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1. ÚVOD - DŮVODY VZNIKU A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ METODICKÉHO POKYNU
Metodický pokyn pro výsadbu dřevin byl zpracován dle zadání objednatele /Jihomoravský kraj/ pro
potřebu laické veřejnosti, občanů i organizací.
Publikace má přístupnou formou přinést základní informace o výběru sazenic, výsadbě a zajištění
základní péče o vysazené dřeviny s přihlédnutím k přírodním podmínkám Jihomoravského kraje.
Cílem je přiblížit výsadbu základních typů vegetace v krajině. Publikace se nezabývá zakládáním
náročnějších vegetačních prvků v krajině, jako je například lesní porost, vegetační doprovod vodotečí,
sad, zahrada atd.

2. VÝSADBA DŘEVIN V KRAJINĚ
a) Specifika výsadby v krajině
Při výsadbách dřevin v krajině je velmi důležité respektovat přirozený charakter dané lokality, ať již
původní či v našich podmínkách většinou pozměněný lidskou činností. Respektovat charakter kulturní
krajiny je nutné při jakémkoliv zásahu. Důležitá je již volba vhodného typu výsadby v daném místě
/solitéra, skupina dřevin, alej, hustá clona,…/ i sestavení druhové skladby a velikosti rostlin pro
výsadbu.
Zásadní roli hraje následná péče, kterou je možné zajistit pro vysazené rostliny do budoucna.
Při volbě rostlinného materiálu je vhodné využívat druhy odpovídající přirozené dřevinné skladbě
dané lokality, případně druhy dřevin tradičně užívané v dané oblasti. Je velice žádoucí využívat lokální
zdroje výsadbového materiálu a vyvarovat se používání exotických dřevin, tvarových a vyšlechtěných
barevných kultivarů rostlin.
Nevhodné jsou také agresivní invazní plevelné taxony, které se mohu poté z lokality výsadby
nekontrolovaně šířit do okolí - například javor jasanolistý /Acer negundo/, pajasna žláznatý /Ailanthus
altissima/, trnovník akát /Robinia pseudoacacia/ atd.
Využití jehličnanů pro výsadbu v krajině je omezeno nadmořskou výškou /jsou složkou přirozené
vegetace kromě borovice lesní pouze ve vyšších polohách/. V nižších polohách působí nepatřičně,
nepřirozeně a mívají zdravotní problémy. Nejsou také kompatibilní /schopné přirozeně srůst/
s vegetací nížin. Výsadba jehličnanů byla, bohužel po několik desetiletí na území ČR jakýmsi módním,
obvyklým řešením dosadeb v sídlech a na zahradách i v nížinách. V kompaktních monokulturních
porostech jehličnanů dochází vlivem opakovaného opadu jehlic po několika letech k výraznému
snížení vsaku srážkové vody do půdy, což je velice závažný problém pro okolní krajinu.
Výzkum prokázal, že opadané jehličí s horní nerozloženou vrstvou působí na terénu efekt podobný
stanové celtovině, srážky odtékají rychle po povrchu jehlic a to zejména ve svažitých lokalitách.
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Cílem záměrných výsadeb v krajině je:
- podpora přirozené biodiverzity
- zmírnění eroze terénu
- zvýšení vsaku srážkové vody do terénu
- zvýšení celkové stability krajiny v dlouhé perspektivě
- tvorba funkční clony problémových objektů, zmírnění dopadu výrobních procesů na okolí
Vegetace v krajině kromě těchto funkcí slouží také jako útočiště a potrava pro mnohé živočichy. Je
životně důležitá pro ptáky a hmyz. Mnohé druhy dřevin jsou zásadní pro včely a čmeláky.
Neméně důležitým cílem výsadby je podpořit estetickou respektive kulturní hodnotu krajiny. Každá
krajina má svůj charakter a výraz, který je úzce spojen s jejím reliéfem, měřítkem, barvou atd.
Estetické hodnoty krajiny jsou samozřejmě úzce provázány s veškerou vegetací, a tak je obzvláště
důležité při nových výsadbách respektovat charakter místní krajiny, který je nesmírně důležitý a
cenný, pro její obyvatele i návštěvníky.

b) Základní typologie výsadeb ve volné krajině
Stromy
Strom je základní a nejdůležitější vegetační jednotka ve většině typů krajin Jihomoravského kraje.
Jako rozhodující složka vegetace svým tvarem, velikostí a uspořádáním zásadní měrou spoluvytváří
společně s reliéfem terénu přírodní prostředí. Přítomnost stromů je rozhodující pro stabilitu krajiny a
většiny přírodních procesů v krajině. Ovlivňují zastínění terénu, množství půdní vlhkosti a tím i rozvoj
nižších vegetačních pater pod nimi.
Keře
Keře zpravidla tvoří nižší vegetační patro, podrost přirozených dřevinných formací a cílených výsadeb.
Vyskytují se také jako samostatné svébytné a důležité porosty a solitéry krajiny. Stejně, jako stromy
patří k charakteristickým, stabilizačním znakům krajinných typů, určují barevnost, prostupnost,
stabilitu krajiny, její měřítko i využitelnost pro živočichy.
Stromořadí a aleje
Stromořadí a aleje jsou doprovodným prvkem většiny cest. Jejich hlavní funkcí bylo v historii cesty
přistínit a v krajině je opticky zdůraznit. Aleje vysazené z velkokorunných stromů jako jsou například
lípy a kaštany často zdůrazňovaly důležité cesty jak k významným církevním, tak ke světským
objektům. Naopak aleje z ovocných dřevin často doprovázely místní cesty, kde kromě stínu
zajišťovaly ovoce pro místní obyvatele a pocestné.
S velkým rozvojem automobilové dopravy, zpevňováním a rozšiřováním komunikací byla řada alejí
z krajiny odstraněna. Staré aleje mnohdy dožívají bez povšimnutí. Kvůli úpadku ,,pěšího pohybu´´ ve
volné krajině, kdy není za potřebí cesty stínit ani je lemovat stromy s ovocem, se neklade příliš velký
důraz na jejich obnovu. Volná krajina tak bohužel přichází o jeden z velmi cenných a
charakteristických znaků.
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Při respektování několika málo pravidel a doporučení však lze výsadbu stromořadí a alejí ve volné
krajině i dnes doporučit. Při výsadbě podél komunikace je nutné respektovat ochranné pásmo
komunikace a jeho průjezdný profil. Při výsadbě podél pěších stezek je pak nutné respektovat
měřítko stezky, přímo se tedy nabízí výsadba malokorunných ovocných dřevin. Protože dnes již není
ve volné krajině zaručen sběr veškerého ovoce, je vhodné vysazovat stromy s menšími plody, které
případně obere ptactvo, například třešně. Při výsadbě stromů podél cest je často důležité vysadit
stromy s již zapěstovanou korunou ve výšce 1,8 m a více, tak aby byla zachována její podchodná
respektive podhledná výška. Koruny stromů tak vytvoří příjemný stín a současně tak bude zachován
průchodný či průjezdný profil cesty a umožněn výhled do okolní krajiny.
Remízky
Porosty mezí a přirozené remízky v kulturní krajině představovaly původně fyzické hranice mezi
zemědělskými pozemky jednotlivých majitelů. Z hlediska ekologického pak vždy měly a doposud mají
velmi důležitou protierozní funkci. Jsou schopny zadržet velké množství vody a tím zabraňují
vyplavování úrodného humusu z krajiny do vodních ploch a toků, které jsou tak nevhodně zanášeny a
znečišťovány. Částečně pak působí i jako větrolamy, čímž zabraňují větrné erozi půdy, která také
zhoršuje její úrodnost. V neposlední řadě jsou pak životním prostorem pro mnohá zvířata.
Z hlediska estetického remízky vždy vnáší do kulturní krajiny měřítko určité malebnosti. Díky
kvetoucím a na podzim vybarvujícím keřům jsou typické barevností a důležité pro povědomí o
střídajících se ročních dobách.
Členění pozemků vždy plně respektovalo topografii terénu, a tak i remízky většinou respektovaly
plynulost vrstevnic a v krajině působily zcela přirozeně.
S rozvojem kolektivního zemědělství byla bohužel celá řada remízku rozorána, čímž došlo v krajině
k nenapravitelným škodám. Ubylo přirozené vegetace, došlo k výraznému úbytku některých taxonů
dřevin a bylin, vázaných na drobné vegetační celky, ubylo útočišť pro drobné savce a ptáky. Dnes jsou
negativní vlivy těchto zásahů naprosto zřejmé. Proto je zcela zásadní snaha o jejich obnovu. Obnovu
remízků je tak možné dotovat i z některých operačních programů MŽP.
Při obnově remízků je důležité respektovat mnohdy bohužel již málo zřetelné měřítko krajiny, již
zmiňovanou topografii terénu a volit vhodné domácí druhy dřevin či menších stromů. Vhodné jsou
dřeviny, které svými plody poskytnou vhodnou potravu pro zvířata, trnité keře jim pak poskytnou
vhodný úkryt a hlubší kořenový systém lépe zabrání nežádoucí erozi.
Vegetační clony a větrolamy
Vegetační clony a větrolamy jsou již zpravidla rozměrnější a v krajině viditelnější vegetační útvary,
zakládané za určitým účelem. Bývají liniové, tzn., že délka výsadby převažuje výrazně nad šíří.
Uplatní se i v dálkových pohledech a často bývají rozhodující, někdy i jedinou částí vegetace v okolní
zemědělské krajině.
V optimální podobě se jedná o vícedruhový stabilizovaný porost, složený z keřových i stromových
dřevin s bylinným podrostem. Základem /kostrou porostu/ by měly být domácí dlouhověké druhy
dřevin. Jsou to ve většině poloh například lípy, duby, habry, javory atd. Tyto stromy mají předpoklad
dlouhé perspektivy na lokalitě výsadby, většinou však pomaleji přirůstají v první fázi vývoje výsadby.
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Clona, nebo větrolam, vysazené pouze z těchto druhů čeká poměrně dlouho do doby funkčnosti.
Částečnou funkci clony vykonávají pak keře, které při správné péči rychleji dorostou do cílového
stavu, než stromy, ale clona je v této době omezena výškovou hladinou keřů.
Je možné a zpravidla velice prospěšné při výsadbě využít vedle kosterních, základních druhů ještě
takzvané předrůstavé druhy, typické rychlým vývojem a dorůstáním. Jsou to například vrby, topoly,
střemcha atd. Tyto předrůstavé dřeviny se při správné technologii po stabilizaci dlouhověkých
kosterních dřevin postupně odstraní. Fungují pro svoji rychlost růstu jen jako dočasná clona a stínící
porost pro pomalejší, dlouhověké dřeviny. Pokud však zůstanou předrůstavé rostliny ve výsadbě
déle, než je potřebné, potlačí cílové dřeviny, mohou je i zcela zničit, nenávratně poškodit. Je známo
mnoho příkladů výsadby větrolamů a vegetačních clon, kdy po založení zůstaly všechny dřeviny bez
probírky a kosterní pomalé duby byly zcela potlačeny sousedícími topoly, až po několika desetiletích
zůstala pouze monokultura topolů. Na vlhkých místech plní topoly a vrby funkci základních dřevin.
Vegetační clony bývají zakládány z více důvodů, převážně z potřeby ochrany povrchu půdy před
větrnou erozí, ale v poslední době také fungují často jako ochranná optická bariéra nevhodné,
nadměrně velké, nebo problémové stavby v krajině. Základním důvodem výsadby může být i ochrana
proti polétavému prachu z lidské činnosti, výrobních procesů atd.
K pohledovým bariérám staveb je potřeba zmínit, že primárně by při plánování a budování
jakékoliv stavby mělo být respektováno okolí a měřítko lokální krajiny. Pokud je stavba svému okolí
přizpůsobena ve všech ohledech, není nutné ji clonit bariérou vegetace, ale může se stát přirozenou
součástí kulturní krajiny. Po dlouhá století tomu tak skutečně bylo. Stavby a krajiny tvořily, až na
výjimky, citlivou jednotu, harmonický celek. Změna nastala ve 20. století, zejména v období
kolektivizace zemědělství.
Vegetace se také uplatní jako clona, zachytávající prach z ovzduší, vznikající ze zemědělské, a
průmyslové činnosti i vlivem dopravy. Vhodně volené dřeviny, které patří do přirozené skladby
vegetace lokality a které mají husté koruny s množstvím listů, případně listy plstnaté, dokáží jednak
na povrchu listů polétavý prach zachytit, jednak snížit svojí hmotou rychlost větru při proudění
vzduchu a tím vzniká v jejich bezprostřední blízkosti sedimentační zóna pro prašné částice z ovzduší.
Podmínkou je dostatečná šíře vegetační linie, aby účinnost byla zajištěna / minimální šíře 4 m /.
Vegetační clona může svým uspořádáním přispět k zmírnění zápachu z technologických provozů,
kravínů, vepřínů a stájí.
Pokud je potřeba vysadit vegetační clonu, první rozhodnutí bude, jak vysoká má být cílová forma
vegetace. Každé výšce clony náleží stanovení minimální šíře pásu výsadby. Vždy je vhodné, aby
půdorys celé clony netvořil geometrický tvar, okraj porostu by měl působit přirozeným charakterem,
měl by být v cílovém stavu rozvolněný, s přihlédnutím k možnostem údržby a využívání plochy
v okolí. Právě okrajová společenstva dřevin a bylin bývají zpravidla nejbohatší, proto je cenné
maximálně prodloužit celkovou délku obvodu vegetačního celku.
Vegetační clona by měla být vysazena tak, aby i po dosažení cílové vzdálenosti nebránila obdělávání
sousedících pozemků a případně provozu na sousedící komunikaci. Proto je u jednotlivých typů
uvedena minimální vzdálenost výsadby od hranice pozemku, nebo obdělávané plochy.
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Keřové clony, pokud jsou nově zakládány, potřebují při minimální cílové výšce 3 - 4 m pás minimální
šíře 4 m. V takových clonách se uplatní například Růže šípková, ptačí zob obecný, kalina obecná, trnka
obecná atd. dle typu stanoviště.
Celoročně neprostupná a funkční clona může být například vytvořena z trnitých hustých druhů
v kombinaci trnka obecná 60 %, růže šípková 20 %, ostružiník 15 % + příměsi ostatních druhů 5 % dle
typu lokality. Taková clona je nejen pohledově a fyzicky neprostupná, ale i bezpečným úkrytem pro
drobné pozemní živočichy, stává se pak i bohatě obsazeným hnízdištěm zpěvných ptáků.
Bezpečná vzdálenost výsadby od obdělávané půdy, nebo komunikace činí 3 m.
Clona keřů a menších stromů, předpokládané výšky 6 - 7 m, potřebuje pro výsadbu pás minimální
šíře 7 m. Kromě keřů, jako například líska obecná, svída krvavá, zimolez obecný, růže šípková atd. se
přisadí i nižní taxony stromů, jako například slivoně, jabloně, střemchy, atd. dle typu stanoviště
Bezpečná vzdálenost výsadby od obdělávané půdy, nebo komunikace činí 3 m.
Clona vysokých stromů s podsadbou keřů vyžaduje při předpokládané výšce 10 – 20 a více metrů šíři
výsadby alespoň 10 m. V takových clonách se vysazují cílové velkokorunné stromy, jako například
dub, buk, habr, javor, lípa, v podrostu líska, ptačí zob, zimolez, dřín atd. dle typu stanoviště.
Bezpečná vzdálenost výsadby od obdělávané půdy, nebo komunikace činí 4 m.
Minimální šířky výsadby jsou odvozeny od předpokládaných cílových šíří korun jednotlivých dřevin.
Cílová výška clony závisí jednak na volbě druhového složení výsadby, jednat také na stanovištních
podmínkách a následné péči po výsadbě.

3. TECHNOLOGIE REALIZACE VÝSADEB VE VOLNÉ KRAJINĚ
Aby založení vegetace v krajině bylo úspěšné, je nutné věnovat péči a pozornost nejen výběru
vhodného druhu a typu výsadby, ale také správné technologii vlastní realizace výsadby.
Plocha by měla být před vlastní výsadbou odplevelena a dle potřeby nakypřena.

3.1

Stromy

Sazenice stromů je vhodné získat z místa s obdobnými stanovištními podmínkami jako je lokalita
výsadby. Pro rostliny je pak přesadba méně stresující, také doba transportu může být
minimalizována.
Sazenice stromů by měly mít dobře zapěstované koruny, nebo pravidelný obrost na kmeni, bez
mechanických poškození, bez viditelných příznaků chorob a napadení škůdci. Kořeny rostlin by měly
být bez poškození, neoschlé. Pokud je volena kontejnerová výsadba, je potřeba prohlédnout kořeny,
jestli nejsou deformované příliš dlouhou dobou v nádobách.
Důležitý je termín výsadby volit na podzim, po opadu listů /od konce října do zámrazu/, nebo na jaře,
zpravidla od konce února do narašení rostlin. Podzimní výsadba bývá zpravidla vhodnější, rostliny
využijí zimní vláhu.
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Pro výsadbu v krajině jsou doporučovány obecně mladší sazenice. Jsou schopné se lépe přizpůsobit
novému stanovišti, než starší dřeviny, které jsou náročnější na následnou péči, zejména vydatnost
zálivky.
Velikost rostlin závisí na požadované rychlosti nástupu rostlin do funkčnosti a finančních možnostech.
Možné je využití i kvalitních špičáků stromů /terminál, bez obrostu, nebo jen s minimálně založenými
výhony z osy/. Dobrá volba jsou sazenice stromů s obvodem kmenů ve výšce 100 cm 6 - 8cm, 8 - 10
cm.
Stromy se vysazují do prostorné jámy dle velikosti kořenů. Kořeny jsou dle potřeby upraveny čistým
řezem tak, že jsou zakráceny periferní, zaschlé konce, nebo poškozené části kořenů.
Strom je vyvázán ke kůlu pružným úvazkem tak, aby pohyb kmene neznamenal mechanické
poškození od kůlu.
Kořenový krček sazenic by měl být v úrovni okolního terénu. Pod kořeny je vhodné doplnit
hydroabsorbent, alespoň 100 g/ks. Tato příměs zajistí zadržení srážkové a závlahové vody u kořenů,
funkční je po dobu 2 - 3 let. Alternativou dodání hydroabsorbentu je použití nastříhané geotextilie
kolem kořenů / cca 1 m2 na strom/ . Geotextilie musí být 100 % syntetického složení, aby zůstala
funkční.
Doporučeno je přihnojení dlouhodobým startovacím hnojivem /3 - 5 tablet/ pokud je půda na lokalitě
chudá na živiny.
Strom je nutné opatřit chráničkou kmene proti okusu zvěří a poškození kmenů při vyžínání.
Kolem kmene je nutné vytvarovat výsadbovou mísu, která, zejména ve svažitých polohách, zachycuje
vodu u kmene.
Po výsadbě je nutné rostlinu zalít alespoň 30 l vody/ks, množství vody se řídí velikostí sazenice a
typem půdy.
Po zálivce se vyplatí nakrýt okolí kmínku přírodním materiálem, fungujícím jako ochrana proti
vysýchání půdy a zaplevelení. Je možné použít pokosenou trávu, drcenou kůru, nebo štěpku, mocnost
do 10 cm v ploše cca 50 x 50 cm na sazenici.

3.2

Keře

Pro nákup sazenic keřů platí také preference blízkých zdrojů. Záleží na zdravotním stavu rostliny a
jejím habitu /tvaru nadzemní části/. Rostliny by měly být bez poškození a bez ulámaných výhonů,
měly by být zavětvené od kořenového krčku, rovnoměrně rostlé a vitální.
Vysazují se kontejnerované, nebo prostokořenné sazenice /dle druhů a termínu výsadby/. Preferován
je podzimní termín, stejně jako u stromů, pro lepší využití zimní vláhy v půdě.
Vhodný je přídavek hydroabsorbentu do 50 g/ks a tabletového hnojiva 1 tableta/ks, pokud není půda
dostatečně živná. Rostliny se po výsadbě seříznou cca na 1/3 původní výšky, pro rychlejší zahuštění
nadzemní části.
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Vyplatí se mulč a výsadba na vzdálenost aspoň 1 m, aby si rostliny nekonkurovaly a zároveň bylo
možné mezi nimi ožínat plevel. Pokosenou hmotu, pokud netvoří ještě semena, je možné ponechat
jako mulčovací materiál kolem rostlin.
Ve volné krajině je nutná ochrana před zvěří nátěrem, nebo oplocenkou, popřípadě kombinací obojí
ochrany.

3.3.

Aleje a stromořadí

Pro výsadbu alejí a stromořadí, většinou podél cest, platí technologie výsadby stromů, jako u výsadby
jednotlivých sazenic stromů. Nutné je zvážení typu dřeviny a vzdálenosti od okraje cesty tak, aby
nedocházelo v budoucnu k poškození větví provozem, nebo naopak poškození cesty kořeny.
Minimální vzdálenost od krajnice cesty by měla být 100 cm, v případě pěšin a cest bez pojezdu
zemědělské techniky. Optimální vzdálenost u polních cest od krajnice je 200 cm. U komunikací vyšší
třídy se vzdálenost výsadby od krajnice řídí silniční normou.
V závislosti na cílové velikosti stromu je určen spon výsadby alejových stromů /vzdálenost mezi
sazenicemi/. U malokorunných stromů /např. jabloň, švestka/ to bývá vzdálenost 6 m, u stromů
střední velikosti /např. třešeň, jeřáb,… / 7 - 8 m, u velkokorunných stromů /např. lípa, javor/je
optimální vzdálenost výsadby 9 -10 m mezi stromy.
Pro aleje a stromořadí se až na výjimky, používají listnaté stromy. Listnaté stromy tvoří téměř 100%
skladbu přirozené vegetace v Jihomoravském kraji. Jehličnany, smrky, borovice a jedle jsou v určitém
procentu zastoupeny v lesních porostech, ve vyšších nadmořských výškách, borovice lesní se
přirozeně vyskytuje na písčitých podkladech, např. na Hodonínsku.

3.4

Liniové porosty

Liniové porosty stromů i keřů se zakládají na vymezené ploše, vytyčené před založením. Šíře
odpovídá cílové výšce porostu, nutné je dbát na bezpečný odstup nadzemních částí rostlin od
komunikací a objektů. Od stavebních konstrukcí by měly být vysazovány stromy minimálně 5 m
/menší typy dřevin/, nebo tak, aby v budoucnu nemohlo dojít ke kolizi větví se stavbou /velké
stromy/.
Vybraný sortiment výsadby v krajině by neměl být rozdělován při výsadbě dle druhů, ale clona by
měla mít charakter přirozeného porostu, pokud se nejedná o speciální případy výsadby.
Na okraje jsou umísťovány druhy světlomilné, blíže ke středu pásu druhy, které tolerují zastínění.
V případě použití předrůstavých dřevin je rozmístění těchto dřevin nutné koordinovat s rovnoměrně
umístěnými cílovými stromy – předrůstavé dřeviny nesmí být umístěny blíže k cílovým stromům, než
4 – 5m, jinak je nutné jejich předčasné odstranění probírkou.
Pro výsadbu stromů a keřů v linii platí stejná pravidla, jako pro výsadbu jednotlivých stromů a keřů,
viz výše. Doporučuje se ochránit v porostech stromy chráničkami kmenů i zřídit společnou
oplocenku, pro lepší zajištění výsadby před zvěří.

3.5. Zakládání bylinných porostů
Pokud je nutné v okolí staveb v krajině znovu založit bylinný porost /tzv. zatravnit plochu/, je vhodné
použít citlivý způsob založení. Je možné ponechat plochu po dorovnání přirozené sukcesi/samovolný
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a přirozený vývoj vegetace/ a ji čistit pouze kosením. Primární nárůst plevelů a jednoletých druhů je
rychle vystřídán společenstvem blízkým přirozené vegetaci. Podmínkou je místní zdroj zeminy. Tato
metoda nemusí být vhodná v případě ploch, vystavených erozi /sklony svahů nad 10 %/. V případech
s vyšší sklonitostí terénu je vhodné založit bylinný porost s travinami na základě doporučení
odborníka /nutná znalost přirozených biocenóz/.

4. NÁSLEDNÁ PÉČE O VÝSADBY
4.1.

Povýsadbová péče

Po realizaci je nutné se o rostliny po dobu nejméně 3 – 5 let intenzivně starat, aby byl zajištěn
správný a dostatečně rychlý nástup do funkčnosti.
V prvních letech je nejdůležitější dodatečná závlaha dřevin a odplevelování. Závlaha stromů do
velikosti obvodu kmene 8 -10 cm je v průměru potřebná v prvním roce 6 - 8x za vegetaci v množství
30 - 40 l/ ks. Potom 2. - 3. rok, v závislosti na vývoji rostlin a aktuálních přirozených dešťových
srážkách bývá potřebná závlaha 3 - 4x , v množství 40 l/ks. Ve 4. a 5. roce většinou postačí 2 - 3x
závlaha po 50 l/ks. Pokud se v dalších letech vyskytne extrémní sucho, vyplatí se zavlažit i výsadby ve
věku 6 - 10 let.
Závlaha se provádí obvykle v období od konce dubna po září. V případě časného a suchého jarního
období se mladé výsadby zavlažují i dříve, při rašení.
Každoročně je nutné kontrolovat úvazky kmenů, kůly a chráničky kmenů. Kůly se nechají cca 3 roky,
pokud je poloha větrná, vyplatí se opravit úvazky a nechat funkční kůly ještě další 2 roky. Odplevelení
sazenic je nutné provádět minimálně 3 roky po výsadbě.

4.2.

Dlouhodobá péče

Po pátém roce od založení bývají dřeviny již stabilizované, pouze pokud přijde následně velice suchý
rok, je potřebná vydatná, jednorázová závlaha. Chráničky kmene mohou zůstat, pokud nejsou
problémy se zarůstáním do kmenů. Ožínání výsadby již nebývá potřebné, spíše se začínají kontrolovat
předrůstavé rostliny, jestli nekonkurují cílovým sazenicím.
První probírky předrůstavých, nebo náletových dřevin ze semenných přirozených zdrojů se provádí
od 5. roku. V 10. - 15. roce by již předrůstavé rostliny neměly v porostu být. Vše ale nejvíc záleží na
aktuálním vývoji rostlin.
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A

GRAFICKÁ ČÁST – SCHÉMATA

B

DOPORUČENÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO VÝSADBU DLE
STANOVIŠTĚ

DOPORUČENÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO VÝSADBU DLE STANOVIŠTĚ
pozn: nedoporučuje se výsadba výrazně expanzivních cizorodých a alergenních dřevin
pozn: výsadba javorů /Acer/ v blízkosti koňských pastvin a ohrad je nutno zvážit - riziko otravy
NADMOŘSKÁ VÝŠKA DO 200 m, ÚHRN SRÁŽEK DO 550 mm, PRŮM. ROČNÍ TEPLOTY NAD 9°C
provzdušněné půdy nebo suché slunné kamenité svahy /nebo i vápencové a rendziny/

LATINSKÝ NÁZEV

LISTNATÉ STROMY
Quercus pubescens
Quercus cerris
Quercus robur
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Fraxinus ornus
Acer campestre
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Prunus mahaleb
Castanea sativa
JEHLIČNATÉ STROMY
Pinus sylvestris

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

dub pýřitý
dub cer
dub letní
lípa velkolistá
jilm habrolistý
jasan zimnář
javor babyka
jeřáb muk
jeřáb břek
mahalebka obecná
kaštanovník jedlý

kulovitý
štíhlý/kulovitý
kulovitý
úzce protáhlý
volný
volný, široký
kulovitý
volný
široce kulovitý
široce kulovitý
sloupovitý

10 - 20
20+(35)
20+(45)
20+(35)
20+(30)
10 - 20
5 - 10
5 - 10
5 - 10
5 - 10
20+(30)

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

Taxus baccata

tis červený

kuželovitý

10 - 20

KEŘE
Acer tataricum
Prunus tenella
Clematis vitalba
Cornus mas
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster niger
Cytisus austriacus
Cytisus ratisbonensis
Euonymus verrucosus
Genista germanica
Genista tinctoria
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Prunus fruticosa
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Cotinus coggygria
Rosa canina
Rosa gallica
Rosa pimpinellifolia
Staphylea pinnata
Viburnum lantana

javor tatarský
mandloň nízká
plamének plotní
dřín obecný
skalník celokrajný
skalník černoplodý
čilimník rakouský
čilimník prostřední
brslen bradavičnatý
kručinka německá
kručinka barvířská
břečťan popínavý
ptačí zob obecný
zimolez ovíjivý
třešeň křovitá
mahalebka obecná
trnka obecná
řešetlák počistivý
ruj vlasatá
růže šípková
růže keltská
růže berdníkolistá
klokoč zpeřený
kalina tušalaj

volný
vystoupavý
popínavá liána
vystoupavý
volný
volný
vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
široce kulovitý
eliptický
volný
kulovitý
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý
volný
vystoupavý

5 - 10
0,2 - 0,7
6 - 12
2-6
0,5 - 1
1-2
0,2 - 0,7
0,1 - 0,3
1-5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
10 - 20
2-5
1-5
0,3 - 1
5 - 10
1-3
5-7
2-5
3 - 10
0,1 - 0,5
0,5 - 1
1-5
1-5

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

Betula pendula

bříza bělokorá

převislý

10 - 20

Carpinus betulus
JEHLIČNATÉ STROMY
Pinus sylvestris
KEŘE
Prunus tenella
Acer tataricum
Cytisus procumbens
Genista germanica
Genista tinctoria
Prunus fruticosa

habr obecný

sloupovitý

10 - 20

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

mandloň nízká
javor tatarský
čilimník poléhavý
kručinka německá
kručinka barvířská
třešeň křovitá

vystoupavý
volný
poléhavý
poléhavý
vystoupavý
vystoupavý

POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

kosterní
stín, severní svahy

kosterní

ano
ano
ano

ano
ano

ano
ano
kosterní

kosterní

kosterní

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

ano
ano

ano

ano

POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

lehké písčité půdy, písky

LATINSKÝ NÁZEV

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY

0,2 - 0,7
5 - 10
0,2 - 0,5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
0,3 - 1

1

zvláště na vlhčích
místech

ano
kosterní

ano

ano
kosterní

ano

ano
ano

Prunus spinosa
Rosa canina
Rosa pimpinellifolia
Cytisus scoparius

trnka obecná
růže šípková
růže berdníkolistá
janovec metlatý

eliptický
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý

1-3
3 - 10
0,5 - 1
1-2

kosterní
kosterní

ano
ano
ano

ano
ano

středně těžké půdy, hlinité typu černozem a hnědozem

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus cerris
Acer campestre
Acer platanoides
Tilia platyphyllos
Ulmus minor

dub zimní
dub letní
dub cer
javor babyka
javor mléč
lípa velkolistá
jilm habrolistý

štíhlý/kulovitý
kulovitý
štíhlý/kulovitý
kulovitý
vejčitý
úzce protáhlý
volný

20+(35)
20+(45)
20+(35)
5 - 10
20+(30)
20+(35)
20+(30)

kosterní
kosterní
kosterní

Fraxinus ornus

jasan zimnář

volný, široký

10 - 20

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

štíhle vejčitý

20+(35)

Sorbus aria
Sorbus torminalis
Prunus mahaleb
Castanea sativa
JEHLIČNATÉ STROMY

jeřáb muk
jeřáb břek
mahalebka obecná
kaštanovník jedlý

volný
široce kulovitý
široce kulovitý
sloupovitý

5 - 10
5 - 10
5 - 10
20+(30)

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

Taxus baccata

tis červený

kuželovitý

10 - 20

KEŘE
Clematis vitalba
Acer tataricum

plamének plotní
javor tatarský

volný
vystoupavý

5 - 10
0,2 - 0,7

Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný

volný

0,5 - 1

Cotoneaster niger
Cytisus ratisbonensis
Cytisus austriacus
Euonymus europaeus
Genista germanica
Genista tinctoria
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rosa gallica
Rosa pimpinellifolia
Cytisus scoparius
Viburnum lantana

skalník černoplodý
čilimník prostřední
čilimník rakouský
brslen evropský
kručinka německá
kručinka barvířská
zimolez ovíjivý
zimolez obecný
řešetlák počistivý
růže šípková
růže keltská
růže berdníkolistá
janovec metlatý
kalina tušalaj

volný
poléhavý
vystoupavý
vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
volný
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý

1-2
0,1 - 0,3
0,2 - 0,7
1-5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
1-5
1-3
5-7
3 - 10
0,1 - 0,5
0,5 - 1
1-2
1-5

2

POTRAVA
PRO
PTÁKY

ano
kosterní
kosterní

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
ano
ano
na jižních
vápencových
svazích

kosterní

na vlhčích místech
ano
ano
ano

ano
ano
ano

kosterní
stín, severní svahy
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano

těžké jílovité nebo jílovito hlinité půdy typu černozemě

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Quercus robur

dub letní

kulovitý

20+(45)

kosterní

Quercus petraea

dub zimní

štíhlý/kulovitý

20+(35)

kosterní

Acer campestre
Acer platanoides
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Ulmus laevis

javor babyka
javor mléč
lípa velkolistá
jilm habrolistý
jilm vaz

kulovitý
vejčitý
úzce protáhlý
volný
volný, štíhlý

5 - 10
20+(30)
20+(35)
20+(30)
20+(35)

Fraxinus ornus

jasan zimnář

štíhle vejčitý

10 - 20

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

štíhle vejčitý

20+(35)

Sorbus aria
Sorbus torminalis
Prunus mahaleb
JEHLIČNATÉ STROMY

jeřáb muk
jeřáb břek
mahalebka obecná

volný
široce kulovitý
široce kulovitý

5 - 10
5 - 10
5 - 10

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

Taxus baccata

tis červený

kuželovitý

10 - 20

KEŘE
Acer tataricum
Clematis vitalba
Cornus mas

javor tatarský
plamének plotní
dřín obecný

vystoupavý
volný
vystoupavý

0,2 - 0,7
5 - 10
2-6

Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný

volný

0,5 - 1

Cotoneaster niger
Cytisus austriacus
Cytisus ratisbonensis
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Genista germanica
Genista tinctoria
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rosa gallica
Rosa pimpinellifolia
Cytisus scoparius
Staphylea pinnata
Viburnum lantana

skalník černoplodý
čilimník rakouský
čilimník prostřední
brslen evropský
brslen bradavičnatý
kručinka německá
kručinka barvířská
zimolez ovíjivý
zimolez obecný
řešetlák počistivý
růže šípková
růže keltská
růže berdníkolistá
janovec metlatý
klokoč zpeřený
kalina tušalaj

volný
poléhavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
volný
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
volný
vystoupavý

1-2
0,1 - 0,3
0,2 - 0,7
1-5
1-5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
1-5
1-3
5-7
3 - 10
0,1 - 0,5
0,5 - 1
1-2
1-5
1-5

3

POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

zvláště na suchých
svazích
ano

kosterní
kosterní

ano
ano
ano

kosterní
na jižních
vápencových
svazích
kosterní

na vlhčích místech
ano
ano
ano

ano
ano
ano

kosterní
stín, severní svahy
ano
kosterní

ano
ano

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano

ano

naplaveniny, místa s vysokou spodní vodou, břehy vodních toků a vodních ploch
POTRAVA
PRO
PTÁKY

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

LISTNATÉ STROMY
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Quercus robur
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Salix incana
Tilia cordata
Ulmus laevis
Ulmus glabra
JEHLIČNATÉ STROMY

javor babyka
javor mléč
javor klen
olše lepkavá
jasan ztepilý
topol bílý
topol černý
topol osika
dub letní
vrba bílá
vrba jíva
vrba křehká
vrba šedá
lípa srdčitá
jilm vaz
jilm horský

kulovitý
vejčitý
vejčitý
štíhlý/sloupovitý
štíhle vejčitý
štíhle vejčitý
sloupovitý
štíhle vejčitý
kulovitý
rozložitý, převislý
kulovitý
kulovitý
metlovitý
kulovitý
volný, štíhlý
volný, štíhlý

5 - 10
20+(30)
20+(30)
20+(35)
20+(35)
20+(35)
20+(40)
20+(30)
20+(45)
15 - 30
10 - 20
10 - 15
5 - 10
20+(30)
20+(35)
10 - 40

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

Taxus baccata

tis červený

kuželovitý

10 - 20

KEŘE
Clematis vitalba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Frangula alnus
Rosa canina
Rubus fruticosus
Salix triandra
Salix purpurea
Salix viminalis

plamének plotní
dřín obecný
svída krvavá
střemcha obecná
trnka obecná
řešetlák počistivý
krušina olšová
růže šípková
ostružiník křovitý
vrba trojmužná
vrba nachová
vrba košíkářská

volný
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
eliptický
volný
vystoupavý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
vystoupavý
vzpřímený
vzpřímený

5 - 10
2-6
2-5
2 - 15
1-3
5-7
2-4
3 - 10
2-4
2-4
2-8
2-6

Sambucus nigra

bez černý

vystoupavý

2-6

ano

Viburnum lantana
Viburnum opulus

kalina tušalaj
kalina obecná

vystoupavý
vystoupavý

1-5
1-5

ano
ano

4

FUNKCE

ano
kosterní
kosterní

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
ano
ano

ano
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

ano
ano

ano
kosterní

kosterní
stín, severní svahy

ano
ano
ano
ano

ano
ano
kosterní
kosterní
jen v oprávněných
případech,
nebezpečí expanze
a ovládnutí lokality

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 200 - 350 m, ÚHRN SRÁŽEK 550 - 600 mm, PRŮM. ROČNÍ TEPLOTY 8 - 9°C
lehké a propustné písčité až hlinito písčité půdy, typ černozem až hnědozem

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Quercus petraea
Quercus robur
Acer campestre
Acer platanoides
Betula pendula
Ulmus minor
Carpinus betulus
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Castanea sativa
JEHLIČNATÉ STROMY

dub zimní
dub letní
javor babyka
javor mléč
bříza bělokorá
jilm habrolistý
habr obecný
jeřáb muk
jeřáb břek
kaštanovník jedlý

štíhlý/kulovitý
kulovitý
kulovitý
vejčitý
převislý
volný
sloupovitý
volný
široce kulovitý
sloupovitý

20+(35)
20+(45)
5 - 10
20+(30)
20+
20+(30)
10 - 20
5 - 10
5 - 10
20+(30)

kosterní
kosterní

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

KEŘE
Acer tataricum
Calluna vulgaris
Clematis vitalba
Cornus mas
Cornus sanguinea

javor tatarský
vřes obecný
plamének plotní
dřín obecný
svída krvavá

vystoupavý
vystoupavý
volný
vystoupavý
vystoupavý

0,2 - 0,7
0,2 - 0,5
5 - 10
2-6
2-5

Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný

volný

0,5 - 1

Cotoneaster niger
Cytisus austriacus
Cytisus ratisbonensis
Euonymus verrucosus
Genista germanica
Genista tinctoria
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Prunus fruticosa
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rosa gallica
Rosa pimpinellifolia
Cytisus scoparius
Viburnum lantana

skalník černoplodý
čilimník rakouský
čilimník prostřední
brslen bradavičnatý
kručinka německá
kručinka barvířská
ptačí zob obecný
zimolez ovíjivý
zimolez obecný
třešeň křovitá
trnka obecná
řešetlák počistivý
růže šípková
růže keltská
růže berdníkolistá
janovec metlatý
kalina tušalaj

volný
poléhavý
vystoupavý
vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
vystoupavý
eliptický
volný
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý

1-2
0,1 - 0,3
0,2 - 0,7
1-5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
2-5
1-5
1-3
0,3 - 1
1-3
5-7
3 - 10
0,1 - 0,5
0,5 - 1
1-2
1-5

5

POTRAVA
PRO
PTÁKY

ano
ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano

ano
ano

kosterní

kosterní

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

kosterní
ano

kosterní

ano
ano
ano

ano
ano

ano

kosterní

kosterní

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano
ano
ano
ano

velmi lehké a propustné písčité až hlinito písčité půdy, typu hnědozem - podzol

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Betula pendula
Carpinus betulus
Populus tremula
JEHLIČNATÉ STROMY

bříza bělokorá
habr obecný
topol osika

převislý
sloupovitý
štíhle vejčitý

20+
10 - 20
20+(30)

kosterní

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

javor tatarský
vřes obecný
svída krvavá
kručinka německá
kručinka barvířská
střemcha obecná
trnka obecná
růže šípková
janovec metlatý

vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
kulovitý
eliptický
převislý/plazivý
vystoupavý

Pinus sylvestris
KEŘE
Acer tataricum
Calluna vulgaris
Cornus sanguinea
Genista germanica
Genista tinctoria
Prunus padus
Prunus spinosa
Rosa canina
Cytisus scoparius

0,2 - 0,7
0,2 - 0,5
2-5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
2 - 15
1-3
3 - 10
1-2

POTRAVA
PRO
PTÁKY

ano
ano

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano

kosterní
ano

kosterní

ano

ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

středně těžké hlinité půdy typu černozemě a hnědozemě

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Quercus robur
Quercus petraea
Carpinus betulus

dub letní
dub zimní
habr obecný

kulovitý
štíhlý/kulovitý
sloupovitý

20+(45)
20+(35)
10 - 20

kosterní
kosterní
kosterní

Fagus sylvatica

buk lesní

kuželovitý

20+(45)

kosterní

Acer platanoides
Acer campestre
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Ulmus minor
Ulmus laevis
Fraxinus excelsior
Sorbus aria
Sorbus torminalis
JEHLIČNATÉ STROMY

javor mléč
javor babyka
lípa velkolistá
lípa srdčitá
jilm habrolistý
jilm vaz
jasan ztepilý
jeřáb muk
jeřáb břek

vejčitý
kulovitý
úzce protáhlý
kulovitý
volný
volný, štíhlý
štíhle vejčitý
volný
široce kulovitý

20+(30)
5 - 10
20+(35)
20+(30)
20+(30)
20+(35)
20+(35)
5 - 10
5 - 10

kosterní

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

Taxus baccata

tis červený

kuželovitý

10 - 20

6

POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
na severních
svazích
ano

kosterní
kosterní

ano
ano
ano
ano

kosterní
kosterní
ano
ano

ano
ano

kosterní
ve stínu a na
severních svazích

KEŘE
Acer tataricum
Clematis vitalba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana

javor tatarský
plamének plotní
dřín obecný
svída krvavá
líska obecná

vystoupavý
volný
vystoupavý
vystoupavý
vejčitý

0,2 - 0,7
5 - 10
2-6
2-5
3-8

Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný

volný

0,5 - 1

Cotoneaster niger
Cytisus capitatus
Cytisus ratisbonensis
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Genista germanica
Genista tinctoria
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Rosa canina

skalník černoplodý
čilimník nízký
čilimník prostřední
brslen evropský
brslen bradavičnatý
kručinka německá
kručinka barvířská
břečťan popínavý
ptačí zob obecný
zimolez ovíjivý
zimolez obecný
řešetlák počistivý
růže šípková

volný
poléhavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
volný
převislý/plazivý

1-2
0,2 - 0,5
0,2 - 0,7
1-5
1-5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
10 - 20
2-5
1-5
1-3
5-7
3 - 10

Rosa gallica

růže keltská

vystoupavý

0,1 - 0,5

ano

Rosa pimpinellifolia
Cytisus scoparius
Viburnum lantana

růže berdníkolistá
janovec metlatý
kalina tušalaj

vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý

0,5 - 1
1-2
1-5

ano

ano
kosterní
kosterní

ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano
ano

na jižních svazích
ano

kosterní

kosterní

ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano

na výslunných
svazích

ano

těžší hlinité až jílovité půdy typu černozemí, hnědozemí a slínovatek
POTRAVA
PRO
PTÁKY

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Quercus robur
Quercus petraea
Carpinus betulus

dub letní
dub zimní
habr obecný

kulovitý
štíhlý/kulovitý
sloupovitý

20+(45)
20+(35)
10 - 20

kosterní
kosterní
kosterní

Fagus sylvatica

buk lesní

kuželovitý

20+(45)

kosterní

Acer campestre
Acer platanoides

javor babyka
javor mléč

kulovitý
vejčitý

5 - 10
20+(30)

kosterní

ano
ano

Acer pseudoplatanus

javor klen

vejčitý

20+(30)

kosterní

ano

Ulmus minor
Ulmus laevis
Ulmus glabra
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Sorbus torminalis
Betula pendula

jilm habrolistý
jilm vaz
jilm horský
jasan ztepilý
lípa srdčitá
lípa velkolistá
jeřáb břek
bříza bělokorá

volný
volný, štíhlý
volný, štíhlý
štíhle vejčitý
kulovitý
úzce protáhlý
široce kulovitý
převislý

20+(30)
20+(35)
20+(40)
20+(35)
20+(30)
20+(35)
5 - 10
20+

7

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
zvláště na
severních svazích
ano

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
ano
ano

ano
ano
ano
ano

zvláště na
kamenitých
severních svazích

JEHLIČNATÉ STROMY
Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

Taxus baccata
KEŘE
Acer tataricum
Clematis vitalba

tis červený

kuželovitý

10 - 20

javor tatarský
plamének plotní

vystoupavý
volný

0,2 - 0,7
5 - 10

Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný

volný

0,5 - 1

Cornus mas
Corylus avellana

dřín obecný
líska obecná

vystoupavý
vejčitý

2-6
3-8

Cytisus capitatus

čilimník nízký

poléhavý

0,2 - 0,5

Euonymus europaeus
Genista germanica
Genista tinctoria
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rosa pimpinellifolia
Viburnum lantana
Viburnum opulus

brslen evropský
kručinka německá
kručinka barvířská
ptačí zob obecný
zimolez obecný
řešetlák počistivý
růže šípková
růže berdníkolistá
kalina tušalaj
kalina obecná

vystoupavý
poléhavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
volný
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý

1-5
0,1 - 0,5
0,5 - 1
2-5
1-3
5-7
3 - 10
0,5 - 1
1-5
2-5

kosterní

ano
ano

kosterní

ano
ano

ano
na suchých svazích

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano

na půdách s vysokou hladinou spodní vody, na březích vod

LATINSKÝ NÁZEV

LISTNATÉ STROMY
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Fagus sylvatica
Populus nigra
Populus tremula
Quercus robur
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Salix incana
Tilia cordata
Ulmus laevis
Ulmus glabra
JEHLIČNATÉ STROMY
Taxus baccata

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

javor babyka
javor klen
olše lepkavá
buk lesní
topol černý
topol osika
dub letní
vrba bílá
vrba jíva
vrba křehká
vrba šedá
lípa srdčitá
jilm vaz
jilm horský

kulovitý
vejčitý
štíhlý/sloupovitý
kuželovitý
sloupovitý
štíhle vejčitý
kulovitý
rozložitý, převislý
kulovitý
kulovitý
metlovitý
kulovitý
volný, štíhlý
volný, štíhlý

5 - 10
20+(30)
20+(35)
20+(45)
20+(40)
20+(30)
20+(45)
15 - 30
10 - 20
10 - 15
5 - 10
20+(30)
20+(35)
10 - 40

tis červený

kuželovitý

10 - 20

8

FUNKCE

POTRAVA
PRO
PTÁKY

ano
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

MEDONOSNÉ POZN.

ano
ano

ano

ano
ano

ano

KEŘE
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Frangula alnus
Ribes alpinum
Rosa canina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix purpurea
Salix viminalis

svída krvavá
brslen evropský
střemcha obecná
trnka obecná
řešetlák počistivý
krušina olšová
rybíz alpínský
růže šípková
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
vrba nachová
vrba košíkářská

vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
eliptický
volný
vystoupavý
vystoupavý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
vzpřímený
vzpřímený

2-5
1-5
2 - 15
1-3
5-7
2-4
1-2
3 - 10
2-4
3-4
2-8
2-6

kosterní

ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

kosterní
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

kosterní
kosterní

Sambucus nigra

bez černý

vystoupavý

2-6

ano

Viburnum opulus

kalina obecná

vystoupavý

1-5

ano

jen v oprávněných
případech,
nebezpečí expanze
a ovládnutí lokality

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 350 - 500 m, ÚHRN SRÁŽEK 600 - 800 mm, PRŮM. ROČNÍ TEPLOTY 6,5 - 8°C
lehké, propustné, písčité až hlinitopísčité půdy podzolového typu

LATINSKÝ NÁZEV

LISTNATÉ STROMY
Betula pendula
Alnus glutinosa
Quercus petraea
Sorbus aucuparia
JEHLIČNATÉ STROMY
Pinus sylvestris
Larix decidua
Picea abies
KEŘE
Calluna vulgaris
Cytisus nigricans
Erica carnea
Genista tinctoria
Genista germanica
Rosa canina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Sambucus racemosa
Cytisus scoparius

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

bříza bělokorá
olše lepkavá
dub zimní
jeřáb ptačí

převislý
štíhlý/sloupovitý
štíhlý/kulovitý
vejčitý

10 - 20
20+(35)
20+(35)
5 - 10

kosterní

borovice lesní
modřín opadavý
smrk ztepilý

kuželovitý/deštníkovitý 20+
kuželovitý
20+(25)
kuželovitý
20+(50)

vřes obecný
čilimník černající
vřesovec pleťový
kručinka barvířská
kručinka německá
růže šípková
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
bez červený
janovec metlatý

vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
poléhavý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý

0,2 - 0,5
1-2
0,2 - 0,3
0,5 - 1
0,1 - 0,5
3 - 10
2-4
3-4
1-3
1-2

POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
ano

kosterní
ano

kosterní
kosterní

ano
kosterní

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

kosterní

hlinito písčité půdy podzolového typu
POTRAVA
PRO
PTÁKY

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Fagus sylvatica
Quercus robur
Quercus petraea
Acer pseudoplatanus

buk lesní
dub letní
dub zimní
javor klen

kuželovitý
kulovitý
štíhlý/kulovitý
vejčitý

20+(45)
20+(45)
20+(35)
20+(30)

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

ano

Acer platanoides

javor mléč

vejčitý

20+(30)

kosterní

ano

Fraxinus excelsior
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Ulmus glabra
Carpinus betulus
Betula pendula
Populus tremula
Salix caprea
Castanea sativa

jasan ztepilý
jeřáb ptačí
jeřáb břek
lípa velkolistá
lípa srdčitá
jilm horský
habr obecný
bříza bělokorá
topol osika
vrba jíva
kaštanovník jedlý

štíhle vejčitý
vejčitý
široce kulovitý
úzce protáhlý
kulovitý
volný, štíhlý
sloupovitý
převislý
štíhle vejčitý
kulovitý
sloupovitý

20+(35)
5 - 10
5 - 10
20+(35)
20+(30)
10 - 40
10 - 20
10 - 20
20+(30)
10 - 20
20+(30)

kosterní

9

ano
ano
kosterní
kosterní
kosterní

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
ano
ano
ano

ano
ano

kosterní
ano

jen na teplejších a
slunných stráních

JEHLIČNATÉ STROMY
Abies alba
Larix decidua
Picea abies
Pinus sylvestris
Taxus baccata
KEŘE
Acer campestre
Acer tataricum
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Prunus spinosa
Ribes alpinum
Rosa pendulina
Rosa canina
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

jedle bělokorá
modřín opadavý
smrk ztepilý
borovice lesní
tis červený

kuželovitý
kuželovitý
kuželovitý
kuželovitý/deštníkovitý
kuželovitý

20+(60)
20+(25)
20+(50)
20+
10 - 20

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

javor babyka
javor tatarský
svída krvavá
líska obecná
brslen evropský
zimolez modrý
zimolez černý
zimolez obecný
střemcha obecná
trnka obecná
rybíz alpínský
růže převislá
růže šípková
bez červený
kalina obecná

kulovitý
vystoupavý
vystoupavý
vejčitý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
eliptický
vystoupavý
vystoupavý
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý

5 - 10
0,2 - 0,7
2-5
3-8
1-5
0,7 - 2
0,7 - 2
1-3
2 - 15
1-3
1-2
2-2
3 - 10
1-3
1-5

kosterní

10

kosterní

kosterní

ano

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano

ano

středně těžké hlinité půdy hnědozemního až mírně podzolového typu
POTRAVA
PRO
PTÁKY

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus

buk lesní
javor klen

kuželovitý
vejčitý

20+(45)
20+(30)

kosterní
kosterní

ano

Acer platanoides

javor mléč

vejčitý

20+(30)

kosterní

ano

Quercus petraea
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Betula pendula
Alnus incana
Fraxinus excelsior
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Ulmus glabra
Carpinus betulus
JEHLIČNATÉ STROMY
Abies alba
Taxus baccata

dub zimní
dub letní
jeřáb ptačí
jeřáb břek
bříza bělokorá
olše šedá
jasan ztepilý
lípa velkolistá
lípa srdčitá
jilm horský
habr obecný

štíhlý/kulovitý
kulovitý
vejčitý
široce kulovitý
převislý
vejčitý
štíhle vejčitý
úzce protáhlý
kulovitý
volný, štíhlý
sloupovitý

20+(35)
20+(45)
5 - 10
5 - 10
10 - 20
20+(35)
20+(35)
20+(35)
20+(30)
10 - 40
10 - 20

kosterní
kosterní

jedle bělokorá
tis červený

kuželovitý
kuželovitý

20+(60)
10 - 20

kosterní

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

kosterní

Picea abies
Larix decidua
KEŘE
Acer campestre
Acer tataricum
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Hedera helix
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Prunus spinosa
Ribes alpinum
Rosa pendulina
Rosa canina
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

smrk ztepilý
modřín opadavý

kuželovitý
kuželovitý

20+(50)
20+(25)

kosterní
kosterní

javor babyka
javor tatarský
svída krvavá
líska obecná
brslen evropský
břečťan popínavý
zimolez modrý
zimolez černý
zimolez obecný
střemcha obecná
trnka obecná
rybíz alpínský
růže převislá
růže šípková
bez červený
kalina obecná

kulovitý
vystoupavý
vystoupavý
vejčitý
vystoupavý
plazivý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
eliptický
vystoupavý
vystoupavý
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý

5 - 10
0,2 - 0,7
2-5
3-8
1-5
10 - 20
0,7 - 2
0,7 - 2
1-3
2 - 15
1-3
1-2
1-2
3 - 10
1-3
1-5

kosterní

ano

ano

kosterní
kosterní

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
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kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

kosterní

ano
ano
ano
ano

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

jen na teplejších a
slunných stráních

ano
ano

ano
ano
ano

na skalnatých
stráních

zvláště na vápenci

ano
ano

ano

těžké jílovitohlinité až jílovité půdy, hnědozemního až podzolového typu

LATINSKÝ NÁZEV

POTRAVA
PRO
PTÁKY

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

buk lesní
javor klen
javor mléč
dub letní
jeřáb ptačí
jasan ztepilý
lípa velkolistá
lípa srdčitá
jilm horský
habr obecný

kuželovitý
vejčitý
vejčitý
kulovitý
vejčitý
štíhle vejčitý
úzce protáhlý
kulovitý
volný, štíhlý
sloupovitý

20+(45)
20+(30)
20+(30)
20+(45)
5 - 10
20+(35)
20+(35)
20+(30)
10 - 40
10 - 20

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

jedle bělokorá
tis červený

kuželovitý
kuželovitý

20+(60)
10 - 20

kosterní

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

kosterní

Larix decidua
Picea abies
KEŘE

modřín opadavý
smrk ztepilý

kuželovitý
kuželovitý

20+(25)
20+(50)

kosterní
kosterní

Acer campestre

javor babyka

kulovitý

5 - 10

kosterní

ano

Acer tataricum
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus

javor tatarský
svída krvavá
líska obecná
brslen evropský

vystoupavý
vystoupavý
vejčitý
vystoupavý

0,2 - 0,7
2-5
3-8
1-5

kosterní
kosterní

ano
ano
ano

Hedera helix

břečťan popínavý

plazivý

10 - 20

ano

Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus padus

zimolez modrý
zimolez černý
zimolez obecný
střemcha obecná

vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý

0,7 - 2
0,7 - 2
1-3
2 - 15

ano
ano
ano
ano

ano

Prunus spinosa

trnka obecná

eliptický

1-3

ano

ano

Ribes alpinum
Rosa pendulina
Rosa canina
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

rybíz alpínský
růže převislá
růže šípková
bez červený
kalina obecná

vystoupavý
vystoupavý
převislý/plazivý
vystoupavý
vystoupavý

1-2
1-2
3 - 10
1-3
1-5

ano
ano
ano
ano
ano

ano

LISTNATÉ STROMY
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Fraxinus excelsior
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Ulmus glabra
Carpinus betulus
JEHLIČNATÉ STROMY
Abies alba
Taxus baccata
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ano
ano
ano

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

kosterní

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
ano
ano

ano

na skalnatých
stráních

ano

jen na teplých
stráních

ano
ano

zvláště na vápenci

na skalnatých
suších stráních

pozemky s vysokou hladinou spodní vody nebo na březích vod

LATINSKÝ NÁZEV

LISTNATÉ STROMY
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pubescens
Fraxinus excelsior
Populus nigra
Populus tremula
Quercus robur
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Tilia cordata
Ulmus glabra
JEHLIČNATÉ STROMY
Picea abies

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

javor klen
olše lepkavá
olše šedá
bříza pýřitá
jasan ztepilý
topol černý
topol osika
dub letní
vrba bílá
vrba jíva
vrba křehká
lípa srdčitá
jilm horský

vejčitý
štíhlý/sloupovitý
vejčitý
vejčitý
štíhle vejčitý
sloupovitý
štíhle vejčitý
kulovitý
rozložitý, převislý
kulovitý
kulovitý
kulovitý
volný, štíhlý

20+(30)
20+(35)
20+(35)
20+(25)
20+(35)
20+(40)
20+(30)
20+(45)
15 - 30
10 - 20
10 - 15
20+(30)
10 - 40

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

20+(50)

kosterní

POTRAVA
PRO
PTÁKY

ano
ano
ano
ano

ano
ano

kosterní
kosterní

ano

smrk ztepilý

kuželovitý

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

KEŘE
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Frangula alnus
Rosa canina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix purpurea
Salix viminalis

svída krvavá
brslen evropský
zimolez modrý
zimolez černý
střemcha obecná
trnka obecná
řešetlák počistivý
krušina olšová
růže šípková
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
vrba nachová
vrba košíkářská

vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
eliptický
volný
vystoupavý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
vzpřímený
vzpřímený

2-5
1-5
0,7 - 2
0,7 - 2
2 - 15
1-3
5-7
2-4
3 - 10
2-4
3-4
2-8
2-6

Sambucus nigra

bez černý

vystoupavý

2-6

ano

Sambucus racemosa
Viburnum opulus

bez červený
kalina obecná

vystoupavý
vystoupavý

1-3
1-5

ano
ano
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MEDONOSNÉ POZNÁMKA

na skalnatých
stráních

kosterní

kosterní
kosterní

na vyvýšeninách

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano

ano
ano

kosterní
kosterní
jen v oprávněných
případech,
nebezpečí expanze
a ovládnutí lokality

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 500 -800 m, ÚHRN SRÁŽEK nad 800 mm, PRŮM. ROČNÍ TEPLOTY pod 6,5 °C
lehké, mělké, případně štěrkovité půdy, výrazně podzolovitého typu

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus

buk lesní
javor klen

kuželovitý
vejčitý

20+(45)
20+(30)

kosterní
kosterní

Acer platanoides

javor mléč

kulovitý

5 - 10

Fraxinus excelsior
Sorbus aucuparia
Betula pendula
Populus tremula
Ulmus glabra
Tilia cordata
JEHLIČNATÉ STROMY
Abies alba
Larix decidua
Picea abies

jasan ztepilý
jeřáb ptačí
bříza bělokorá
topol osika
jilm horský
lípa srdčitá

štíhle vejčitý
vejčitý
převislý
štíhle vejčitý
volný, štíhlý
kulovitý

20+(35)
5 - 10
10 - 20
20+(30)
10 - 40
20+(30)

kosterní

jedle bělokorá
modřín opadavý
smrk ztepilý

kuželovitý
kuželovitý
kuželovitý

20+(60)
20+(25)
20+(50)

kosterní
kosterní
kosterní

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

KEŘE
Calluna vulgaris
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Ribes alpinum
Rosa pendulina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix caprea
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

vřes obecný
líska obecná
svída krvavá
zimolez modrý
zimolez černý
zimolez obecný
střemcha obecná
rybíz alpínský
růže převislá
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
vrba jíva
bez červený
kalina obecná

vystoupavý
vejčitý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
vystoupavý
vystoupavý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
kulovitý
vystoupavý
vystoupavý

0,2 - 0,5
3-8
2-5
0,7 - 2
0,7 - 2
1-3
2 - 15
1-2
1-2
2-4
3-4
10 - 20
1-3
1-5
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POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
ano

kosterní

ano
ano

kosterní
kosterní

ano

ano

kosterní

kosterní

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

kosterní
ano
ano

ano

ano

ano
ano
ano

jen na teplejších
stanovištích

těžší hlubší půdy podzolového typu
POTRAVA
PRO
PTÁKY

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

LISTNATÉ STROMY
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus

buk lesní
javor klen

kuželovitý
vejčitý

20+(45)
20+(30)

kosterní
kosterní

ano

Acer platanoides

javor mléč

kulovitý

5 - 10

kosterní

ano

Fraxinus excelsior
Sorbus aucuparia
Quercus robur
Quercus petraea
Betula pendula
Populus tremula
Tilia cordata
Ulmus glabra
JEHLIČNATÉ STROMY
Abies alba
Larix decidua
Picea abies
Taxus baccata
KEŘE
Calluna vulgaris
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Ribes alpinum
Rosa pendulina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix caprea
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

jasan ztepilý
jeřáb ptačí
dub letní
dub zimní
bříza bělokorá
topol osika
lípa srdčitá
jilm horský

štíhle vejčitý
vejčitý
kulovitý
štíhlý/kulovitý
převislý
štíhle vejčitý
kulovitý
volný, štíhlý

20+(35)
5 - 10
20+(45)
20+(35)
10 - 20
20+(30)
20+(30)
10 - 40

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

jedle bělokorá
modřín opadavý
smrk ztepilý
tis červený

kuželovitý
kuželovitý
kuželovitý
kuželovitý

20+(60)
20+(25)
20+(50)
10 - 20

kosterní
kosterní
kosterní

vřes obecný
líska obecná
svída krvavá
zimolez modrý
zimolez černý
zimolez obecný
střemcha obecná
rybíz alpínský
růže převislá
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
vrba jíva
bez červený
kalina obecná

vystoupavý
vejčitý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
vystoupavý
vystoupavý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
kulovitý
vystoupavý
vystoupavý

0,2 - 0,5
3-8
2-5
0,7 - 2
0,7 - 2
1-3
2 - 15
1-2
1-2
2-4
3-4
10 - 20
1-3
1-5

15

ano

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano

ano
kosterní
kosterní
kosterní

kosterní

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

kosterní
ano
ano

ano

ano

ano
ano
ano

jen na teplejších
stanovištích

pozemky s vysokou hladinou spodní vody nebo na březích vod

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

Acer pseudoplatanus

javor klen

vejčitý

20+(30)

Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pubescens
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Ulmus glabra
JEHLIČNATÉ STROMY
Larix decidua
Picea abies

olše lepkavá
olše šedá
bříza pýřitá
jasan ztepilý
topol osika
vrba bílá
vrba jíva
vrba křehká
jilm horský

štíhlý/sloupovitý
vejčitý
vejčitý
štíhle vejčitý
štíhle vejčitý
rozložitý, převislý
kulovitý
kulovitý
volný, štíhlý

20+(35)
20+(35)
20+(25)
20+(35)
20+(30)
15 - 30
10 - 20
10 - 15
10 - 40

kosterní
kosterní

modřín opadavý
smrk ztepilý

kuželovitý
kuželovitý

20+(25)
20+(50)

kosterní
kosterní

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

KEŘE
Alnus viridis
Cornus sanguinea
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Prunus padus
Prunus spinosa
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix purpurea
Salix viminalis
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

olše zelená
svída krvavá
zimolez modrý
zimolez černý
střemcha obecná
trnka obecná
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
vrba nachová
vrba košíkářská
bez červený
kalina obecná

vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
eliptický
převislý/plazivý
převislý/plazivý
vzpřímený
vzpřímený
vystoupavý
vystoupavý

FUNKCE

POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

LISTNATÉ STROMY

3
2-5
0,7 - 2
0,7 - 2
2 - 15
1-3
2-4
3-4
2-8
2-6
1-3
1-5

16

ano

na vyvýšených
místech

ano
ano
ano

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

ano
ano
na vyvýšeninách

kosterní
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
kosterní
kosterní
ano
ano

ano

ano
ano
ano
ano

na vyvýšeninách

NADMOŘSKÁ VÝŠKA NAD 800 m, VYSOKÉ MNOŽSTVÍ VODNÍCH SRÁŽEK

LATINSKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

TVAR KORUNY

VÝŠKA

FUNKCE

javor klen
bříza bělokorá
bříza pýřitá
buk lesní
jasan ztepilý
topol osika
vrba jíva
jeřáb ptačí

vejčitý
převislý
vejčitý
kuželovitý
štíhle vejčitý
štíhle vejčitý
kulovitý
vejčitý

20+(30)
10 - 20
20+(25)
20+(45)
20+(35)
20+(30)
10 - 20
5 - 10

kosterní

modřín opadavý
smrk ztepilý
jedle bělokorá

kuželovitý
kuželovitý
kuželovitý

20+(25)
20+(50)
20+(60)

kosterní
kosterní
kosterní

Pinus sylvestris

borovice lesní

kuželovitý/deštníkovitý 20+

kosterní

Pinus cembra
Pinus mugo
KEŘE
Alnus viridis
Calluna vulgaris
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Sambucus racemosa

borovice limba
borovice kleč

vejčitý
vystoupavý

10 - 20
1-2

kosterní
kosterní

olše zelená
vřes obecný
zimolez modrý
zimolez černý
zimolez obecný
střemcha obecná
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
bez červený

vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
vystoupavý
kulovitý
převislý/plazivý
převislý/plazivý
vystoupavý

3
0,2 - 0,5
0,7 - 2
0,7 - 2
1-3
2 - 15
2-4
3-4
1-3

kosterní

LISTNATÉ STROMY
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Betula pubescens
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Salix caprea
Sorbus aucuparia
JEHLIČNATÉ STROMY
Larix decidua
Picea abies
Abies alba

POTRAVA
PRO
PTÁKY

MEDONOSNÉ POZNÁMKA

ano
ano
ano

kosterní
kosterní
kosterní
kosterní
kosterní

ano

ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

KOSTERNÍ DŘEVINY- základní dřeviny tvořící kostru vegetační clony
Pozn.
V sortimentu byl vynechán rod Crataegus, který je běžnou součástí skladby přirozené vegetace, vzhledem k tomu, že je mezihostilelem
patogenu - spály růžovitých
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Pás trnky obecné rozděluje rozlehlou zemědělskou plochu, poskytuje úkryt zvěři a prostor pro hnízdění ptáků.

Vegetace mezí má mimo jiné také protierozní funkci a zadržuje vodu v krajině. Zde převažuje trnka obecná,
hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, svída krvavá, třešeň ptačí a růže šípková. /výška keřů do 6 m, stromů
do 12 m/

Vegetační clona s víceúrovňovou vegetací může zakrýt pohled na technické objekty v krajině, které ji narušují.
/dub letní, svída krvavá, výška keřů do 4 m, stromu do 12 m/

Lze vysazovat i liniovou vegetaci složenou pouze z keřů. Pokud mají keře nápadné květy, vnáší do krajiny
barevnost a proměnlivost. /růže šípková, výška do 4 m/

Druhové složení vegetační clony by mělo respektovat půdní typ, nadmořskou výšku a charakter krajiny. Zde
vrbová clona /výška do 10 m/ kryje technickou stavbu u potoka.

Vegetační pásy bývají často zřizovány jako doprovodná zeleň v okolí komunikací. Jejich funkcí je eliminace
prachu a vytvoření optické bariéry. /javor babyka, svída krvavá, brslen evropský, výška v zápoji do 5m/

Větrolamy zpomalují rychlost větru, zabraňují tak větrné erozi povrchu půdy a nadměrnému vypařování vody.
/kříženci topolu, výška do 16 m/

Vegetační pásy mohou mít estetický aspekt díky proměnlivosti během roku a života dřevin. Lze použít dřeviny
s nápadnými květy, plody, zajímavým listem nebo výrazným podzimním zbarvením. /dub cer, růže šípková,
kalina obecná, výška keřů v kulise do 5m, stromů do 18 m/

Při zřizování výsadby je nutné brát v potaz měřítko krajiny a podle něj vybírat druhy dřevin. /líska obecná a
svída krvavá, výška do 6 m/

/růže šípková, ptačí zob obecný, bez černý, výška do 4 m/

Trnky vnáší jarním kvetením výrazný barevný aspekt do krajiny. Zde kryjí jako hustá clona skládku odpadu.

Neprostupná houština trnky obecné, kryjící svah komunikace. /výška do 3 m/

LISTNATÉ STROMY

Javor mléč (Acer platanoides)

Javor klen (Acer pseudoplatanus)

Javor babyka (Acer campestre)

Javor tatarský (Acer tataricum)

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

Olše zelená (Alnus viridis)

Olše šedá (Alnus incana)

Bříza bělokorá (Betula pendula)

Kaštanovník jedlý (Castanea sativa)

Bříza pýřitá (Betula pubescens)

Habr obecný (Carpinus betulus)

Dřín obecný (Cornus mas)

Svída krvavá (Cornus sangiunea)

Líska obecná (Corylus avellana)

Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

Buk lesní (Fagus sylvatica)

Jasan zimnář (Fraxinus ornus)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

Topol bílý (Populus alba)

Topol osika (Populus tremula)

Topol černý (Populus nigra)

Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)

Střemcha obecná (Prunus padus)

Trnka obecná (Prunus spinosa)

Dub cer (Quercus cerris)

Dub pýřitý (Quercus pubescens)

Dub zimní (Quercus petraea)

Dub letní (Quercus robur)

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)

Růže šípková (Rosa canina)

Vrba bílá (Salix alba)

Vrba křehká (Salix fragilis)

Vrba jíva (Salix caprea)

Vrba košíkářská (Salix viminalis)

Lípa srdčitá (Tilia cordata)

Jilm vaz (Ulmus laevis)

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Jilm habrolistý (Ulmus minor)

JEHLIČNATÉ STROMY

Jedle bělokorá (Abies alba)

Smrk ztepilý (Picea abies)

Modřín opadavý (Larix decidua)

Borovice limba (Pinus limba)

Borovice kleč (Pinus mugo)

Borovice lesní (Pinus sylvestris)

