
  Pasporty a strategie rozvoje zeleně pro Svazek obcí Máchův kraj byly spolufinancovány z
Evropského  sociálního  fondu  v  rámci  Operačního  programu  Zaměstnanost  skrze  projekt
„Posílení  strategického  řízení  ve  Svazku  obcí  Máchův  kraj“,  reg.  č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014683. STRATEGIE ZELENĚ PRO OBEC JESTŘEBÍ 

PASPORT  ZELENĚ  A  STRATEGIE  ROZVOJE  VEŘEJNÉ  ZELENĚ
PRO OBEC JESTŘEBÍ
     

Datum vydání: květen 2022



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název projektu: Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj. 
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014683 
Část projektu: Část 3 – Pasporty a strategie rozvoje zeleně 

Objednatel: 

Svazek obcí Máchův kraj 

Zastoupený: Ing. Karlem Schreinerem, předsedou 
Sídlo: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy 
IČ: 71202056 

Zhotovitel: 

„Sdružení BTG“ 

Sídlo: třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín 

Barnea s.r.o. (vedoucí společník sdružení) 
Sídlo: třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín 
Zastoupený: Ing. Janem Mrázkem, jednatelem 
Zapsaný v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 113615 
IČ: 08426911 DIČ: CZ08426911 

Tenango s.r.o. (společník sdružení) 

Sídlo: Slušovská 9, 763 12 Vizovice 
Zastoupený: Jiřím Světlíkem, jednatelem 
Zapsaný v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 64723 
IČ: 63491869 DIČ: CZ63491869 

GEOVAP spol. s r.o. (společník sdružení) 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem 
Zapsaný v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 264
IČ: 15049248 DIČ: CZ1504924 

2



Obsah
 Úvod......................................................................................................................................................4

1. Analytická část....................................................................................................................................4

 1.1 Metodika pasportizace veřejné zeleně.......................................................................................4

1.2 Evidované prvky zeleně a jejich atributy......................................................................................5

1.3 Výsledky analytické části...........................................................................................................12

2. Návrhová část...................................................................................................................................14

2.1 Plán údržby zeleně.....................................................................................................................14

3. Implementační část..........................................................................................................................17

3.1 Stanovení priorit........................................................................................................................17

3.2 Lokality vhodné pro založení nových prvků zeleně....................................................................18

3.2 Systém řízení rizik......................................................................................................................20

3.3 Časový harmonogram................................................................................................................20

3.4 Výpočet ceny zásahů.................................................................................................................21

4. Závěr.................................................................................................................................................22

3



Úvod

Cílem  projektu  strategie  rozvoje  zeleně  a  pasportizace  zeleně  (dále  jen  ZE)  obce  Jestřebí  bylo
zmapování ZE a zjištění současného stavu v analytické části, návrh plánu údržby ZE v části návrhové a
strategie jak dosáhnout vytyčených cílů v části implementační.

Pasportizace ZE je primárně zaměřena na celkovou evidenci jednotlivých stromů a keřů, jejich
skupin a travnatých ploch. Současně by měla představovat primární podklad pro posouzení stavu
zeleně za účelem úvah o její údržbě a rozvoji. Tento dokument může v budoucnu sloužit jako podklad
vypracování projektu revitalizace a udržitelnosti ZE na území obce.

1. Analytická část

 1.1 Metodika pasportizace veřejné zeleně

Evidence veřejné zeleně probíhala v intravilánu a vybraných plochách obce Jestřebí a jejích místních
částech. 

Pro určení polohopisu veškeré zeleně bylo využito buď zákresu z 3D pohledu na mračno bodů
s panoramatickými fotografiemi nebo řezů mračna bodů v několika výškách, kdy selektované výšky 
normalizovaného mračna v rozmezí 20-100 cm sloužily pro základní určení poloh stromů, keřů a 
polygonů skupin keřů a stromů. Umístění bodu pro jednotlivce bylo provedeno do středu průmětu 
řezu stromem ve výšce 20 cm. Dále bylo využito řezu ve výšce 1,3m pro přesné určení průměru 
stromu s dopočtem obvodu. Tato data byla později verifikována arboristou v terénu. Pro určení 
rozměrů korun stromů pak bylo využito buď horizontálního měření ve 3D pohledu nebo řezů 
v různých výškách s ohledem na charakter zeleně.

Pro určení trávníkových ploch byla využita část mračna, která byla automaticky vytvořena 
pomocí algoritmu ground - class 2 použitého při zpracování mračna bodů.

Rozlišováno bylo celkem 5 typů prvků ZE:  stromy a  solitérní keře – prvky bodové,  skupiny
stromů,  skupiny keřů a trávníky – prvky plošné. Jako plošné byly vymezeny prvky mající charakter
lesního porostu, homogenní či zapojené skupiny stromů a keřů a obecně prvky s malým významem
pro jednotlivou evidenci. U každého prvku bylo provedeno měření rozměrů, byl určen rod, druh a
případně kultivar. Dále byl zhodnocen jejich stav za použití vybraných atributů a v případě potřeby
bylo navrženo pěstební opatření pro úpravu současného stavu daného prvku. Pro lepší identifikaci
jednotlivých prvků byla u každého z nich pořízena fotografie.

Údaje  o  druhu  a  kvalitativních  vlastnostech  stromů  byly  určeny  na  základě  vizuálního
hodnocení. Terénní průzkum prováděný arboristou probíhal v období 15. 4. – 25. 5. 2022. Způsob
stanovení  všech  návrhů  pěstebních  opatření  byl  proveden  v souladu  s arboristickým standardem
SPPK A01 001:2018 – Hodnocení stavu stromů.
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Data byla následně převedena do formy geodatabáze a zpracována ve specializovaných programech.
Ke  zpracování  výstupů  a  pro  doplnění  údajů  do  geografického informačního  systému  byl  použit
vektorový a rastrový grafický software QGIS 3.22.3. a sada MS Office.

Výstupy pasportizace veřejné ZE byly vyhotoveny v tištěné i digitální podobě, součástí které
jsou  i  originální  data,  ve  formě grafických,  tabulkových  a  textových  souborů  ve  formátech  ESRI
Shapefile, XLSX, DOCX. 

1.2 Evidované prvky zeleně a jejich atributy

ANALYTICKÁ ČÁST – Popisné údaje a dendrometrické veličiny
ATRIBUTY komentář

lokalita dílčí lokalita;

pořadové číslo
unikátní  kód  v  rámci  každé  lokality,  propojuje  záznam  v  tabulce  s  mapou  (GIS
prezentací prvků)

typ
typ  DVP (dřevitý  vegetační  prvek):  s  -  strom,  k  -  keř,  p  -  porost,  u  víceetážových
porostů  je  přidáno  označení  jednotlivých  vegetačních  pater  (kódy  -  viz,  obrazový
průvodce etážemi dřevin)

taxon

botanické určení dřeviny, název kultivaru v poznámce (české ekvivalenty uvedeny v
samostatné příloze); kultivary dřevin a roubovance rozděleny do skupin (např. Malus
domestica - cv.1)
“cv1" - kultivary s podobnou růstovou dynamikou jako původní druh (stejná KDV jako
původní druh) a “cv2" - kultivary s významně sníženou růstovou dynamikou, ohrožené
prorážením podnože, atd. (KDV snížená o jeden stupeň)
u porostů na prvním řádku uveden nejvýznamnější taxon

druh český název dřeviny (lze alternovat prostřednictvím připojeného slovníčku)

zastoupení
taxonu

poměrné  zastoupení  taxonu  v  porostu  (uváděno  v  %  a  zaokrouhlováno  po  5%,
zastoupení definováno jako podíl taxonu na korunovém povrchu porostu); uváděnou
pouze pro porosty

výška
výška  DVP  měřena  výškoměrem  nebo  získávána  odhadem,  u  porostů  někdy  jako
rozmezí (uváděna v metrech)

průměr kmene
průměr kmene měřený ve výšce 130 cm, případně pod prvním rozvětvením a mimo
deformace na kmeni (pak je toto komentováno v poznámce), u porostů stromů jako
rozmezí typických jedinců, uváděn v cm

pokryvnost
poměrná  plocha  korunových  průmětů  jednotlivých  taxonů k  celkové  ploše  porostu
(uváděna v % a zaokrouhlována po 5%, max 100%)

průměr koruny

průměr  koruny,  u  eliptičných  a  nepravidelných  korun  zobrazena  náhradní  koruna
spočtená jako průměr dvou na sebe kolmých průměrů (měřen v metrech);  v  mapě
zobrazen jako průměr kružnice náležící k bodové značce
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ANALYTICKÁ ČÁST – Popisné údaje a dendrometrické veličiny
ATRIBUTY komentář

plocha porostu
plocha  porostu  odečtená  z  mapy  (uváděna  v  m2),  u  stromových  porostů  plocha
korunového průmětu

zavětvení
výška,  od  které  je  objem  koruny  z  významné  části  zaplněn  olistěnými  větvičkami
posledních  řádů,  ojedinělé  hodnoty  uvedeny  v  závorce,  hodnoty  různé  pro  dvě
souměřitelné části koruny odděleny lomítkem, (uváděna v metrech)

ANALYTICKÁ ČÁST – Dendrologické hodnocení

sadovnická
hodnota

klasifikační kód dle Machovce (Sadovnická dendrologie, Brno, 1983), byla použita 
zjemněná stupnice po 0,5 bodu

1 - nejhodnotnější dřeviny
dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a kompletní korunou, zcela zdravé a 
nepoškozené, dřeviny vyžadující mimořádných ohledů, akcenty budoucí kompozice,
nejcennější dřeviny, akcentované části kostry (nosné pilíře) sadovnických úprav
2 - hodnotné dřeviny
dřeviny s rozměrnou a pouze nevýznamně redukovanou korunou, vitální, bez známek 
poškození a chorob ohrožujících jejich existenci v dlouhodobém výhledu
cenné dřeviny, kostra sadovnických úprav
3 - průměrné dřeviny,
dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň střednědobé existenci
dřeviny zdravé a vitální ale podprůměrné velikosti
4 - dřeviny podprůměrné,
dřeviny s nápadně sníženou vitalitou, významně deformovanou korunou

dřeviny potenciálně konkurujícím cennějším dřevinám; dřeviny bez funkční a 
prostorové perspektivy
jde o dřeviny určené k odstranění v krátkodobém výhledu
5 - dřeviny nevyhovující
- dřeviny silně poškozené, odumírající a odumřelé
-  dřeviny  s  rozsáhle  redukovanou korunou,  redukce je  tak  významná,  že  dochází  k
snižování vitality dřevin nebo k významnému biomechanickému poškození (přeštíhlení,
vysunutí těžiště  koruny daleko od osy kmene apod.).  Je  nezbytné provést  probírky
nebo obnovu souboru dřevin
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ANALYTICKÁ ČÁST – Dendrologické hodnocení

ATRIBUTY komentář

etáž

Popisuje pozici dřeviny v porostu, v praktickém dopadu jako míru redukce koruny. Ve
všech případech jde o  reakci  dřeviny na její  okolí  (je  lhostejné jestli  jednostrannou
korunu způsobila konkurence jiné dřeviny, nebo stavby); stav na hranici jednotlivých
typů označen lomením, podmíněný vliv uveden v závorce

s - solitera, strom se symetrickou korunou, zavětvený v převážné výšce dřeviny
sr - solitera, jako součást rytmizovaných skupin (aleje, rastry), symetrická koruna 
případně mírně deformovaná sousedními dřevinami

sk - solitera jako kompoziční akcent pohledových os
e1  -  nadrůstavé  dřeviny  v  porostech,  koruna  vysoko  vyvětvená  ale  symetrická  s
předpokladem progrese rozměrů,

e2 - stromy hlavní úrovně v porostech, symetrická koruna s předpokladem stagnace 
rozměrů
e3 - stromy vrůstavé do hlavní porostní úrovně, asymetrická koruna, většinou omezená 
perspektive (nejčastěji jde o dřeviny vytlačované z hlavní úrovně)

e4 - stromy podúrovňové, v porostech zpravidla netvárná koruna (výjimku samozřejmě
tvoří  stín tolerující  dřeviny ve skupinách dřevin světlomilných(např. Taxus baccata v
porostu Betula verrucosa - tento případ bude popsán jako “(e4)s” )

pl - stromy v porostních lemech, jednostranně vyvětvená asymetrická koruna
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ANALYTICKÁ ČÁST – Dendrologické hodnocení

ATRIBUTY komentář

věkové stadium

v- výsadba: nová výsadba; vysazený jedinec vyžadující rozvojovou péči, instalované a 
funkční kotvení dřeviny

a - adaptace: nedávná výsadba, již za hranicí rozvojové péče, makroblasty se objevují 
pouze výjimečně, nedochází k podstatnému zvětšování objemu koruny

1- bouřlivý nástup: dřeviny hojně olistěné v celém objemu koruny bez soustředění listů 
k povrchu, makroblasty tvoří většinu prýtů,    mladé bouřlivě se rozvíjející dřeviny s 
rychle se zvětšujícím objemem koruny; dřeviny s dlouhodobou perspektivou i u 
krátkověkých dřevin

2 - mládí: dřeviny hojně olistěné, makroblasty tvoří cca 1/4 prýtů, dřeviny v plném 
rozvoji, zpravidla již prostorově významné dřeviny; dřeviny s rychle se zvětšujícím 
objemem koruny; dřeviny s dlouhodobou perspektivou i u krátkověkých dřevin

3 - zralost: dřeviny olistěné v celém objemu koruny, ale se soustředěním většiny listů při 
povrchu koruny, s naprostou převahou brachyblastů, pouze ve vrcholové části koruny se
sporadicky se vyskytujícími makroblasty,    koruna zpravidla kompletní s nanejvýš 
počínajícími známkami rozpadu, dřeviny na vrcholu svého prostorového působení, u 
dlouhověkých dřevin s alespoň střednědobou perspektivou

4 - senescence: dřeviny nápadně prosychající, s rozpadajícím se korunovým objemem, 
ale olistěné ve většinovém    objemu koruny, v koruně se nevyskytují makroblasty 
nanejvýš prorážející z kmene a silných větví;    dřeviny, u kterých panují důvodné 
pochybnosti o možnosti zlepšení zdravotního stavu, ale nikoliv jejich existenci v 
krátkodobém výhledu ( do 5-ti let)

5 - rozpad: dřeviny s rozsáhle prosychající korunou, zhusta již s redukovaných počtem 
živých větví a častými zlomy kosterních větví, s minimálními přírůstky a 
charakteristických "štětkovitým” nahloučením zmenšených listů na koncích větví; 
dřeviny pro které je již krajně obtížné zajišťovat provozní bezpečnost; zajištění provozní 
bezpečnosti je dosažitelné pouze pro dlouhověké dřeviny a to za cenu značných nákladů

prostorová
perspektiva

škála  1-5,  1  nejlepší,  5  nejhorší,  škála  popisuje  prostorovou  perspektivu  na  úrovni
jedinců, pro samostatně hodnocené dřeviny je ztotožnitelná s hodnocením etáže, pro
porosty popisuje stav dřevin v porostu; použita zjemněná škála po 0,5 bodu

1 - dřeviny bez omezení prostorové perspektivy v časovém horizontu +25 let, koruna
není  v  kontaktu  s  jinými  dřevinami,  ani  objekty  a  nelze  to  předpokládat      ani  ve
střednědobém časovém horizontu

2 - dřeviny bez podstatného omezení prostorové perspektivy v časovém horizontu +25
let,  koruna  není  v  podstatném  kontaktu  s  jinými  dřevinami,  ani  objekty,  ale  lze
předpokládat, že v časovém horizontu +25 let korunová konkurence může být významná

3  -  dřeviny  s  korunou  v  kontaktu  s  jinými  dřevinami/  objekty  z  podstatné  části
okapového obrysu koruny,  zapojené porosty  s  dlouhodobě udržitelným zakmeněním
(velikost korun > 5-10 m, podle taxonu)
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ANALYTICKÁ ČÁST – Dendrologické hodnocení

ATRIBUTY komentář

prostorová
perspektiva

4 - dřeviny s rozsáhle redukovanou korunou, redukce je významná, ale zatím nedošlo k
nevratnému poškození dřevin. že dochází k snižování vitality dřevin nebo k významnému
biomechanickému  poškození  (přeštíhlení,  vysunutí  těžiště  koruny  daleko  od  osy
kmene...)
Je  nezbytné  provést  probírky,  které  mohou  zajistit  alespoň  střednědobou  stabilitu
souboru dřevin

5 -  dřeviny s rozsáhle redukovanou korunou, redukce je      tak významná, že dochází
ke  snižování  vitality  dřevin  nebo  k  významnému  biomechanickému  poškození
(přeštíhlení,  vysunutí  těžiště  koruny  daleko  od  osy  kmene...)  Je  nezbytné  provést
probírky  (ale  ty  pravděpodobně  dosáhnou pouze  momentální  provozní  bezpečnosti)
nebo obnovu souboru dřevin

NÁVRHOVÁ ČÁST – návrh pěstebního opatření

ATRIBUTY komentář

tech
(technologie)

O – odstranění prvku (kácení stromu, keře, porostu...), většinou z důvodů ochrany 
korunového prostoru cennějších dřevin (probírky)
RZK Řez zapěstování koruny
S-RK Řez komparativní (srovnávací)
S-RV Řez výchovný
S-RZ Řez zdravotní
S-RB Řez bezpečnostní
S-RLSP Lokální redukce směrem k překážce (povinné uvedení záměru řezu)
S-RLLR Lokální redukce z důvodu stabilizace  (povinné  uvedení  záměru  řezu)
S-RLPV  Úprava průjezdného či průchozího profilu
S-OV Odstranění výmladků
S-RO  Redukce  obvodová (povinné uvedení rozsahu redukce)
S-SSK  Stabilizace  sekundární  koruny
S-RS Řez sesazovací,
S-RTHL Řez na hlavu,
S-RTPP Řez popouštěcí,
S-RTZP Řez živých plotů a stěn
O-RK Řez na korunku ovocných stromů
O-RV Řez výchovný ovocných dřevin
O-RP Řez ovocných dřevin prosvětlovací – průklest
O-RO Řez opravný ovocných dřevin
O-RA Řez ovocných dřevin zdravotní – asanační
O-OV Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin,
O-RZM Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný
O-RZS Řez  ovocných  dřevin  zmlazovací střední
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O-RZH Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký
S-OKT Odstranění/oprava kotvení mladého stromu
S-OUV Odstranění/oprava úvazku mladého stromu
S-VDD Instalace dynamické vazby v dolní úrovni ( uvedení počtu lan a dimenzování 
systému )
S-VDH Instalace dynamické vazby v horní úrovni ( uvedení počtu lan a dimenzování 
systému
S-VSD Instalace statické vazby v dolní úrovni (uvedení počtu lan, typu vazby a 
dimenzování systému)
S-VSH Instalace statické vazby v horní úrovni (uvedení počtu lan, typu vazby a 
dimenzování systému )
S-VK Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky

NÁVRHOVÁ ČÁST – návrh pěstebního opatření

ATRIBUTY komentář

tech
(technologie)

K-RK Řez keřů komparativní (srovnávací);
K-RV Řez keřů výchovný;
K-RP Průklest keřů (prosvětlování);
K-RZ Zmlazování keřů (řez sesazovací);
K-RT Řez keřů  tvarovací;
K-R Regulace růstu keřů;
K-Z Zpětný řez keřů
SK-RV Výchovný řez na  stromech ve skupině  (uvedení  poměrné části korunového 
objemu),  kód použit i pro skupiny/ porosty keřů,
SK-RB Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu (uvedení poměrné  části  korunového
objemu)
SK-RLPV Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině 
(uvedení poměrné části korunového objemu); , kód použit i pro skupiny/ porosty keřů
SK-KK Kompletní vykácení skupiny stromů, kód použit i pro skupiny/ porosty keřů
SK-KS Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů, kód použit i pro skupiny/ 
porosty keřů
SK-PN Probírka/prořezávka s negativním výběrem (uvedení poměrné části 
korunového objemu), , kód použit i pro skupiny/ porosty keřů
SK-PP Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem (uvedení poměrné části korunového 
objemu), kód použit i pro skupiny/ porosty keřů
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SYNTETICKÉ ÚDAJE (generované z analytických)

ATRIBUTY komentář

Kategorie
dlouhověkosti

kategorie  dlouhověkosti odvozená z  dat metodiky  pro ocenění  dřevin  (© ČÚOP
1993),  rozšířena na 3 výškové stupně (nížiny,  pahorkatiny,  vrchoviny).  Tabelární
přehled přiřazení KDV k jednotlivým taxonům je přílohou metodiky

0  -  dřeviny  dočasné  (typicky  roubovance  na  nekompatibilních  podnožích  např.
Cydonia na Crataegeus,    Sorbus aria na Sorbus aucuparia, ovocné dřeviny na málo
vzrůstných podnožích,  ...)  nebo kombinace taxon-podnož ohrožené podrůstáním
podnože, takže vyžadují soustavný zahradnický dohled (např. Prunus serrulata na
Prunus avium) nebo taxony ohrožené regresí kultivaru k původnímu druhu (např.
Acer platanoides ´Drumondii ´)
Superkrátkověké dřeviny jejichž pravděpodobnost dožití 20 let od výsadby je velmi
malá bez soustavné péče. 

1 - dřeviny krátkověké (typicky Betula verrucosa, Populus sp, Negundo aceroides)
Krátkověké dřeviny jejich  pravděpodobné dožití nepřesahuje 50 let,  Většinou je
jejich limitem strukturální nestabilita ( rozlomení kmene) např. Salix alba, S. Fragilis,
S, caprea, Acer negundo, Acer sacharinum, Populus x canadensis nebo lze očekávat
dosažení  senescentního  stadie  vývoje  a  následné  napadení  patogeny:  Betula
pendula, Malus domestica, Eleagnus angustifolia, Picea abies na živných a suchých
stanovištích, Juglans regia v polohách nad 350 m n.m., Tilia cordata v zadlážděné
ploše

2  -  dřeviny  běžné  (typicky  Fraxinus  excelsior,  Acer  pseudoplatanus,  Prunus
mahaleb) Běžné dřeviny,    jejichž pravděpodobné dožití je cca 100 let, Jde o většinu
taxonů, mimo jiné Betula pendula nad 350m, Juglans regia pod 350 m, potenciálně
dlouhověké dřeviny v městském prostředí (Tilia cordata v zadlážděné ploše )

3 - dřeviny dlouhověké (typicky Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia platyphyllos)
Tyto dřeviny mají očekávané dožití na vhodném stanovišti přes 150 let. Většinou
dřeviny lokálně příslušných klimaxových porostů; např. pro výšky do 350 m Quercus
robur,  Tilia  cordata,  T.  platyphyllos,  Acer platanoides,  A. campestre,  pro lokality
nad  350  m  n.m.      Q.  petraea,  Carpinus  betulus,   Fagus  silvatica,  Acer
pseudoplatanus;  pro lokality  nad 700 Picea abies,  Abies  alba;  tyto dřeviny  mají
očekávané dožití na vhodném stanovišti přes 150 let

obvod kmene
(cm)

obvod  kmene  je  vypočten  z  průměru,  pro  vícekmenné  dřeviny  uveden  obvod
prvních šesti kmenů se seznamu v položce “průměr kmene”

výška koruny
(m)

rozdíl  mezi  výškou  dřeviny  a  výškou  zavětvení  koruny  (číselná  rozmezí  byla
započtena jako průměr)

k.ú katastrální území

parcela parcelní  příslušnost  dřevin(y),  podle  polohy  báze  kmene(nů);  koruna  (okapový
průmět korun) může mít přesah    na další parcely
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1.3 Výsledky analytické části

Podrobné výsledky analytické části pasportu ZE jsou obsahem grafických (mapových) a tabulkových
příloh k této zprávě.

Rozdělení na lokality

Mapované území bylo na základě prostorových charakteristik a výskytu prvků ZE (stromy, keře a
jejich skupiny) rozděleno na 3 lokality. Jsou jimi místní části obce a obec samotná.

Seznam lokalit

Základní souhrny

– Stromy:

12

26 %

16 %

12 %
6 %

5 %
3 %

3 %
2 %

2 %
2 %
2 %

21 %

Zastoupení druhů (%)

lípa malolistá
lípa velkolistá
jeřáb ptačí
jabloň domácí
vrba křehká
borovice lesní
hloh obecný
borovice černá
jalovec obecný
smrk pichlavý
bříza bělokorá
ostatní druhy



– Keře a skupiny stromů:

– Trávníky:
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2. Návrhová část

2.1 Plán údržby zeleně

Kompletní plán údržby je obsahem tabulkové části pasportu (inventarizační tabulky).

Řez stromů

Pěstební zásahy jsou navrhovány tak, aby podporovaly funkčnost a perspektivu veřejné zeleně a pro
zachování požadované provozní bezpečnosti stanovišť. Pro podporu dlouhodobého plnění funkcí a
setrvání stromu na stanovišti jsou navrhovány řezy udržovací (zdravotní řez, bezpečnostní řez, lokální
redukce) a řezy zakládací (řez zapěstování koruny, výchovný řez), pro zajištění provozní bezpečnosti
pak  řezy  stabilizační (obvodová  redukce,  sesazovací  řez,  lokální  redukce  z důvodu  stabilizace,
stabilizace sekundární koruny) a použití stabilizačních systémů – bezpečnostních vazeb. Jako opatření
pro udržení či vylepšení perspektivy porostů (skupin stromů či keřů) jsou navrhovány probírky.

Z hlediska  provozní  bezpečnosti  je  nutno  navržené  stabilizační  opatření  realizovat  podle
příslušného  stupně  priority.  Pokud  však  chceme  vybrat  prioritní  zásahy  v rámci  jednoho  stupně
priority, je možné se řídit stupni sadovnické hodnoty a prostorové perspektivy  a preferovat jedince ve
stavu horším (čím vyšší číslo, tím horší). U jedinců stupně 4 a 5 je často nutno přistoupit ke kácení,
jelikož ošetření  by se vzhledem k malé šanci  na přežití jedince nevyplatilo a vzhledem k provozní
bezpečnosti strom na stanovišti zůstat nemůže.

Co  se  týče  řezů  udržovacích  a  zakládacích,  neměly  by  být  opominuty  řezy výchovné  a
zdravotní na stromech věkových stádií „v“ až 2. U stromů těchto věkových tříd je pro zajištění jejich
dlouhodobé perspektivy provedení udržovacích řezů zásadnější než u stromů dospělých a není nutno,
vzhledem  k jejich  velikosti,  vynaložit  takové  prostředky  jako  na  stromy  již  zcela  vzrostlé.  Při
neprovedení těchto typů řezů (S-RV a S-RZ) hrozí  zhoršení zdravotního stavu v  řádu jednotek let.
Význam zdravotních řezů klesá s rostoucím věkem stromu vzhledem k tomu, že u dospělých stromů
je již architektura koruny plně vyvinutá a nelze ji upravit bez vzniku výrazného poškození (velikost
řezu). Kromě naléhavosti u navržených zdravotních řezů je dobré, řídit se podle sadovnické hodnoty
stromu (čím větší hodnota, tím větší priorita).  Dále je taky dobré preferovat ty zdravotní řezy na
dospělých stromech, které jsou u jednoho stromu navrženy v kombinaci s některým typem redukce
(S-RO redukce obvodová, S-RLLR lokální redukce z důvodu stabilizace).

Zvláštní  kapitolu  představují  doporučené  zásahy  navržené  u  ovocných  stromů.  Navržená
opatření na ovocných stromech mají nízkou prioritu co se týče provozní bezpečnosti, jsou však nutná
pro zachování perspektivy stromů a dlouhodobé plnění jejich funkcí. Realizace pěstebních opatření
na ovocných stromech se také vyznačují nutností provádět je ve specifickém období, v závislosti na
druhu dřeviny a typu prováděného opatření. 
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Péče o mladé výsadby

Stromy  věkových stádií  „v“,  „a“, „1“ a „2“ vyžadují  zvláštní péči.  Zejména v měsících chudých na
srážky by měly být zalévány, na problematických místech (zpevněné a exponované plochy) je možné
využít  zavlažovacích  vaků.  Pro  zvýšení  efektivity  zalévání  je  třeba  udržovat  závlahovou  mísu  a
doplňovat mulč bránící zvýšenému odparu. Před zamulčováním by měl být určený prostor zbaven
nežádoucích rostlin (přerůstající tráva či plevel). Při vyžínání v okolí mladých výsadeb stromů je třeba
důsledně dbát na to, aby nedošlo k poškození kmínků sekačkou. Dále musí probíhat kontroly a údržba
kotvení a úvazků, aby nedocházelo k zaškrcení kmínků či jejich poškození uvolněnými kůly a příčkami
kotvení. V případě, že kotvení selže ještě předtím, než je strom stabilní vůči vývratu či zlomu kmene,
je vhodná jeho opětovná instalace. U mladých výsadeb, vyžadujících opravu či odstranění kotvení
nebo úvazku, je tato skutečnost uvedena v pasportu (inventarizační tabulky). U případných nových
výsadeb  i  péči  o  ně  a  stávající  mladé  výsadby,  by  mělo  být  dodrženo  postupů  uvedených  ve
standardu Výsadba stromů (SPPK A02 001).

Údržba keřů

Z běžných technologických postupů, popisovaných ve standardu SPPK A02 003 – Výsadba a řez keřů 
a lián, bývají nejčastěji navrhovány:

Zkratka Název technologie
K-RT Řez tvarovací
K-RZ Zmlazování (řez sesazovací)
K-RP Průklest (prosvětlování)

Cílem  K-RP  je  prosvětlení  keře  či  liány  a  podpora  jeho  přirozené  obnovy  výhony  další
generace. Podporována je také tvorba nových květních výhonů. K-RP je vhodné provádět u všech
forem keřů (dělených dle tvorby květů) vyjma druhů kvetoucích na koncích letorostů a kvetoucích v
paždí listů na letorostech (SPPK A02 003 – Příloha č. 2).

Smyslem  K-RZ  je  obnova  funkčnosti  keře  úplným  odstraněním  nadzemní  části  staršího
jedince.  Není  vhodný  u  keřů  s  méně  výraznou  a  slabou  aktivitou  bazální  obnovovací  zóny  a  s
akrotonním větvením (SPPK A02 003 –  Příloha č.  1).  Výjimkou mohou být zástupci  rodů  Corylus,
Potentilla (Dasiphora) a  Rosa (viz obr. 2, Příloha č. 8). K-RZ se provádí u skupiny keřů s výraznou
aktivitou obnovovací bazální zóny úplným seříznutím výhonů keře těsně u země.

Cílem K-RT je vytvoření tvaru keře odpovídajícího pěstebnímu záměru, netypického pro daný taxon.
K-RT lze provádět jen u taxonů, vhodných pro tvarování (SPPK A 02 003 – Příloha č.  5) s dobrou
regenerační schopností a současně u druhů s drobnými listy.
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Údržba travnatých ploch

Základním atributem, který určuje náročnost travnatých ploch na údržbu je intenzitní třída údržby.
Kromě sekání a hrabání trávy je  také v případě potřeby nutné provádět hrabání spadaného listí,
zálivky,  hnojení  či  obnovovat vyšlapaná a vyhynulá místa. V závislosti na členitosti terénu a jeho
sklonu (uvedeno v pasportu) je možné zvolit  vhodnou technologii.  Výběr technologie vhodné pro
kosení závisí  také na přítomnosti stromů a souvislosti travnatých ploch.  Sečením by také nemělo
docházek k poškození  stromů, zejména mladých a dospívajících výsadeb při  sečení  křovinořezem
nebo povrchových kořenů pojezdem sekačky u stromů všech věkových kategorií.

Podrobný  popis  technologických  postupů  a  způsob  provedení  navrhovaných  zásahů  je
uveden v jednotlivých metodikách AOPK – Standardech péče o přírodu a krajinu (SPPK),  platných
k roku 2022 (viz http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).
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3. Implementační část

3.1 Stanovení priorit 

Prioritní zásahy

Základním parametrem pro rozhodování, které navrhované zásahy při údržbě hodnocených dřevin
uskutečnit jako první a jak následně pokračovat, je atribut „priorita“. V případě stupně priority 1 je
třeba zásahy provést co nejdříve, jelikož zde hrozí riziko z prodlení. Často se jedná o rizikové kácení, či
stabilizační  řezy.  Co  se  týče  řezů  udržovacích  jsou  v  rámci  jedné  třídy  naléhavosti  přednostně
realizovány stromy věkového stádia „a“ až „2“, protože zde za vynaložení minima prostředků může
být, při správném provedení, zásadně ovlivněna perspektiva stromu a výše prostředků, které bude za
péči nutno vynaložit v budoucnu. 

U skupin stromů a celkově spíše krajinné zeleně, než zeleně typické pro intravilán, je hlavní
udržovat průjezdné a průchozí profily tam, kde skupiny hraničí s chodníky a komunikacemi, případně
udržovat bezpečnou vzdálenost porostů od inženýrských sítí (zejména nadzemní el. vedení). Spíše než
řezy, je spíše nutné u těchto skupin realizovat probírky.

Co  se  týče  údržby  keřů  a  travnatých  ploch,  je  vhodné  opatření  provádět  s  ohledem  na
intenzitní třídu údržby lokality.

Prioritní lokality

V rámci jedné třídy priority lze návrhy pěstebních opatření dále upřednostňovat podle toho, v jaké
lokalitě se nachází. Záleží na charakteristice, významu lokality a celkovém stavu dřevin dané lokality.
Upřednostňovány jsou plochy s větším významem a v horším stavu. V rámci území obce Jestřebí a
jejích  místních  částech  nebyla  určena  lokalita  ve  výrazně  zhoršeném  stavu.  Stromy  navržené  ke
kácení nejsou co se týče jejich polohy významně koncentrovány na konkrétních místech, ale jsou
spíše  roztroušeny  mezi  všemi  sledovanými  lokalitami.  Nejhodnotnější  prvky  veřejné  zeleně (bez
ohledu na navržená opatření) se koncentrují  v obci Jestřebí (lípy u kostela, lipová alej směrem na
Újezd ), v obci Újezd (lípy na návsi) a v osadě Popelov  (akáty kolem příjezdové cesty).

Jako lokalita vyžadující zvláštní pozornost byla určena centrální část obce Jestřebí, zejména v
okolí  kostela,  blízkých  bytových  domů  a  také  v  severním  cípu  obce  podél  místních  komunikací.
Opatření v těchto lokalitách jsou navržena s ohledem na perspektivu (probírky, udržovací a zakládací
řezy) i provozní bezpečnost  (bezpečnostní řezy, redukce) a měla by být realizována co nejdříve. 

Návrhy  pěstebních  opatření  zaměřené  na  zajištění  provozní  bezpečnosti se  koncentrují  v
lipové aleji směrem na Újezd. Vzhledem k riziku vzniku velkých škod či újmy na zdraví, ale také k
vysokým  hodnotám  (estetická,  biologická,  historická  aj.)  je  zde  navrženo  využití  stabilizačních
systémů  (vazby),  spíše  než  redukce  (řezy)  či  kácení,  při  kterých  za  vzniku  poškození  dochází  k
částečnému či totálnímu poklesu plnění výše zmíněných funkcí stromu.
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3.2 Lokality vhodné pro založení nových prvků zeleně

V návaznosti na určení centrální části obce jako prioritní, je tato lokalita zvolena jako vhodná pro
založení nových prvků veřejné zeleně. Toto rozhodnutí vychází jednak z místního významu (akcent na
střed obce), ale také z toho, že se tato plocha vyznačuje kontrasty přehuštěných a prázdných míst
způsobených absencí  kosterních dřevin (dlouhověké,  rozměrné:  dub letní,  javor  mléč,  javor  klen,
javor babyka, ořech vlašský, jedlý kaštan, lípa velkolistá, třešeň ptačí).

Jako plochy vhodné pro výsadby kosterních dřevin byly zvoleny 2 lokality (Obr. 1, 2) a to okolí
kostela, (zejména parcela 293/1) a travnaté prostranství u přilehlých bytových domů (např. parcela
16/2).  Na  těchto  a  přilehlých  pozemcích  by  se  měly  koncentrovat  jak  výsadby  zcela  nové,  tak
náhradní (kompenzační) výsadby za pokácené vzrostlé stromy.

Co se  týče  výsadeb efektových  (okrasných,  doplňkových  –  muchovník  stromový,  okrasné
jabloně, dřín obecný, jeřáb prostřední, jeřáb břek, okrasné třešně,slivoně aj.), je vzhledem k jejich
nedostatku  po  celých  k.ú.  obce  a  místních  částí  vhodná  jejich  výsadba  kdekoli,  kde  to  dovolují
prostorové podmínky pozemků a zároveň panuje veřejný zájem na přítomnosti těchto prvků veřejné
zeleně.

Jako doporučení, týkající se založení nových prvků (výsadby), musí být zmíněn důraz na jejich
zakládání sadovnickým způsobem. Sadovnický způsob zakládání je typický předpokladem, že všechny
vysazené stromy dosáhnou dospělosti, bez nutnosti provádění probírek (typické pro  lesnický způsob
zakládání). Musí tak být brána v úvahu velikost korun stromů v jejich dospělosti a na základě toho
musí být zvolen  vhodný spon  (vzájemná vzdálenost výsadeb), díky čemuž v budoucnu nedojde ke
vzniku neperspektivních přehuštěných porostů. Výsadbový materiál by měl být typicky krytokořenný
(s balem) a měl by být dostatečně vzrostlý, aby stromy mohly již od prvních okamžiků plnit alespoň v
omezené  míře  některé  funkce  (estetická,  funkční).  Zároveň  jsou  vzrostlé  dřeviny  odolnější  vůči
působení  nepříznivých  podmínek  typickým  pro  intravilán  (vandalismus,  poškození  při  údržbě
travnatých ploch aj.). Při sadovnickém způsobu zakládaní jsou výsadby zpravidla opatřeny kotvením a
individuální  ochranou  proti  poškození (okus,  přímé  působení  slunečního  svitu).  V  místech  silně
exponovaných, či problematických vzhledem k hydrologickým a půdním poměrům, je nutno dbát na
správné provedení opatření zabraňujících nadměrným ztrátám vody (závlahová mísa, mulč). Možná je
také instalace závlahových vaků. Neméně důležitá, než správný postup při výsadbě, je povýsadbová
péče.  Podle velikosti výsadeb a druhu je nutné zvolit  správný interval  a množství  zálivky a tento
postup  dodržovat.  V  závislosti  na  druhu dřeviny  a  tomu,  jak  je  výsadbový materiál  rozvinutý,  je
důležité správné provedení zakládacích řezů (řez výchovný). Ve většině případů je pro dlouhodobou
perspektivu nových výsadeb řez zcela zásadní. Dalším neméně důležitým prvkem povýsadbové péče
je  údržba kotvení, kde musí být dbáno na to, jestli je kotvení funkční (stabilní) nebo zda-li už není
zbytečné a nedochází spíše k poškození výsadeb jejich kolizemi (viz SPPK A02 001 – Výsadby stromů).

Konkrétní  projekt  rozvoje  zeleně  na  nových  lokalitách  by  měl  obsahovat  alespoň
zjednodušený  pedologický  průzkum  spolu  se  zjištěním  hydrických  podmínek  stanoviště.  Dalším
důležitým  aspektem  při  navrhování  konkrétních  výsadeb,  je  přítomnost  inženýrských  sítí,  aby
nedocházelo  k  jejich  konfliktu  s  prvky  zeleně,  a  to  jak  nadzemní,  tak  podzemní  částí  (kořenový
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systém). Podoba projektu také závisí na finančních možnostech a konkrétních připomínkách (přáních,
potřeb) investora (města, obce).

Schematické vyznačení lokalit vhodných pro založení nových prvků zeleně:
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Obr. 1, 2: Lokality vhodné pro výsadby kosterních dřevin



3.2 Systém řízení rizik

Vzhledem  k  tomu,  že  jsou  zásahy  navrhovány  s  ohledem  na  perspektivu  stromů  i  provozní
bezpečnost  jejich  stanoviště,  souvisí  řešení  přítomných  problémů  s  realizací  navrhovaných
pěstebních opatření. V případě potenciálních zdrojů ohrožení jde především o dodržování správných
technologických postupů a zásad práce.

Přítomné zdroje ohrožení

Ohrožení provozní bezpečnosti z důvodu špatné stability stromů. 

 Opatření: kácení, stabilizační řezy, stabilizační systémy (vazby).

Ohrožení provozní bezpečnosti z důvodu stárnoucích stabilizačních systémů.

 Opatření: pravidelné kontroly stávajících i nově instalovaných vazeb.

Potenciální ohrožení

Zhoršování perspektivy veřejné zeleně z důvodu zanedbání řezů a povýsadbové péče.

 Opatření: Udržovací a zakládací řezy, zejména na mladých a dospívajících stromech. Evidence
mladých výsadeb, jejich kontroly (kotvení, úvazky), případně zalévání a doplňování mulče.

Zhoršování perspektivy veřejné zeleně z důvodu špatných postupů práce.

 Opatření: Nutno dodržovat postupy a techniky péče o zeleň popsané ve Standardech péče o
přírodu a krajinu (Řez stromů, Výsadby stromů, Řez keřů aj.).  Do péče o vzrostlé stromy
ideálně zapojit odbornou firmu (arboristika, práce ve výškách). Mladé a dospívající stromy,
keře a trávníky je vhodné provádět zapojením pracovníků obce, pokud jsou pro tyto činnosti
řádně proškoleni . 

Podrobný  popis  technologických  postupů  a  způsob  provedení  navrhovaných  zásahů  je  uveden
v jednotlivých  metodikách  AOPK  –  Standardech  péče  o  přírodu  a  krajinu,  platných  k  roku  2022
(viz http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).

3.3 Časový harmonogram

Jednotlivé třídy priority představují doporučení pro etapizaci provedení zásahů. Následující přehled
uvádí, kdy v následujících letech by měly být jednotlivé etapy prací realizovány.

Třída naléhavosti Období realizace Rok
1 0–5 let 2022–2027
2 3–10 let 2025–2032
3 5–10 let 2027–2032
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3.4 Výpočet ceny zásahů

Atributy  evidované u  prvků s doporučenými zásahy byly  zvoleny tak,  aby  podle nich bylo možné
stanovit cenu zásahů. Cena navrhovaných opatření se odvíjí plochy koruny stromu [m 2] u ořezů, nebo
od obvodu kmene na pařezu [cm] při kácení.

Plocha koruny u listnatých stromů Al

Al=

π∗H−Hk

2
∗ Lk

2

Kde: H… výška stromu [m]; Hk… výška nasazení koruny [m]; Lk… šířka koruny [m]

Plocha koruny u jehličnatých stromů Aj

A j=
(H−Hk )∗ Lk

2

Kde: H… výška stromu [m]; Hk… výška nasazení koruny [m]; Lk… šířka koruny [m]

Obvod kmene na pařezu Op

Op=O∗1,3

Kde: O… obvod kmene [cm]

Podle vypočtené hodnoty a typu doporučeného zásahu je možné stanovit ceny například dle
dostupných  ceníků  URS,  které  jsou  každoročně  vydávány  a  aktualizovány  a  jsou  rovněž  součástí
programu KROS na sestavování rozpočtů. Takto sestavené rámcové rozpočty a další data z pasportu,
můžou sloužit jako podklady u budoucích projektů a žádostí o dotace.
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4. Závěr

Strategie  rozvoje  veřejné  zeleně může  být  základním dokumentem pro  efektivní  správu majetku
obce.  Byla  konstruována tak,  aby  poskytovala  přehledný a věcný výklad o evidenci  dřevin,  jejich
skupin  a  trávníků,  přičemž  aby  také  ulehčovala  plánování  běžné  údržby  zeleně  a  snižovala
ekonomické náklady. Součástí výstupu strategie je pasport, jako analytická a návrhová část, a dále
část implementační.

Tištěná podoba pasportu je rozčleněná na textovou, přílohovou (tabulkovou) a grafickou část.
Textová část  obsahuje všeobecné charakteristiky  o jednotlivých typech prvků pasportu.  Přílohová
část je rozdělená na evidenci stromů, skupin stromů, solitérních keřů, skupin keřů, trávníků, jejich
základních  charakteristik  a  doporučených  zásahů.  Grafická  část  je  tvořena  několika  mapovými
výstupy. Digitální výstup obsahuje textové a tabulkové části ve formátu PDF, DOCX a XLSX a grafické
části ve formátu PDF a ESRI Shapefile.
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