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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV: Návrh výsadeb v intravilánu obce Malá Losenice

DATUM: III.2021

MÍSTO: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k.ú. Malá Losenice, parcely č.1922/54, 1923/56, 1923/57,

 253/24

ŘEŠENÁ PLOCHA: 18,8 a (plocha zeleně bez komunikací a zpevněných ploch)

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 560 - 590 m n.m.

VLASTNÍK, INVESTOR: obec Malá Losenice

ZPRACOVATEL: STROM-SPECI, s.r.o, IČO: 26962993

  projektantka Ing. Petra Slámová

  zpracovatelka odborného posudku Bc. Jana Surková

STUPEŇ DOKUMENTACE: projektová dokumentace
POUŽITÉ PODKLADY:  katastrální mapa, mapa ČR
   Úplné znění územního plánu Malá Losenice po změně č.I (květen 2019)
   vlastní terénní průzkum provedený v období únor 2021
   projektová dokumentace Obnova veřejné zeleně v obci Malá Losenice (Petra
   Tvarůžková, 2015)
   situační výkresy se zakreslením inženýrských sítí jednotlivých provozovatelů
   (EGD, GasNet, Cetin, obecní mapa se zákresem vodovodu a kanalizace)
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ÚVOD

Projekt Návrh výsadeb v intravilánu obce Malá Losenice je řešen na dvou samostatných plochách v centru obce a 
jednou na okraji obce. Všechny parcely jsou ve vlastnictví obce Malá Losenice. Předmětem návrhu je doplnění řešených 
ploch novou výsadbou.

Obcí prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, přičemž katastrální území Malé Losenice leží v jejím 
západním cípu. Řešená plocha číslo 2 se nachází již v území CHKO. 

Systém obecní zeleně přímo nenavazuje na prvky ÚSES. Lokální biocentra a biokoridory se nachází v severovýchodní 
části katastrálního území.

Návrh je řešen z estetického a funkčního hlediska, kdy jsou nežádoucí dřeviny (Syringa vulgaris a Rhus typhina - plocha 
č.2) navrženy k odstranění a do řešených prostor jsou navrženy výsadby nových stromů.

POSOUZENÍ POTENCIÁLNÍCH KONFLIKTŮ

Všechny parcely s navrhovanou výsadbou jsou ve vlastnictví obce Malá Losenice, tudíž nedochází k žádným majetkovým 
ani jiným konfliktům. Výsadby jsou v souladu s územním plánem obce, kdy všechny řešené plochy jsou vedeny jako 
veřejné prostranství. 

Negativní vliv na přírodu a krajinu není v daném rozsahu znám. Navrhované výsadby naopak zvýší plochu poskytovaného 
útočiště pro hmyz a drobné živočichy.

AKTUÁLNÍ STAV

Plocha číslo 1 představuje parčík u kaple Nanebevzetí Panny Marie, kde skupinu dřevin doplňovaly dva mladé jírovce s 
těžce poškozenými kmeny. Oba jírovce byly odstraněny a v mírném svahu nad silnicí vznikl dostatečný prostor k novým 
výsadbám.

Plochou číslo 2 je svah nad hlavní silnicí s autobusovou zastávkou, kterým vede vedlejší silnice obsluhující místní 
obytnou výstavbu. Ve svahu roste dospělý jedinec jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), šeřík obecný (Syringa vulgaris) 
a škumpa orobincová (Rhus typhina). 

Plocha číslo 3 se nachází na jižním okraji obce pod rybníkem. Jde o polní cestu vedoucí podél soukromé zahrady a 
na ni navazující sníženinu u potoka. Skupina stávajících dřevin roste v těsné blízkosti vodního toku zcela mimo prostor 
budoucí výsadby. 

Zákres aktuálního stavu zachycují mapy Situace - aktuální stav, plochy č.1 - 3 v měřítku 1: 150. Mapy rovněž znázorňují 
vedení inženýrských sítí tak, jak jsou zakresleny v poskytnutých podkladech. 

Do řešených ploch zasahuje vedení nadzemní elektrické sítě nízkého napětí správce EDG, nadzemní elektronické sítě 
správce Cetin, STL plynovodu správce GasNet, vodovodu a kanalizace. 

Aby se předešlo poškození podzemních inženýrských sítí při zemních pracích, doporučuje se investorovi vyznačit 
polohově a výškově podzemní energetické, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště nejpozději před předáním 
staveniště. Doporučuje se včas zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou 
být stavební činností dotčeny. 
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FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU II.2021

snímek č.1 snímek č.2

snímek č.5 snímek č.6

snímek č.3 snímek č.4



Popis snímků: 

Snímek č.1 – parcela č.1922/54, původní výsadba jírovce maďalu (Aesculus hippocastanea) s nevratně poškozeným 

kmenem pokácený obcí v březnu 2021

Snímek č.2 - parcela č.1922/54, řešená plocha č.1 u kapličky s původní výsadbou poškozených jírovců

Snímek č.3 - parcela č.1923/56 a 1923/57, řešená plocha č.2 navržena k výsadbě stromořadí třešní a lísek, v popředí 

jasan ztrepilý, dřeviny v pozadí (Syringa vulgaris, Rhus typhina) navrženy k odstranění

 Snímek č.4 - parcela č.1923/56 a 1923/57, řešená plocha č.2, pohled shora

Snímek č.5 - parcela č.253/24, polní cesta podél soukromé zahrady navržena k osázení stromořadím hrušní 

Snímek č.6 - parcela č.253/24, sníženina pod polní cestou navržena k výsadbě skupiny švěstek
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NÁVRH 

Navržené výsadby znázorňují výkresy Situace – Navrhovaný stav, plocha č.1 - 3 v měřítku 1: 150. Vysázeny budou 
okrasné i ovocné stromy.

V ploše číslo 1 je navržena skupina čtyř lip (Tilia cordata ´Rancho´), která navazuje na již dříve vysazené stromořadí 
podél cesty vedoucí pod kapličkou a na dvě starší lípy na protější straně cesty. Vzniknout by tak měla lipová alej podél 
této cesty parčíkem, která by v budoucnu mohla nahradit také skupinu zeravů před kaplí. 

Ve svahu nad cestou je dále navržena skupina stromů ve složení jírovec pleťový (Aesculus carnea ́ Briotii´), dub červený 
(Quercus rubra) a ořešák královský (Juglans regia). 

V ploše číslo 2 je navrženo stromořadí šesti okrasných třešní ptačích (Prunus avium ´Plena´) podél jedné z obslužných 
silnic. Druhá, kratší silnice bude po obou stranách osázena lískou tureckou (Corylus colurna). 

Dřeviny určené k odstranění (Syringa vulgaris, Rhus typhina) jsou označeny červeně a měly by být odstraněny včetně 
pařezů odfrézováním pod úroveň terénu. Dřevní hmota vzniklá kácením bude zpracována seštěpkováním a štěpka 
ponechána dalším potřebám obce.

Podél polní cesty v ploše číslo 3 je navrženo stromořadí hrušní (Pyrus communis ́ Beech Hill´) a ve sníženině pod cestou 
by měla vzniknout výsadba švestek (Prunus domestica) v kultivarech vhodných pro vysočinskou oblast.  

PODROBNÝ POPIS VÝSADBY (POSTUP PRACÍ A TECHNOLOGIE VÝSADEB)

Před zahájením realizace sadovnických úprav je nutné nechat vytyčit inženýrské sítě jejich správci a označit je na místě 
dle platných předpisů a poté při vlastních pracích dodržovat ochranná pásma podle požadavku správců sítí a právních 
předpisů. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu mohou být prováděny pouze se souhlasem správce a podle jeho 
pokynů.

Pro výsadbu stromů s balem budou vyhloubeny výsadbové jámy o hloubce stejné nebo jen o málo větší, než je výška 
kořenového balu. Šířka by měla odpovídat minimálně 1,5-2násobku šířky kořenového balu. 

Pro výsadbu prostokořenných stromů budou vyhloubeny dostatečně velké výsadbové jámy pro uložení stromu tak, 
aby kořeny sazenice mohly být rozprostřeny do přirozené polohy. Před výsadbou budou odstraněny poškozené nebo 
zaschlé kořeny a zakráceny dlouhé kořeny, které by se ve výsadbové jámě deformovaly. Součástí předvýsadbové péče 
je také výsadbový řez, kdy je z koruny stromu odstraněno do 30% hmoty pro lepší vyrovnání kořenové hmoty a hmoty 
koruny rostliny. 

Kořenový krček sazenic zůstane po výsadbě nad zemí. Aby se zabránilo poklesu stromu, musí být dno jámy nenarušené, 
pouze lehce nakypřené. Zvláště na jílovitých půdách je důležité stěny a dno jámy zdrsnit rýčem, čímž se usnadní 
prorůstání kořenů mimo výsadbovou jámu.

Vykopaná zemina z horní části výsadbové jámy bude uložena na jednu hromádku, zemina ze spodní části jámy bude 
uložena na druhou tak, aby byla zemina z jednotlivých hromad vrácena ke stromu podle hloubky, ve které se původně 
nacházela.

Před výsadbou bude výsadbová jáma prolita dostatečným množstvím vody kvůli zajištění dostatečné zálivky a snížení 
rizika vzniku vzduchových kapes. Při výsadbě bude k rostlinám na dno výsadbové jámy přidáno postupně se rozpouštějící 
startovací hnojivo (např.SILVAMIX).

Kmen každého stromu bude opatřen bílým nátěrem pro ochranu kmene před teplotními vlivy (např. ARBOFLEX). 
Všechny stromy budou ukotveny třemi kůly o průměru 6 cm a délce 2 až 2,5 m. Kůly budou zaraženy do dna jámy ještě 
před jejím zasypáním. Vzájemně budou kůly spojeny příčkami - horními příčkami ke zpevnení kůlů a spodními pro 
ochranu kmene před poškozením křovinořezem. Kmen stromu bude upevněn ke kůlům úvazky tak, aby nedocházelo k 
odírání kmene při pohybech ve větru. Stromy v řešené ploše číslo 3 budou rovněž opatřeny ochranným pletivem proti 
okusu zvěří. 

Po zasypání a dostatečném uhutnění zeminy kolem stromu bude vytvořena závlahová mísa představující nakypřený 
povrch výsadbové jámy, který chrání kořenový systém dřeviny a umožňuje co možná nejlepší vsakování vody. Velikost 
závlahové mísy by měla přibližně kopírovat velikost balu, aby byla schopná zadržet celou závlahovou dávku. Závlahová 
mísa bude pokryta mulčem - drcenou kůrou. Každá rostlina bude po výsadbě vydatně zalita. 
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NÁSLEDNÁ PÉČE O VÝSADBY 

Následná péče zahrnuje seznam doporučených úkonů, které zajistí životaschopnost rostlinného materiálu a 
udržitelnost projektu v následujících letech.

V prvním roce po realizaci výsadeb je významným bodem následné péče zálivka, která bude zajišťována s ohledem 
na množství srážek, raději méně často a ve větších dávkách. Množství vody pro stromy s obvodem kmene 12-14 cm by 
měla být 60 litrů v jedné dávce. Dávka zálivky pro prostokořenné ovocné stromy by měla být 30 litrů. 

K následné péči v prvním roce patří také odplevelování a kypření závlahové mísy, doplňování mulče, kontrola a 
případná oprava kotvení a úvazků, jejichž uvolnění je častým jevem u nových výsadeb a dále odborný řez, který u dřevin 
podpoří správné větvení a tvarování koruny. 

Ve druhém a třetím roce je zálivka stromů méně častá, nicméně je důležité stále dbát na dostatečné množství. Počítáno 
je také s nastýlkou mulčovací mísy kompostem pro vylepšení půdních podmínek. Součástí následné péče je rovněž 
odplevelování a kypření závlahové mísy, doplňování mulče, kontrola a případná oprava kotvení a úvazků a odborný řez. 

ROSTLINY POUŽITÉ VE VÝSADBÁCH

NÁZEV VĚDECKÝ NÁZEV ČESKÝ POČET KS SPECIFIKACE

Aesculus carnea ´Briotii´ jírovec pleťový 1,00 listnatý/ovocný strom, ok 12/14, dtbal

Corylus colurna líska turecká 5,00 listnatý/ovocný strom, ok 12/14, dtbal

Juglans regia ořešák královský 1,00 listnatý/ovocný strom, ok 12/14, dtbal

Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 6,00 listnatý/ovocný strom, ok 12/14, dtbal

Prunus domestica v kutivaru slivoň švestka 8,00 ovocný strom, prostokořenný (121‐250 cm)

Pyrus communis ´Beech Hill´ hrušeň obecná 6,00 listnatý/ovocný strom, ok 12/14, dtbal

Quercus rubra dub červený 1,00 listnatý/ovocný strom, ok 12/14, dtbal

Tilia cordata ´Rancho´ lípa srdčitá 4,00 listnatý/ovocný strom, ok 12/14, dtbal
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VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKA  MĚRNÁ JEDNOTKA POČET MJ

výsadba stromů s balem ks 24

výsadba stromů ovocných prostokořenných ks 8
aplikace startovacího hnojiva postupně se 
rozpouštějícího (5ks/strom)

ks 160

ukotvení stromů třemi kůly ks 32
instalace příček (1 strom 6ks příček ‐ 3 ks 
horní, 3 ks spodní)

ks 192

uvázání ke kůlům  ks 32
aplikace nátěru jako ochrany kmene před 
tepl.vlivy

ks 32

instalace ochranného pletiva proti okusu zvěří ks 14

mulčování drcenou kůrou, vrstva 10 cm m² 32

zalití vysázených rostlin ks 32

strom s balem, ok 10‐12 ks 22

strom s balem, ok 12‐14 ks 2

strom ovocný prostokořenný ks 8

startovací hnojivo postupně se rozpouštějící ks 160

drcená borka m³ 3,00

ochraný nátěr proti teplotním vlivům kg 3,20

lesnické pletivo výška 150 cm, 1,6/2,0 mmm bm 10,00

příčky půlené ks 192,00

kotvící kůl s fazetou o prům.6, v.2‐2,5 m ks 96,00

ZÁVĚR

Odborný posudek, jenž se zabývá kompletní výsadbou nově navržených dřevin nebyl příslušným správním orgánem 
nařízen jako náhradní výsadba. 

Zvolené druhy dřeviny pro dané stanoviště jsou vhodně zvolené. Výběr dřevin podléhal stanovištním podmínkám 
(klimatickým, půdním) i s ohledem na místo – prostor, architektonickou strukturu (výsadby v intravilánu obce, parkové 
výsadby).

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací, sítěmi, ochrannou přírody. Nejsou a nepředpokládají se zde 
jiné konflikty. 
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PŘÍLOHY

Doklady o dosaženém vzdělání v oboru zahradní a krajinářské tvorby: 

Ing. Petra Slámová rozená Tvarůžková
Bc. Jana Surková rozená Zrínyová






