
Výsadba městské zeleně a její 
úskalí 



JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL ? UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL ? 

1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA

Proměny městské struktury a proces suburbanizace přinášejí oslabení významu typických znaků 
krajinného obrazu, degradaci významu přírodních složek v obrazu sídla …



CO SOUVISÍ S UTVÁŘENÍM KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA ?CO SOUVISÍ S UTVÁŘENÍM KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA ?

1.Proporce zastavěných, zpevněných a zelených ploch
2.Návaznost urbánních systémů města na přírodní složky volné krajiny
3.Charakter periurbánní zóny
4.Rekreační atraktivita sídel

Shrnutí nástrojů pro dodržení urbanistické kompozice a krajinného 
obrazu sídla

Základními nástroji pro udržení urbanistické kompozice a krajinného 
obrazu sídla jsou územní plány a regulační plány opírající se o 
urbanistické koncepce. Urbanistická koncepce vychází z daností území a 
z politik kulturního, sociálního a ekonomického rozvoje 
harmonizovaného s požadavky na udržení a rozvoj ekologických hodnot 
území a zachování přírodních zdrojů.



Základní fenomén prostoru sídla tvoří URBÁNNÍ OSNOVA jako v prostoru spojitá a 
v čase trvalá, funkčně uspořádaná síť zastavěných a nezastavěných prostorů. 
Funkčně uspořádaná je do té míry, že sídlo funguje a uspokojuje požadavky obyvatel. 
Splnění této podmínky zároveň vypovídá o kvalitě urbánní osnovy.
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UTVÁŘENÍ URBÁNNÍ OSNOVY SÍDLAUTVÁŘENÍ URBÁNNÍ OSNOVY SÍDLA--ROZVOJ SYSTÉMU ROZVOJ SYSTÉMU 
ZELENĚZELENĚ

Park

Parkově upravená plocha

Stabilizační vegetace svahů

Ostatní zeleň

Rekreační zeleň

Ochranná zeleň

Nábřeží

Hřbitovy

Zeleň v hlavní funkci

Zeleň obytných souborů

Zeleň zdravotnických zařízení

Zeleň sportovních areálů

Zeleň železničních tratí

Zeleň dopravních staveb

Zeleň ostatní občanské vybavenosti

Zeleň vodotečí a vodních ploch

Zeleň školních a kulturních zařízení

Zeleň zahrádkářských osad

Zeleň lázeňských domů

Zeleň průmyslových areálů

Zeleň v doplňkové funkci

Uliční stromořadí (v intravilánu obcí)

Silniční stromořadí (v extravilánu obcí)

Stromořadí

Funkční typy městské zeleně



UTVÁŘENÍ URBÁNNÍ OSNOVY SÍDLAUTVÁŘENÍ URBÁNNÍ OSNOVY SÍDLA--ROZVOJ OBJEKTŮROZVOJ OBJEKTŮ

Aktuální stav plochy

Náklady na režim péče

Náklady na předpokládaný 
rozvojový program



MANAGEMENT PLOCH: PROVÁZANOST NÁSTROJŮ



Náklady na udržovací péči FT



Městské mezoklima

Městské klima je aridnější oproti přirozené 
lesní krajině 

• teplota vzduchu prům. o 1 - 2 °C ročně 
vyšší než v přirozené lesní krajině 

• snížená průměrná roční relativní vlhkost o 
8 -10 % 

• zvýšený výpar vody o 15 - 20 %



Znečištění prostředí

• zamoření - těžkými kovy
- ropnými deriváty
- posypovými solemi 

• vyšší koncentrace plynů (ve srovnání s 
lesem SO2 - 10x, NOX - 20x, CO2 - 20x, 
CO - 30x) 

• vyšší koncentrace prachu 



Výsadba

• Příprava
• Vlastní výsadba
• Po výsadbová péče



Příprava

• Volba vhodného stanoviště
• Volba vhodného taxonu
• Volba vhodného výsadbového materiálu a 

jeho příprava 



Volba vhodného stanoviště

• dostatečný prostor pro rozvoj koruny 
- světlostní profil pro okraj vozovek 4,50 m
- světlostní prostor pro pěší a cyklistické 

stezky 2,50 m
- minimální odstupová vzdálenost od 

budovy dána normou (blesk...)



• dostatečný prostor pro rozvoj kořenového 
systému



velikost potřebné plochy pro rozvoj kořenového systému



- limity inženýrských sítí



Volba vhodného taxonu
• vhodný sortiment s ohledem na schopnost 

přežít a plně vegetovat ve stresujících 
stanovištních podmínkách
- druhy z teplejších a aridnějších oblastí    
- dřeviny eurytopní

Dřeviny odolné posypovým solím: Acer campestre, 
Ailanthus altissima, Betula pendula, Pyrus communis, 
Salix alba, Sorbus aucuparia

Dřeviny vhodné pro zadláždění: Acer campestre, 
platanoides, pseudoplatanus, Carpinus, Crataegus, 
Malus, Pyrus, Robinia, Sorbus



• vhodná volba taxonu z hlediska jeho vlivu 
na okolí - rychlost růstu, velikost 
dospělého jedince

Vzdálenost výsadby od překážky v závislosti na tvaru koruny taxonu



• vhodná volba taxonu z hlediska jeho 
negativního vlivu na okolí
– poškozování inženýrských sítí, chodníků a 

staveb kořeny



- poškozování dopravních značek, fasád a střech
- ohrožení zdraví

- alergení účinky
- přítomnost trnů, ostnů
- jedovatost
- snížení provozní 
bezpečnosti



Volba a příprava výsadbového 
materiálu 



• Velikost sazenice –
dle ČSN 482115

- semenáč
- sazenice (do 50 cm)

- poloodrostek (51-120 
cm)

- odrostek (120-250 cm 
s tvarovanou korunou) 



ČSN 46 4902-1 
Výpěstky okrasných 
dřevin - všeobecná 

ustanovení a kazatele 
jakosti



• Způsob expedice materiálu 
- prostokořenný
- krytokořenný - se zemním balem

- hrnkovaný
- kontajnerovaný

Velikost kořenového              
systému viz ČSN 18 916



• Ekonomické kritérium
- pořizovací cena sazenice
- náklady na výsadbu
- povýsadbová péče



Výsadba

• Velikost výsadbové jámy  - dle ČSN 18 
916 min. 1,5krát větší než velikost 
kořenového systému 

• Tvar výsadbové jámy – nejúčelnější a 
místo šetřící, tedy kruhový. Pravidlo širší 
než hlubší.

• Max 50% příměsi substrátu
• Termín výsadby



Výsadba
• úprava kořenového systému

– kolmé seříznutí poraněných kořenů
– stimulace kořenového systému k růstu růstovými 

regulátory (auxiny)
– úprava kořenového systému kontejnerovaných

sazenic



Výsadba

• postup sázení
• kotvení
• ochrana kmene



Po výsadbová péče

• zálivka a hnojení



• kypření a odplevelování výsadeb
• ochrana půdy před zhutněním





• výchovný řez mladých stromů



• kontrola kotvení (odstranění)
• ochrana před chorobami a škůdci, psi



• ochrana před mechanickým poškozením při   
údržbě okolní vegetace



Shrnutí
• volba vhodného místa 

– kořenový systém
– odstupové vzdálenosti od inženýrských sítí, objektů

• volba vhodného taxonu 
– schopného přežít a plně vegetovat
– s minimem negativních vlivů pro okolní prostředí

• dodržení technologických postupů při výsadbě 
(technická a časová náročnost)

• povýsadbová péče
• finanční náročnost
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