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TEXTOVÁ ČÁST

Sázení stromů v obci Dřínov
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SÁZENÍ STROMŮ V OBCI DŘÍNOV
ODBORNÝ POSUDEK

Zpracovaný posudek - projekt řeší využití pozemků, případně jejich částí s p. č 663/1, 663/3, 672/1, 417/4, 22/12 a 22/8
vyskytujících se v rámci intravilánu obce Dřínov.
Volná koncepce umístění solitérních i liniových výsadeb alejových listnatých stromů dotváří ucelenou podobu veřejné
zeleně obce.

CÍL PROJEKTU
Vytvoření komplexní veřejné zeleně v obci a umožnění občanům obce se podílet na jejím vzniku. Právě při výsadbě
stromů dojde i k získání pozitivní vazby k nově vzniklé zeleni. Na řešeném území dojde k solitérní, skupinové a liniové
výsadbě zeleně zejména domácích druhů listnatých a ovocných stromů. Stávající dřeviny zůstanou ponechány. Vznikne
tak funkční, ucelený a druhově rozmanitý ekosystém veřejné zeleně.

RIZIKA PLYNOUCÍ Z REALIZACE PROJEKTU

V době realizace mohou na veřejně přístupném prostoru nastat pouze běžné situace (rizika):
Riziko následných, pozdějších připomínek uživatelů prostoru k navrženému řešení.
- výrazně sníženo dobrou informovaností občanů a podílení se na realizaci díla
Riziko špatného založení vegetačních prvků při realizaci.
- Eliminace rizika zajištěním odborného dozoru při realizaci díla a kontroly v souladu s technologiemi
navrženými v dokumentaci
Riziko udržitelnosti realizovaných výsadeb
- Nově vysazovaná zeleň se nachází v poměrně frekventovaných částech obce, případně v okolí dětského hřiště
či podél silniční komunikace a je tedy v nejlepším zájmu obce, provádět na daných lokalitách dohled s
frekvencí, která toto riziko významně sníží.
Riziko odumření, poškození nově založených výsadeb
- Odumření určitého procenta nově vysazených rostlin je možným jevem, který je způsobován rozdílnou kvalitou
rostlinného materiálu, či vlivem přímých okolních přírodních jevů. Tomuto riziku lez předejít či ho
minimalizovat řádným a pravidelným prováděním úkonů rozvojové pěstební péče, jejichž schéma je popsáno
v textové části dokumentace.
Riziko znečištění prostoru odpadky
- Vlivem příležitostného, místy většího pohybu a pobytu osob, či kolem jedoucích automobilů může dojít ke
zvýšenému znečišťování prostoru odpadky. Tomuto riziku předchází v rámci prostoru dětského hřiště umístěný
odpadkový koš. Na ostatních lokalitách je nutné zajišťovat pravidelný úklid dotčených ploch.
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1.

PRŮZKUMOVÁ ČÁST

1.1. TERÉNNÍ PRŮZKUMY

Terénní průzkumy byly v zájmovém území provedeny v červenci 2020. Podkladem byla katastrální mapa a předchozí
dokumentace. Při místním šetření byla zmapována stávající zeleň a její druhové složení nacházející se na řešeném
území i v jeho nejbližším okolí. Při průzkumu byla zároveň pořízena aktuální fotodokumentace.
Na základě zjištěného stavu bylo zpracováno hodnocení stávajícího stavu zeleně a aktuální půdorys, který posloužil
jako podklad pro zpracování dokumentace.

1.2. ORTOFOTOMAPA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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1.3.

SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY A DOTČENÉ POZEMKY, ÚZEMNÍ PLÁN

Obec Dřínov [534773]
k. ú. Dřínov [633089]
část p. p. č. 663/3
157, 276 m2
část p. p. č. 663/1
474 m2
dle ÚP: VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV) – hlavní využití veřejná zeleň

276 m2

474 m2

157 m2
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p. p. č. 22/8
3109 m2
část p. p. č. 22/12
340 m2
část p. p. č. 417/4
652 m2
dle ÚP: OBČANSKÉ VYBAVENÍ (OS) - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - přípustné využití veřejná zeleň
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část p. p. č. 672/1
670 m2
dle ÚP: ZELEŇ VEŘEJNÁ (ZV)
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1.4. STÁVAJÍCÍ STAV ZELENĚ

Průzkum zeleně na výše uvedených pozemcích byl proveden v červenci 2020.
V rámci lokality centrum na části pozemku o velikosti 157 m2 se v současné době nachází nevhodná z části náletová
zeleň v podobě smrku ztepilého a jalovce obecného. Tyto dřeviny, jež jsou koncepčně, prostorově i druhově nevhodné
pro tuto lokalitu, budou do doby výsadby navržených listnatých stromů odstraněny (v období vegetačního klidu). Na
návesním prostoru na části pozemku o velikosti 276 m2 se po jeho okrajích nachází dvě vzrostlé lípy srdčité. Na části
pozemku o velikosti 474 m2 se nachází v JZ části vzrostlý trnovník akát v SV části též vzrostlý jírovec maďal.
Na lokalitě u Dřínovského rybníka se na dětském hřišti nachází volná výsadba vzrostlých listnatých stromů v podobě
lípy srdčité, břízy bělokoré a vrby bílé. Podél rybníka mimo hranici řešených ploch se vyskytuje skupina mladých jasanů
ztepilých a solitérně jeden vzrostlý jedinec tohoto druhu.
Lokalita liniového pásu hrušňové aleje podél místní komunikace zahrnuje pouze zbylé tři jedince hrušně domácí a dává
tak znát, že se zde historicky alej ovocných stromů vyskytovala.
Stávající zeleň bude, mimo výše uvedenou v rámci pozemku 663/3, ponechána v celém rozsahu, nedojde k žádnému
jejímu odstranění ani poškození a nelze tedy předpokládat žádné negativní ovlivnění stávajícího ekosystému.

2.

ROZBOROVÁ ČÁST
2.1. ŠIRŠÍ A KOMPOZIČNÍ VZTAHY, SOUČASNÝ STAV

Řešené území se nachází v obci Dřínov, která je situována asi šest kilometrů severovýchodně od města Kralupy
nad Vltavou a přibližně pět kilometrů východně od města Veltrusy v okrese Mělník, kraji Středočeském. Nad obcí
v nadmořské výšce 247 m/n.m. se rozkládá Dřínovský vrch, rozsáhlý, z části zalesněný pahorek vystupující zřetelně
z meziříčské roviny, jež je součástí regionálního biocentra Dřínovský háj. Na návrší je jedna z nádrží zavlažovacího
systému Vltava. Jižní svahy jsou chráněny jako Přírodní rezervace Dřínovská stráň.
Řešené plochy leží v intravilánu obce. Jednotlivé lokality májí různý charakter. Lokalita centrum, prostor před
prodejnou o velikosti 157 m2 je obehnán místní zklidněnou komunikací, stejně tak i prostor o velikosti 276 m2, zde se
vyskytuje i plocha betonové dlažby soužící jako parkovací plocha automobilů. Plochu na p. p. č. 663/1 kolem hlavní
komunikace tvoří široký zatravněný pás.
Lokalita u Dřínovského rybníka je v části od severu zatravněná plocha s vyšlapanou šotolinovou cestou, která ústí
v Dirty park a následně přechází v dětské hřiště s herními prvky a prvky mobiliáře. Těmito pozemky prochází podzemní
vedení splaškové kanalizace, jež je vyznačeno ve výkresové části tak, aby nedocházelo ke kolizi s navrženou výsadbou
stromů.
Lokalita hrušňové aleje tvoří zatravněný liniový pás ve svahu podél hlavní komunikace.
Veškeré stávající prvky budou zachovány. Řešené pozemky jsou veřejně přístupné plochy.

2.2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
Průměrná nadm. výška dané lokality cca 200 m n. m.
Klimatické poměry
Klimatická oblast teplá, SUCHÁ
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Průměrná roční teplota 8 – 9 °C
Roční úhrn srážek 400 – 500 mm

2.3. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU
Fotodokumentace stávajícího stavu byla pořízena při terénním průzkumu v červenci 2020.
OBRÁZEK 1. Pohled na lokalitu centrum, část p. p. č. 663/3,
dojde k odstranění nevhodných dřevin
OBRÁZEK 2. Pohled na lokalitu centrum, část p. p. č. 663/1

OBRÁZEK 3. Pohled lokalitu u Dřínovského rybníka ze severu
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OBRÁZEK 4. Pohled na dětské hřiště

OBRÁZEK 5. Pohled lokalitu hrušňové aleje od zastávky BUS, ze severu

3. NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1. PARAMETRY
NOVĚ ZAKLÁDANÉ VEGETAČNÍ PRVKY:
Lokalita centrum
Lokalita u Dřínovského rybníka
Lokalita hrušňová alej
Počet nově vysazovaných listnatých stromů celkem

7 ks
13 ks
14 ks
34 ks

3.2. NÁVRH ŘEŠENÍ
Návrh sadových úprav jednotlivých lokalit bude mít přírodě blízký charakter podobný rozvolněné výsadbě v rámci
prostoru dětského hřiště, liniových výsadeb - ovocné aleje v případě lokality hrušňová alej, výsadby tří dřínů obecných
(Cornus mas) jako charakteristické a dominantní místo v centru obce a dále alej tvořenou dubem letním (Quercus robur)
na pozemku p. č. 417/4. Ostatní výsadba je zamýšlena jako doplňková pro stávající zeleň tak, aby byla utvořena celistvá
kompozice sídelní zeleně podporujících biodiverzitu daných lokalit. Jedná se ve všech případech o domácí dřeviny,
pouze v případě lokality centrum na návsi, jsou navrženy lípy srdčité v kultivaru (Tilia cordata ´Rancho´) z důvodu
menších prostorových možností. Seznam všech dřevin naleznete níže v tabulkovém přehledu.
Veškeré plochy a cestní sítě budou zachovány a ponechány bez úprav. Předmětem tohoto projektu je pouze výsadba
alejových a ovocných stromů.
3.3. VÝBĚR DŘEVIN
Pro výsadbu jsou zvoleny listnaté stromy kmenného tvaru domácích druhů. Kvalita použitého rostlinného materiálu
se řídí dle ČSN 46 4902:1984 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, bude použit v 1.
třídě jakosti. V případě ovocných dřevin též SPPK C02 003:2014. Použitý materiál musí být nezávadný z
fytopatologického hlediska, velikostně bude odpovídat požadavkům projektanta a jednotlivé rostliny v rámci jednoho
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taxonu budou velikostně vyrovnané. Při převozu je dřeviny nutno ochránit před možným poškozením. Výsadby není
doporučeno provádět za extrémních podmínek – nepříznivého počasí, příliš vysokých teplot, mrazu, či při
dlouhotrvajících deštích. Rostlinný materiál bude před výsadbou odsouhlasen investorem a za účasti odborného
dozoru.
3.4. PŘEHLED NOVĚ VYSAZOVANÝCH DŘEVIN
Rostlinný materiál
zn. Stromy listnaté soliterní

doporučená
velikost

množství

A.

Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) Zb

12/14

1

B.

Cornus mas (dřín obecný) Vk Zb

12/14

3

C.

Pyrus communis (hrušeň obecná) Zb

6/8

14

D.

Quercus robur (dub letní) VK Zb

12/14

8

E.

Tilia cordata (lípa srdčitá) VK Zb

12/14

5

F.

Tilia cordata ´Rancho´ (lípa srdčitá) VK Zb

12/14

3

celkem

34

Sortiment hrušní (Pyrus communis) pro výsadbu ovocné aleje bude v zastoupení dvou druhů (7+7 ks), generativní
podnož hrušňový semenáč, dle níže uvedeného výběru:
Prioritní:
Křešetická (Canalova)
Muškatelka turecká (Zbuzanka)
Muškatelka šedá
Specializovaný:
Charneuská
Konference
Hardyho (Gellertova)
Přijatelný:
Clappova
Lucasova
Boscova
Williamsova

3.5. DOBA VHODNÁ PRO VÝSADBU
Vhodnou a přípustnou dobou pro výsadbu vzrostlých balových dřevin je podzimní období po opadu listů (cca polovina
října) do zámrzu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca polovina dubna). Předpokladem této výsadby
je jaro 2021 alt. podzim 2021.
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TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ:
VÝSADBA STROMŮ
K výsadbě budou použity pouze kvalitní jedinci s dobře zapěstovanou korunou a zemním balem, průběžným
kmenem, velikost dle PD. Ve výsadbových jamách bude provedena 50% výměna substrátu.
Při výsadbě bude ke kořenovému balu přivedena závlahová hadice s vyústěním 10 cm nad povrch závlahové
mísy. Ukotvení a vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí ze 3 dřevěných kůlů a textilním úvazkem š. 30 mm.
Ochrana kmene proti okusu zvěří, mrazu a korní sluneční spále bude zajištěno jutovou bandáží (alternativně rákosovou
rohoží). Kořenová mísa bude nastlána proti zaplevelení drcenou dřevní štěpkou. Po výsadbě bude proveden výchovný
řez. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v prvních třech vegetačních obdobích bude
zajištěna vydatná zálivka.
DOKONČOVACÍ A ROZVOJOVÁ PĚSTEBNÍ PÉČE
Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených výsadeb je minimálně 3 letá dokončovací a rozvojová
pěstební péče a dále pro zachování udržitelnosti následná sedmiletá péče, během kterých je především prováděn
výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů, hnojení, udržování kořenové mísy v bezplevelném
stavu a důkladná zálivka (50l – 60l/1 strom).
Rozvojová pěstební péče po dobu minimálně 3 let po výsadbě:
Schéma 1 rok rozvojová péče (1. – 3. rok):
Zálivka vysazených dřevin (stromy 50 l á ks)
Ošetření a vypletí stromů včetně výchovného řezu
Uvolnění nebo oprava kotvení 25%
Ošetření a vypletí dřevin solitérních
Mulčování 20%

6x
1x
2x

Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především :
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti
A dále dle platných arboristických standardů AOPK
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SCHÉMA VÝSADBY STROMU dle standardů AOPK
V rovině

Ve svahu
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VÝKRESOVÁ ČÁST

Sázení stromů v obci Dřínov

doporučená
velikost
12/14

množství

zn.

Stromy listnaté soliterní

A.

Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) Zb

B.

Cornus mas (dřín obecný) Vk Zb

12/14

3

F.

Tilia cordata ´Rancho´ (lípa srdčitá) VK Zb

12/14

3

1

zn.

Stromy listnaté soliterní

D.

Quercus robur (dub letní) VK Zb

doporučená
velikost
12/14

Tilia cordata (lípa srdčitá) VK Zb

12/14

E.

množství
8
5

zn.

Stromy listnaté soliterní

C.

Pyrus communis (hrušeň obecná) Zb

doporučená
velikost
6/8

množství
14

