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Činnost MJ
Předpokládaný 

objem MJ za 1 rok

Cena za MJ bez 

DPH

Cena  za 1 rok 

plnění bez DPH

Cena  za dobu 

plnění bez DPH (4 

roky)

sekání trávníků, odvoz a likvidaci biologického odpadu 

(TP 1.1.)
m2 958 506 958506 3834024

sekání travnatých pásů (TP 1.2.) m2 50 000 46000 184000

shrabání listí (jarní a podzimní) (TP 1.3.) m2 150 494 300988 1203952

hnojení trávníku (nám. Míru a Tyršovo nám. u kašny (TP 

1.4.) m2 4244 3480,08 13920,32

vypletí záhonů a okopávka (TP 2.1.1.) m2 14 000 371000 1484000

odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 

případně řez (TP 2.1.2.)
m2 3 229 29061 116244

mulčování - doplnění kůry (TP 2.1.3.) m2 2 655 51772,5 207090

dovoz vody a zálivka (TP 2.1.5.) m3 500 115000 460000

rostlinný materiál - jarní (TP 2.2.1.) ks 1200 18000 72000

rostlinný materiál - letní (TP 2.2.2.) ks 1200 48000 192000

výsadba květin - příprava záhonů (odplevelení, doplnění 

zeminy, výsadba) (TP 2.2.3.)
m2 34 1275 5100

údržba okrasných mís po dobu celé sezony (TP 2.2.4.) m2 34 1870 7480

dovoz vody a zálivka (TP 2.2.5.) m3 120 27600 110400

instalace a uskladnění mís s dřevěným obložením (TP 

2.2.6.)
ks 14 630 2520

rostlinnný materiál (TP 2.3.1.) ks 204 3672 14688

osázení květníků - zemina, hnojivo (TP 2.3.2.) ks 51 19890 79560

instalace květníků na sloupy, podzimní úklid, uskladnění 

(TP 2.3.3.)
ks 51 2652 10608

dovoz vody a zálivka (TP 2.3.4.) m3 40 9200 36800

údržba závěsných květináčů po dobu celé sezony (TP 

2.3.5.)
ks 51 2805 11220

hnojení m2 3 229 3229 12916

řez a tvarování živých plotů, včetně likvidace 

biologického odpadu
m2 10 000 130000 520000

řez keřového porostu, včetně likvidace biologického 

odpadu
m2 3000 75000 300000

chemické odplevelení nezatravněných ploch, včetně 

odvozu a likvidace
m2 10 000 20000 80000

ošetřování dřevin včetně likvidace bioodpadu (TP 5.1.) hod 500 375000 1500000

péče o nově vysazené stromy (TP 5.2.1.) ks 24 6000 24000

zálivka mladých stromů (TP 5.2.2.) m3 50 11500 46000

havarijní odstranění větví (TP 5.2.3.) hod 100 60000 240000

2692130,58 10768522,32
565347,4218 2261389,687

3257478,002 13029912,01

označení (TP x)  odkazuje na podrobný popis technologické operace v příloze Technické podmínky údržby veřejné zeleně

 

Cena celkem včetně DPH

DPH ( 21 % )

Arboristické práce - řez a úprava stromů (TP 5.)

Další činnosti spojené s údržbou stromů (TP 5.2)

Hnojení (TP 2.4.)

Soupis požadovaných prací a jednotkových cen

Údržba travnatých ploch (TP 1)

Záhony včetně růží (TP 2.1.)

Okrasné mísy (TP 2.2.)

Cena celkem za dobu plnění bez DPH

Závěsné květináče (TP 2.3.)

Řez a tvarování živých plotů  (TP 3.1.)

Řez a údržba soliterních keřů (TP 3.2.)

Chemické odplevelení zpevněných ploch (TP 4.)

Zahradnické práce (TP 2)
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Příloha č. 1  

Technické podmínky údržby veřejné zeleně 

1. Údržba trvalého travnatého porostu v rovině nebo ve svahu  

1.1. Seč travnatých ploch 

2 - 8x ročně (viz. výkaz výměr – seč). 

Tato technologická operace představuje posečení trvalého travnatého porostu na výšku 40 mm, 

shrabání beze zbytku, naložení, odvoz a zajištění likvidace posečené hmoty. Pokos musí být jednotný, 

bez rušivých změn výšky kosení, bez nepokosených pásů a okrajů. Případné odpadky, větve apod. se 

při výkonu této operace sesbírají, naloží a taktéž zlikvidují. Výskyt nerovností, překážek apod. se pro 

tuto operaci připouští. Při obsekávání stromů nesmí docházet k poškozování kmenů žacím nářadím, 

velká opatrnost je nutná u mladých stromů. Dojde-li při provádění činností během údržby zeleně 

k poškození rostlin, keřů nebo stromů, je dodavatel povinen provést ošetření rostlin, keřů či stromů na 

vlastní náklady. 

Trvalý travnatý porost je definován o různém podílu rostlin jednoděložných a dvouděložných v 

libovolné výšce růstu a fenologické fázi vývoje (odnožování, sloupkování, metání, kvetení, zrání). Jde 

o sečení parků, sídlišť, zelených pásů apod. v intravilánu a extravilánu obce. Pro tuto operaci 

nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav 

porostu.  

Seč bude prováděna v pracovních dnech, případně v sobotu od 7:00 do 18:00 hodin (v sobotu seč 

pouze mimo obydlená sídliště).  Jedna seč bude provedena ve lhůtě maximálně 20 kalendářních dnů. 

První seč bude provedena nejpozději do 30.5. kalendářního roku.  

1.2. Seč travnatých pásů  

Jedná se o seč menších travnatých ploch a travnatých pásů (prostor mezi komunikací a plotem, pás 

podél komunikace či chodníku) v celém městě Nový Bor. Seč bude prováděna ruční motorovou kosou. 

Pro tuto operaci platí stejná pravidla jako v bodu 1.1. 

Práce bude provedena na základě objednávky, ve které budou specifikovány konkrétní lokality (ulice). 

1.3. Shrabání listí 
 
Tato operace zahrnuje shrabání listí z trvalých travnatých ploch, z cest, ze záhonů i z keřových skupin, 

včetně sběru, odvozu a likvidace případných odpadků a cizích předmětů. Jde o shrabání listí na rovině 

i ve svahu bez ohledu na výšku vrstvy spadaného listí. 

Veškerý odpad z bodů 1.1. - 1.3., biologický i komunální, bude naložen (zvlášť), odvezen a bude 

zajištěna likvidace dle platných předpisů na náklady dodavatele. 

1.4. Hnojení trávníku 

Provádí se 2x ročně, dlouhodobě působícím, granulovým hnojivem, na vybraných lokalitách (nám. 

Míru a Tyršovo náměstí).  

Cena za operaci je souhrn cen všech operací uvedených v definici na ploše 1 m
2
. 

2. Zahradnické práce 

2.1. Záhony  
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Předmětem činnosti je údržba záhonů – převážně trvalý keříkový porost (tavolník, skalník, dřišťál, 

svída, brslen, mochna, mahónie, růže). 

Údržba zahrnuje: 

2.1.1. pletí a okopávku - jedná se o odstranění nadzemních i podzemních částí plevelných rostlin s 

narušením půdního škraloupu záhonu. Spolu s mechanickým odplevelením bude vždy provedeno 

rovněž vysbírání drobného komunálního odpadu. Údržba bude probíhat cca 4x ročně, v centru města 

dle potřeby i častěji.   

2.1.2. odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin případně redukční řez dle potřeby (1x ročně) 

Veškerý odpad z bodů 2.1.1. a 2.1.2., biologický i komunální, bude naložen (zvlášť), odvezen a bude 

zajištěna likvidace dle platných předpisů na náklady dodavatele. 

2.1.3. mulčování - rovnoměrné rozprostření organické hmoty (mulče) v souvislé vrstvě na povrch 

půdy o tloušťce mulče min. 60 mm, mulčovací materiál - borka (drcená) příp. dřevní štěpka + borka 

(drcená). Cena za technologickou operaci je celkovou cenou za operaci a mulčovací materiál na ploše 

1 m
2
. Mulčování se provádí pouze na vybraných záhonech upřesněných v objednávce. 

2.1.4. zálivka - tato technologická operace, zahrnuje napuštění vody do cisterny dopravního 

prostředku, dovoz vody z jakékoliv vzdálenosti na místo určení, vlastní zálivku prováděnou 

aplikátorem na závlahovém zařízení v rovině i na svahu, v nádobách i na povrchu zemském bez 

ohledu na obsah plochy zalévané. Požadavky na vodu: pitná nebo užitková. Cena za 1 m
3
 vody je 

souhrn cen za všechny náklady uvedené v definici operace. Objednatel nedisponuje nádržemi s vodou 

pro zálivku. 

2.2. Okrasné mísy 

Předmětem činnosti je údržba mís různých tvarů a objemů (viz výkaz výměr – okrasné mísy), jarní a 

letní výsadba květin, průběžné pletí a zálivka dle potřeby.  

2.2.1. rostlinný materiál jarní - pro výsadbu budou použity vzrostlé, dobře rozvětvené a kvetoucí 

rostliny macešek. Připouští se osázení květníků již na podzim – podzimní výsadba zajistí z jara 

vzrostlé, zakořeněné rostliny. 

2.2.2. rostlinný materiál letní – dodavatel předloží vždy v lednu daného roku plán květinové výsadby 

ke schválení objednateli. Pro výsadbu budou použity vzrostlé, dobře rozvětvené a kvetoucí rostliny. 

V centru města (nám. Míru u zastávky, u městského úřadu A, Tyršovo nám. u fontány a v ulici 

Purkyňova) je požadována hustší výsadba, vzrostlejších, silných, kvetoucích rostlin z důvodu 

vytvoření okamžitého optického efektu. Tyto lokality jsou v příloze výkaz výměr – okrasné mísy 

vyznačeny oranžovou barvou. 

Příklad požadované výsadby – muškáty (převislé, vzpřímené, jednoduché, plnokvěté), surfinie, 

ageratum (nestařec), senecio (starček), begonie, gazánie, bakopa, sanvitálie, verbena, lobelia, 

balzamíny, fuchsie, hvozdík, bidens, coleus (africká kopřiva), dichondra, plectranthus, lysimachia. 

2.2.3. výsadba květin – výsadbou je myšlena příprava záhonu (odstranění chvojí, mechanické 

odplevelení, doplnění zeminy tak, aby nadzemní části rostlin byly nad úrovní hrany květináče/mísy), 

vyhloubení jamky, dodání adekvátního množství dlouho působícího hnojiva, výsadba rostliny, zálivka 

bezprostředně po výsadbě.  

2.2.4. údržba okrasných mís – zahrnuje průběžné pletí dle potřeby, vysbírávání komunálního odpadu 

(nedopalků) a údržbu květin (likvidaci uschlých květů, případně listů, zaštipování rostlin)  po dobu 

celé sezony. Na podzim budou mísy zakryty chvojím. V ceně je zahrnuta likvidace odpadu. 

2.2.5.  zálivka – viz bod 2.1.5. 
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2.2.6.  okrasné mísy s dřevěným obložením (nám. Míru, Tyršovo nám.) budou instalovány na období 

březen až listopad. Na zimní sezónu budou nádoby uskladněny v zastřešeném objektu. 

2.3. Závěsné květináče  

Jedná se o samozavlažovací půlkruhové mísy (Floravil, kolekce SKY, které vlastní 

zadavatel/objednatel). Objem substrátu jedné mísy je 38 l.  

2.3.1 rostlinný materiál – do každé mísy požadujeme 4 vzrostlé, dobře rozvětvené a kvetoucí rostliny – 

pelargonie převislé. 

2.3.2. osázení květníků - do závěsných květníků bude dodáno potřebné množství zeminy, adekvátní 

množství vhodného hnojiva, určený rostlinný materiál, zálivka bezprostředně po výsadbě.  

2.3.3. instalace květníků – květníky budou osázeny a instalovány na určené sloupy veřejného osvětlení 

v termínu od 15.05. do 25.05. kalendářního roku. Na zimní období budou květníky sejmuty (v termínu 

od 01.11. do 15.11) a uskladněny v zastřešeném prostoru.  

2.3.4. zálivka – viz. bod 2.1.5 

2.3.5. údržba závěsných květináčů - zahrnuje průběžné pletí dle potřeby, vysbírávání komunálního 

odpadu a údržbu květin (likvidaci uschlých květů, případně listů, zaštipování rostlin...)  po dobu celé 

sezony. V ceně je zahrnuta likvidace odpadu.  

2.4. Hnojení 

Jedná se o hnojení záhonů, okrasných mís a závěsných květináčů vhodným, ve vodě rozpustným 

hnojivem, provádí se 1x ročně. 

3. Údržba živých plotů a solitérních keřů 

Údržba keřů bude prováděna v souladu s arboristickým standardem – Výsadba a řez keřů – SPPK 

A02 003:2014. 

3.1. Řez živých plotů  

Tato technologická operace představuje soubor řezů zdravotních nebo tvarovacích a průklestů u 

keřového porostu trnitého i netrnitého. V rámci péče budou nově založené živé ploty tvarovány 

výchovným řezem. Po dosažení požadovaného tvaru a velikosti budou živé ploty udržovány zpětným 

řezem v závislosti na délce přírůstků (2x až 3x ročně). Při každém pracovním úkonu souvisejícím 

s údržbou živých plotů budou z plochy živých plotů vysbírány odpadky, bude provedeno mechanické 

odplevelení a vyřezání náletů. Biologický i komunální odpad bude naložen (zvlášť), odvezen a bude 

zajištěna likvidace dle platných předpisů na náklady dodavatele.  

Plocha keřového porostu pro účel této technologické operace je dána půdorysnou plochou 

koruny keřového porostu bez ohledu na šířkové a výškové rozložení keřového patra. Pro účel této 

operace nerozhoduje umístění keřů v rovině nebo na svahu. 

Pozn: na náměstí Míru je maximální povolená výška živého plotu 70 cm z důvodu rozhledových 

poměrů – keře živého plotu tedy budou stříhány na výšku 50 cm. 

3.2. Řez a údržba solitérních keřů  

Řez bude zaměřen na redukci keřů směrem k fasádám budov, chodníkům, komunikacím apod. Řez 

keřů se provádí na základě dodržování správných technologických postupů, ve vhodném časovém 

období a s ohledem na druh, popř. kultivar dřevin. Nutné je dodržovat fyziologii keřů – z jara kvetoucí 

se řežou až po odkvětu. U keřů, které nevyžadují řez, údržba spočívá v odstranění náletů a 

odplevelení. Při každém pracovním úkonu souvisejícím s údržbou keřů budou z plochy keřů vysbírány 

odpadky a bude provedeno mechanické odplevelování. Součástí odplevelení keřů je výřez náletů. 

Biologický i komunální odpad bude naložen (zvlášť), odvezen a bude zajištěna likvidace dle platných 
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předpisů na náklady dodavatele. Pro účel této operace nerozhoduje umístění keřů v rovině nebo na 

svahu. 

Solitérními keři jsou myšleny samostatně vysazené keře, případně ve skupinách a to zejména v 

blízkosti chodníků, silnic, budov a dále pak keře volně rostoucí v travnatých plochách. Plocha 

keřového porostu pro účel této technologické operace je dána půdorysnou plochou koruny 

keřového porostu bez ohledu na šířkové a výškové rozložení keřového patra.   

U nově vysazených keřů/živých plotů bude prováděna zálivka, viz bod 2.1.5. Množství vody pro keře 

je započítáno ve výkazu výměr – zahradnické práce – záhony - zálivka. 

4. Chemické odplevelení zpevněných ploch 

Předmětem činnosti je údržba nezatravněných ploch chemickým postřikem v souladu s platnou 

legislativou. Cena za 1 m
2
 plochy představuje všechny náklady na chemický roztok, aplikaci, 

odstranění, odvoz a likvidaci odumřelého plevele. Odplevelení probíhá 2x ročně. Aplikace bude 

probíhat pouze za příznivých povětrnostních podmínek a ve vhodném období vegetace tak, aby byla 

účinná. Při aplikaci nesmí dojít k poškození okolní zeleně. 

5. Údržba alejí a skupin stromů 

5.1. Ošetřování dřevin včetně likvidace bioodpadu 

Jedná se o pravidelnou údržbu vybraných stromů (aleje a skupiny stromů viz výkaz výměr - stromy). 

Údržba stromů bude prováděna v souladu s arboristickým standardem - Řez stromů – SPPK 

A02 002:2013 a bude prováděna výhradně arboristou (dle zadávací dokumentace). Jedná se především 

o výchovný řez u mladých stromů, zdravotní, bezpečnostní a redukční řez, případně o úpravu 

průchozího a průjezdného profilu. Dále se jedná o odstraňování výmladků/vlků. Rozsah prací na daný 

kalendářní rok bude navržen dodavatelem (arboristou) na základě aktuální potřeby zjištěné během 

prohlídky lokalit. Plán bude odsouhlasen objednatelem a následně budou práce objednány konkrétní 

objednávkou.  

5.2. Další činnosti spojené s údržbou stromů 

5.2.1. péče o nově vysazené stromy – jedná se především o pletí kořenové zóny, mulčování a kontrolu, 

případně opravu kotvení stromů. Jedná se o stromy na náměstí Míru, počet stromů se může navýšit 

v závislosti na investiční činnosti objednatele. Cena zahrnuje popsané činnosti včetně materiálu za 

jeden rok. 

5.2.2. zálivka nově vysázených stromů – viz bod 2.1.5. 

5.2.3. havarijní odstranění větví - odstranění nalomených a suchých větví pomocí výškové techniky, 

případně úklid spadlých větví.  

 

Odpad vzniklý ze všech výše popsaných činností bude odstraněn vždy v den provedení prací, 

nejpozději den po ukončení činnosti na daném úseku. 

Biologickým odpadem se rozumí posekaná travní hmota, biologická hmota po mechanickém 

odplevelení a úklidu záhonů, keřových porostů a kořenové zóny stromů a dřevní hmota po řezu dřevin, 

likvidaci výmladků. Dále se jedná o listí. Biologickým odpadem nejsou pokácené kmeny stromů. 

Možnost změny v údržbě - objednatel si vyhrazuje právo na změnu četnosti jednotlivých prací v 

závislosti na klimatických podmínkách daného roku.   



seč travnatých ploch (TP 1.1.)

lokalita ppč výměra m2 počet sečí celkem výměra za rok

náměstí Míru
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 160/2, 

160/4, 183, 182
1 844 8 14 752

Tyršovo náměstí 191, 195, 395, 192/4, 1 386 8 11 088

Liberecká u domu č.p. 96 a svah Wintrova 142, 18 393 4 1 572

Liberecká - pozemek za Barumkou 479, 480, 478 2 057 4 8 228

Liberecká - u autobusové zastávky 475 1 946 4 7 784

Špálova za kostelem 162 140 4 560

cyklistický areál 1417/11, 1417/6, 1417/2 7 275 4 29 100

Smetanova u garáží 527, 1022/1 3 933 4 15 732

podél kotelny K2 a Šporky
1018/2, 1018/1, 1017/3, 

1026/14
2 570 4 10 280

Horovy sady okolo domu č.p. 911 1034/1 1 099 4 4 396

letní kino - Horovy sady * 1014/1, 126/1 10 630 4 42 520

Luční a hřiště Arnultovice 705, 704/1, 696/14, 696/1 7 604 4 30 416

park u ZŠ U lesa (Kapraska), Husova u č.p. 

540, Lesná u domu 596
1331, 1327,1329/1 7 400 4 29 600

chodník k Lesnímu hřbitovu 701/2 1 050 4 4 200

chodník Prokopa Velikého 419/1, 507/2, 524/2 850 4 3 400

G. Svobody - parcela u Klára huti 1901/4, 1901/5 612 2 1 224

Palackého náměstí 918, 919, 1256, 1257 3 610 4 14 440

Revoluční - autobusové nádraží, park B. 

Němcové, pozemek vedle divadla

133/1, 134/2, 135, 136, 137, 

807, 138/1
4 708 4 18 832

parku u fotbalového stadionu 1994, 1995, 1996/8 9 574 4 38 296

Česká - refýže 875 930 4 3 720

Husova - refýže 1332/1 870 4 3 480

V Lomech - schody ke starému hřbitovu 83 330 4 1 320



sídliště B. Němcové 1386/1, 1417/1, 1394 7 760 4 31 040

sídliště Hřebenka a ul. Sluneční 1102/46, 1077 5 850 4 23 400

sídliště Na Svahu 1711/1, 1727/6, 1735/1 3 413 4 13 652

sídliště Husova - Jiráskova - Palackého

1102/51, 1102/52, 1102/56, 

1102/58, 1102/59, 1102/60, 

1102/61, 1102/62, 1201/1, 

1102/1

15 976 4 63 904

sídliště Rumburských hrdinů

535/1, 535/2, 533, 513/8, 

513/7, 513/6, 509/2, 513/16, 

513/14, 513/15, 513/17, 

509/1, 512, 536/1

22 483 4 89 932

sídliště Skalická

2398/58, 2398/1,2398/52, 

2293/18, 2293/19, 2293/1, 

2398/56, 2294, 2283/3

13 185 4 52 740

sídliště V Parku, Alšova, TGM a Smetanovy 

sady

242, 553, 174, 172, 241/1, 

558, 555, 556, 557/1, 577/46, 

563, 562, 577/1, 577/9

27 110 4 108 440

sídliště TGM 999/1, 994/1, 5 350 4 21 400

sídliště Husova a Brigádníků 1050/1, 1057, 5 149 4 20 596

sídliště Husova a sídliště Západ + refýže Kap. 

Jaroše

1908/2, 1908/1,1050/1, 1057, 

1961/1, 1070/10, 1972/27, 

1927/21, 1978/1, 1980/1, 

1972/36, 1070/17, 1070/9, 

1070/1, 1940

18 463 4 73 852

Lesná - řadové domy 1503, 1494/1, 3 095 4 12 380

Tržní náměstí
571/1, 571,13, 237/1, 571/16, 

237/8,
1 280 4 5 120

sídliště Severní
921/7, 920/3, 920/1, 921/8, 

922/11, 922/12
3 553 4 14 212

Severní - ubytovna 923/8, 923/21, 817 4 3 268



Nemocniční - ubytovna 2549/4, 2549/22 3 950 4 15 800

hřbitov Arnutovice a okolí + Štursova
659/1, 657/1, 653, 650/1, 

654/1
6 855 4 27 420

hřbitov Pihel 1049/3 2 485 4 9 940

Pihel pláž u Červeného rybníku 1043/2, 1040/3 1 130 4 4 520

Horní Pihel - hřiště 1451/3 930 4 3 720

Horní Pihel - u nádrže a u kontejnerů 966/2, 1386/1, 992/3 680 4 2 720

Horní Pihel - u autobusové čekárny u pošty
851/5, 851/3, 851/4, 1393/1, 

859/7
784 4 3 136

Dolní Pihel - u čekárny + naproti u vývěsek a 

za obchodem

14, 1388/1, 500/1, 19/1, 19/5, 

503, 504/1, 514/3 1255
4 5 020

Dolní Pihel - stráň u auto Kelly 483/2 1129 4 4 516

Dolní Pihel - u bytovek

483/1, 483/4, 18/2, 1317, 

97/2, 97/4, 4785
4 19 140

Bukovany - hřbitov 380/2, 381/2 1 619 4 6 476

Bukovany
603/5, 134/1, 603/2, 628/2, 

118, 100/1, 99, 97
8 365 4 33 460

krajnice cyklostezky Chomouty - Bukovany 632/1 1 950 4 7 800

Janov u domu č.p. 114 a u rybníčku 617/1, 663 2214 4 8 856

Janov hřiště 528/1 1100 4 4 400

B.Egermanna - příkop od plynařu až k ulici 

Lipová 924/3 995
2 1 990

podél stezky na Okrouhlou
924/1, 2004/1, 2005/1, 

2005/3
1561 2 3 122

Na Slovance + lávka, altán

140/1, 1501/2, 1526/2, 

1526/3, 1536/1, 1514/8 2 618
2 5 236

Na Slovance - parcela 1514/3 1514/3 980 2 1 960

B. Egermana - za Rybárnou u parkoviště 320/1, 311/1 113 4 452
U Hřiště, Ke Koupališti, podél cyklostezky až 

k mostku u čističky 2052/1, 2052/15, 2015/20 1 965
2 3 930



Celková plocha ttp k seči 251 758 958 506

* letní kino - pokud se seká pouze horní část u bludiště - výměra je 5506 m 2

Seč travnatých pásů (TP 1.2.)

lokality - orientačně

Špálova, B. Němcová, Bratří Čapků

Kalinova, Wintrova, V lomech + schody, 

Prokopa Vel.

Vančurova, Nerudova, Příkrá, Mánesova 

(schody), Liberecká (od Dordy, příkop 

naproti zdi)

Zátiší, Úvoz, Lázeňská, Lidická, Podskalská, 

Nábřežní, Luční, U Vodárny, Ke Klíči

Hutní, Husova, Skalická, U trati, Zahradní, 

Na Výsluní, Meruňková

Jiráskova, Riegrova, Na Svahu, Hálkova, 

Erbenova, Alšova, Hřebenka

Gen. Svobody - podél chodníku od Jakuba k 

restauraci U dvou lip

Dolní Pihel - podél chodníku od autobusové 

zastávky směrem na Sloup v Čechách



hrabání (TP 1.3.)

lokalita výměra m
2

Smetanovy sady 12759

Tržní náměstí u Šicího ráje 1986

Smetanova - garáže 2640

Husova - park u fotbal. stadionu 5500

sídliště Skalická 5992

Brigádníků, park u Michaely, hřiště 2310

sídliště Západ - u obchodu, hřiště 1940

Sadová - zadní část 2826

Horovy Sady 2787

letní kino 3770

park u ZŠ U lesa (Kapraska),  alej 3180

Palackého náměstí 3850

Jiráskova - Alšova - Palackého - mezi 

domy
990

Jiráskova - Husova - vnitroblok u 

medvídků
850

sídliště B.Němcové 2494

Liberecká - Barumka - přední část 1984

sídliště Rumburských hrdinů 1365

Rumburských hrdinů - chodník k Lesnímu 

hřbitovu
1050

Prokopa Velikého - chodník + za bytovým 

domem 859
365

Žižkova - hřiště Arnultovice 2210

Severní - park 2064

Revoluční u divadla 1980

Revoluční - autobusové nádraží 570

ulice V Parku 1600

Arnultovice - hřbitov + alej Štursova 4800

Bukovany - hřbitov 900

Pihel - hřbitov 2485

Celková výměra 75247

Celkem hrabání - jaro a podzim 150494



záhony (TP 2.1.)

lokalita výměra m
2

náměstí Míru – kruhový objezd u Pošty + u 

autobusové zastávky
258

kruhový objezd Liberecká ulice ( MÚ A a B u 

Petráka)
345

kruhový objezd u Michaely 202

TGM - přechod u lékárny U lva 14

TGM - parčík u ČSOB 54

Špálova - za kostelem 22

Purkyňova 10

Dvořáková x Smetnova - u parkoviště 129

Nádražní 394

Revoluční - před divadlem + autobusové nádraží
101

Skalická x Nádražní 115

Husova x Smetanova u stadionu 60

sídliště Husova - Jiráskova - u medvídků 100

Palackého náměstí * 65

park u ZŠ U lesa (Kapraska) * 90

Smetanovy sady 123

B.Egermanna x G.Svobody - vedle knihovny 60

sídliště Rumburských hrdinů + věžáky u Zahnů
273

Sloupská – u retardéru (Harmonie) 20

B. Egermanna - parkoviště u květinářství Lenka
54

Wolkerova - přechod u SPŠ/Gymnazium 8

nám Míru - podél TGM a Sloupské 49

nám Míru - u lužických domků 60

Kalinova ** 489
Kalinova vyvýšené záhony ** 52

Celkem záhony bez růží 3147

* keřové záhony na Palackého náměstí a v parku u ZŠ U lesa - provádí se pouze pletí, případně ostříhání odkvetlých květů (hortenzie), keře se nestříhají/netvarují

** záhony v Kalinově ulici se nemulčují - nejsou zahrnuty ve výměru pro mulčování (2.1.3.)

růže

lokalita výměra m2

Liberecká x Prokopa Vel. (u Brabčáka) 24

Svatopluka Čecha - u mostu přes Šporku 14

Revoluční - autobusové nádraží  ** 25

Tyršovo nám. (přechod u pekárny Bláha) 11

TGM - záhon vedle Tesca  ** 8

Celkem záhony růže 82

 ** záhony se nemulčují - nejsou zahrnuty ve výměru pro mulčování (2.1.3.)

Záhony celkem 3229



* keřové záhony na Palackého náměstí a v parku u ZŠ U lesa - provádí se pouze pletí, případně ostříhání odkvetlých květů (hortenzie), keře se nestříhají/netvarují



Okrasné mísy (TP 2.2.)

lokalita druh počet m2

esíčka 2 1,3

šestihran velký 2 1,5

T.G.M. - autobusová zastávka u zdrav. potřeb malý kulatý 1 0,2

Husova - cukrárna Michaela záhon 1 3,2

sídliště Jiráskova x Palackého - u medvídků vlaštovka 3 1,2

záhon 1 6,9

obdelník malý 2 0,3

šestihran malý 2 0,5

Sloupská - u zastávky pod železářstím vlaštovka 2 0,8

náměstí Míru - nová zastávka obdelník velký - dřevěný 8 2,7

Městský úřad A kulatý 2 0,3

šestihran velký 2 1,5

esíčka 1 0,6

betonový malý 4 1,7

obdelník menší - dřevěný 6 2,1

Žižkova - u DPS kulatý vysoký 1 0,3

vlaštovka 3 1,2

esíčka 4 2,6

betonový velký úzký 3 0,9

vlaštovka 6 2,3

Na Slovance - u lávky čtverec 2 0,7

U Vodárny - nahoře vlevo čtverec 1 0,4

Zahradní studánka 1 0,8

Celkem m
2

34

Závěsné květináče (TP 2.3.)

lokalita druh truhlíku počet m2

Wolkerova - Smetanovy sady, púřechod u kotelny

autobusové nádraží + U rampa 

T.G.M. - Tesco

Městský úřad B

Tyršovo nám. - u fontány

lesní hřbitov 



nám. Míru, B. Egermanna polokruh - 38 litrů substrátu 51 10,5



živé ploty (TP 3.1.)

lokalita výměra m
2

Tyršovo náměstí 98

Palackého náměstí 265

sídliště TGM 268

sídliště Jiráskova x Husova, Palackého, Alšova, 

Riegrova
550

Husova 34

sídliště Hřebenka 65

Svojsíkova 132

Máchova 287

Sadová 374

Kpt. Jaroše 198

V parku 15

Smetanovy sady 42

sídliště Rumburských hrdinů 560

Sloupská ulice + sídliště B. Němcové 89

Nádražní 362

Revoluční 302

nám. Míru - podél TGM a Sloupské * 49

TGM - nové parkoviště vedle zdravotních potřeb 

Inka
70

Celkem 3760

* maximální výška živého plotu je 70 cm z důvodu rozhledových poměrů - střih na výšku 50 cm

solitérní keře (TP 3.2.)

lokalita výměra m2

sídliště TGM 270

sídliště Rumburských hrdinů 123

sídliště Jiráskova, Husova, Alšova, Palackého, 

Riegrova
718

náměstí Palackého 56

sídliště Hřebenka 68

Na Svahu - křižovatka 46

sídliště TGM 136

V Parku 87

Brigádníků - na hřišti 45

Svojsíkova 60

Máchova 150

Husova - u terasových domků 25

park u fotbalového stadionu 28

Wolkerova u rozvaděče 30

Smetanovy sady 355

Tržní náměstí 20

Štursova - památník 360

Prokopa Velikého – pěší zóna 42

Revoluční 85



B. Egermanna 24

Hřebenka x Lesná - ostrůvek 20

Celkem 2748



* maximální výška živého plotu je 70 cm z důvodu rozhledových poměrů - střih na výšku 50 cm



plochy k chemickému ošetření (TP 4)

lokalita m
2

Palackého náměstí 2799

ul. V Lomech - schody 196

Husova x Skalická - ostrůvek 23

Husova x Smetanova - ostrůvek 37,5

Nádražní ul. + zálivy 1281

TGM – vedle info centra 57,5

Skalická – záliv u stavebnin 176

nám Míru - kruhový objezd - Pošta  (ostrůvky) 3

Celkem 4573



lokalita počet stromů (ks)

Nádražní - javor mléč 19

Revoluční u divadla – katalpy, sakury, jinan, lípy
10

Revoluční - park B. Němcové - lípy 38

Štursova - lípy 43

Arnultovice hřbitov - lípy 42

Arnultovice hřiště -lípy, duby 35

Gen. Svobody - u knihovny - hlohy 5

Husova – javory kulovité 82

Česká - javory kulovité, hlohy 33

B. Němcové - lípy 15

Parkoviště před MěÚ B – javory kulovité 10

Lesná - alej k ZŠ U lesa - javory kulovité a sakury
21

Kalinova - jeřáby 20

nám. Míru - akáty, sakury 24
Smetanova x Dvořákova parkoviště naproti 

poliklinice - javor kulovitý 7

Stromů celkem 404

aleje a soubory stromů (TP 5)
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Standard „Výsadba a řez keřů a lián“ definuje účel a náplň zásahů, realizovaných při 
umisťování a pěstební péči o dřeviny převážně v mimolesním prostředí. Popisuje postupy 
výsadby keřů a lián včetně nutné úpravy stanovištních poměrů a následné pěstební zásahy 
směřující k zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí na 
stanovišti. Nezahrnuje speciální pěstební postupy používané u keřů určených ke sklizni květů 
a plodů. 

Popisuje rozsah možných zásahů do keřů a lián, které jsou v souladu s poznatky teorie 
a praxe a které nezpůsobují podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí 
nebo jejich odumření. 

Pro účely tohoto standardu jsou v dalším textu polokeře, keříčky, keře všech růstových 
forem (listnaté i stálezelené) označovány souhrnným termínem „keře“. Pouze v případech, kdy 
se přístup k jednotlivým kategoriím liší, jsou terminologicky rozlišovány. 

Provedené zásahy jsou často nevratné, proto je nezbytné, aby je prováděla kompetentní 
osoba. Výsadba a řez keřů a lián včetně kontroly těchto zásahů je činnost odborná. 

 

Právní rámec 
 
Právní rámec výsadby a řezu keřů a lián odpovídá definicím, uvedeným ve standardech: 

• A02 001 - Výsadba stromů, 
• A02 002 - Řez stromů.  

Dále jsou uvedena pouze specifika, týkající se výhradně řešené pěstitelské skupiny. 

 
Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. není ke kácení zapojených porostů dřevin (soubor dřevin, 

v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, 
s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený 
ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm) třeba povolení, pokud celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2. Pro kácení rozsáhlejších souvislých 
ploch je nutné povolení orgánu ochrany přírody vydané na základě žádosti podané vlastníkem 
pozemku (příp. nájemcem či jiným oprávněným uživatelem). 
 

1 Účel a náplň standardu 
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2 Rozdělení keřů a lián 

 
2.1 Polokeře 
 

2.1.1 Polokeřem je rostlina, která má ve spodní části stonek dřevnatějící a vytrvávající, 
zatímco horní části zůstávají bylinné a každoročně odumírají (například Salvia 
officinalis – šalvěj lékařská, Ruta graveolens – routa vonná, Lavandula angustifolia 
– levandule lékařská). Polokeřem může být i dřevitá liána. 

 
2.2 Keře a keříčky 
 

2.2.1 Keříčkem je obvykle pouze do 0,5 m vysoká dřevina, zpravidla bohatě se větvící 
(například Calluna vulgaris – vřes obecný, Daphne cneorum – lýkovec vonný).  

2.2.2 Keřem je dřevina, jejíž stonek je rozvětvený zpravidla od země do několika os 
stejného významu. Výška obvykle 0,5 až 5 (7) m.  

2.2.3 Základní vlastností definující používanou techniku a technologii řezu je aktivita 
bazální obnovovací zóny a přirozená architektura větvení. Další vlastností 
ovlivňující volbu období a technologie řezu je doba a místo tvorby květu 
(květenství). 

2.2.4 Podle aktivity bazální obnovovací zóny a způsobu uspořádání dceřiných stonků 
na vytvářejících se obnovovacích výhonech lze vymezit následující skupiny keřů 
(viz Příloha č. 1): 

2.2.5 1) s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny – obnovovací, obvykle jemné, 
výhony se tvoří v průběhu života ve velkém množství a mají zpravidla krátkou 
životnost, často vytváří polykormony. 

2.2.6 2) s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny - obnovovací 
výhony se tvoří zpravidla pouze v počátečních vývojových fázích jedince, během 
dalšího života se vytváří jen v omezeném množství. 

a) keře s mezotonním větvením jejichž hlavní osy se v procesu stárnutí ohýbají 
a jejichž dceřiné́ výhony vyrůstají především ve střední části stonku mateřského. 
Trvale vytváří obnovovací výhony na bázi keře.  

b) keře s akrotonním větvením jejich hlavní osy se v procesu stárnutí neohýbají 
a jejichž dceřiné výhony vyrůstají především na konci stonku mateřského. Keře 
vykazují pouze nepatrný sklon ke tvorbě obnovovacích výhonů na bázi. S věkem 
se tato vlastnost dále zvýrazňuje. 

2.2.7 Z hlediska tvorby kv ětů na obnovovacích výhonech se keře pro účely tohoto 
standardu dělí do následujících skupin (viz Příloha č. 2): 

1. kvetoucí na koncích letorostů (včetně bylinných částí polokeřů), 
2. kvetoucí v paždí listů na letorostech, 
3. kvetoucí v délce jednoletých výhonů, 
4. kvetoucí zpravidla na víceletých výhonech. 
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2.3 Dřevité liány 
 

2.3.1 Dřevitou liánou je rostlina, jejíž stonek není natolik pevný (samonosný), aby rostl 
bez opory vzpřímeně. Dle způsobu uchycení na oporu se liány dělí na 
(viz Příloha č. 3): 

2.3.2 Vzpěrné - stabilizují se pasivně bočními výhony (například Rosa canina – růže 
šípková), ostny (například Rubus laciniatus – ostružiník dřípený), trny (například 
Lycium halimifolium – kustovnice obecná); 

2.3.3 Ovíjivé - přichycují se aktivně ovíjením stonku kolem opory (například Lonicera 
caprifolium – zimolez kozí list); ovíjí-li se při pohledu shora ve směru hodinových 
ručiček, jsou označovány jako pravotočivé (například Wisteria floribunda – vistarie 
květnatá), otáčí-li se v opačném směru, jsou označovány jako levotočivé (například 
Wisteria sinensis – vistarie čínská); 

2.3.4 Úponkaté - přichycují se aktivně úponky, a to jednak: 

2.3.5 a) otáčením kolem opory (například Vitis vinifera – réva vinná, Parthenocissus 
inserta – loubinec popínavý, Clematis vitalba – plamének plotní); 

2.3.6 b) prostřednictvím přilnavých terčíků na koncích svých ramen (například 
Parthenocissus quinquefolia – loubinec pětilistý, Parthenocissus tricuspidata – 
loubinec trojlaločný); 

2.3.7 Příčepivé (kořenující) - přichycují se aktivně příčepivými kořínky (například 
Hedera helix – břečťan popínavý, Hydrangea petiolaris – hortenzie popínavá, 
Euonymus fortunei – brslen Fortuneův).  

2.3.8 Způsob uchycení k opoře podstatně ovlivňuje možnosti použití dané liány 
a potřebné vlastnosti opory (například orientaci a dimenze prvků opěrných 
konstrukcí).  
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3 Výsadba keřů a lián 

 
Výsadba keřů a lián se řídí ustanoveními SPPK A02 001 – Výsadba stromů. V tomto standardu 
jsou uvedena pouze specifika řešené pěstitelské skupiny.  
 

3.1 Základy plánování (projektová příprava) 
 

3.1.1 Při výběru keřů a lián pro výsadbu na stanoviště je nutné respektovat ekologické 
a pěstitelské požadavky jednotlivých taxonů. 

3.1.2 Pro dřevité liány je obvyklá přítomnost odpovídající opory s adekvátní tloušťkou 
zohledňující typ uchycení a velikost rostliny (viz Příloha č. 3).  

Vzpěrné liány lze přivazovat k opoře libovolného typu. 

Ovíjivé liány preferují vertikálně vedenou oporu s tloušťkou vodicích prvků 
do 30 mm a s ponechaným prostorem pro ovíjení a tloušťkový přírůst.  

Úponkaté liány preferují oporu s horizontálními stabilizačními prvky. Liány 
s úponky s adhezivními terčíky vyžadují plošný podklad nejlépe typu zdi.  

Příčepivé (kořenující) liány vyžadují plošný podklad s dostatečně hrubým 
povrchem. Žádoucí je dostatečná vlhkost a odpovídající chemismus podkladu 
umožňující tvorbu kořenů.  

3.1.3 Vybrané druhy lián lze využívat i jako půdopokryvné a převisající dřeviny.  

3.1.4 Velikost prokořenitelného prostoru není v případě výsadeb keřů a lián tak 
významným faktorem jako u výsadby stromů. Měla by vždy odpovídat určujícím  
ekologickým vlastnostem dotčeného taxonu a jeho pěstebním nárokům. 

3.1.5 Výsadba keřů a lián do vegetačních nádob je možná. 

3.1.6 K volbě taxonů pro výsadby ve specifických podmínkách v areálech škol, 
mateřských škol, dětských hřišť a podobných ploch s intenzivním pohybem dětí 
se dle §77 zákona č. 258/2000 Sb. vyjadřuje orgán ochrany veřejného zdraví. 
Seznam druhů keřů zvláště jedovatých a trnitých je uveden v Příloze č. 6. 

3.1.7 Výsadba geograficky nepůvodních druhů a kříženců do krajiny je (dle § 5, odst. 4 
a 5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) možná jen s povolením orgánu 
ochrany přírody. 

3.1.8 Při výsadbě keřů a lián do volné krajiny nesmí být používány invazní taxony 
(viz Příloha č. 7). 

3.1.9 Při výsadbě keřů a lián v urbanizované krajině je nutné zohledňovat především 
schopnost taxonu na daném stanovišti přežít při optimálním plnění požadovaných 
funkcí. Použití geograficky nepůvodních taxonů je časté, nesmí však být používány 
invazní taxony (viz Příloha č. 7). 

3.1.10 U nových (v ČR neznámých taxonů) je potřeba dbát principu předběžné a průběžné 
opatrnosti s ohledem na možný invazní potenciál nově zaváděných taxonů keřů 
a lián. 
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3.2 Školkařské výpěstky 
 

3.2.1 Není-li stanoveno jinak, výpěstky splňují ukazatele jakosti ČSN 46 4902. 

3.2.2 Dodávka keřů a lián v pěstebních nádobách (kontejnerech, hrncích) je možná. 

3.2.3 Pěstební nádoba i kořenový bal musí být dostatečně prokořeněný. Kořenový bal se 
po vyjmutí z hrnku či kontejneru nesmí samovolně rozpadat.  

3.2.4 U výpěstků v lehkých substrátech je nutné dbát na průběžné (zvýšené) zásobování 
vodou. O této skutečnosti je vhodné informovat zákazníka. 

3.2.5 Vegetační orgány výpěstku by měly být dostatečně vyzrálé a otužené, odolné 
běžnému působení povětrnostních podmínek (zavadnutí, sluneční spále, nachlazení 
či namrznutí). 

 
3.3 Postup výsadby 
 

3.3.1 Při výsadbě prostokořenných rostlin  musí být odstraněny nebo zakráceny 
všechny poškozené nebo zaschlé kořeny.  

3.3.2 Pokud kořeny prostokořenných rostlin jeví známky zavadnutí, musí být před 
výsadbou minimálně na hodinu namočené do vody. Délka máčení může být 
maximálně 24 hodin.  

3.3.3 U rostlin v pěstebních nádobách je nutné uvolnit přirozeně utvořené kořeny a 
zakrátit jejich poškozené části. V případě plného prokořenění pěstební nádoby je 
nutné proříznout plstnatějící vrstvu kořenů na obvodu balu. Při zásahu do 
kořenového balu nesmí dojít k jeho rozdrobení a současně k poškození více než 1/3 
kořenového systému. 

3.3.4 Období výsadby. Prostokořenné rostliny se vysazují v době vegetačního klidu. 
Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy.  

3.3.5 Rostliny s balem a v pěstební nádobě lze vysazovat kromě období vegetačního 
klidu i v období vegetace, pokud byly odpovídajícím způsobem připravené. 

3.3.6 Jsou-li rostliny v plném růstu, není vhodné je vysazovat za vysokých teplot (obecně 
při riziku vzestupu teploty nad 25oC). Výjimky z tohoto doporučení jsou 
konzultované se zákazníkem včetně ochranných opatření.  

3.3.7 Při výsadbě dochází k umístění kořenového krčku nebo rozvětvení rostliny 
do úrovně terénu nebo mírně pod něj. U očkovaných keřových růží se umisťuje 
místo očkování přibližně 40 mm pod úrovní terénu. Podobně lze vysazovat dřeviny 
rozmnožované dřevitými řízky. 

3.3.8 Součástí výsadby je vždy odpovídající zálivka. Závlahová dávka musí odpovídat 
nutnosti provlhčení půdy pod spodní úroveň výsadbové jámy. Zohledňuje se půdní 
typ stanoviště. 

3.3.9 Voda používaná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat 
ČSN 75 7143.  

3.3.10 Případná instalace kotvicích systémů keřů se řídí  SPPK A02 001 – Výsadba 
stromů. Kotví se za kosterní větve rovnoměrně rozložené v průmětu koruny tak, 
aby byla zajištěna stabilita celého keře. 
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3.3.11 Liány, kromě 2.3.6 a 2.3.7 se obvykle navádí na oporu vhodným způsobem. 

3.3.12 Po provedené výsadbě skupin keřů je nutné půdu mezi rostlinami urovnat 
a nakypřit. Nakypření se neprovádí v případech výsadby na svazích jako ochrana 
proti erozi.  

3.3.13 Plochu osazenou keři je možné mulčovat využitím organické mulče s vrstvou při 
aplikaci 80 – 100 mm, anorganickým materiálem s vrstvou 50 – 80 mm nebo 
textilií. Uvedené způsoby lze kombinovat. V případě polokeřů a keříčků musí být 
vrstva mulče úměrná velikosti rostliny a typu stanoviště. V případě výsadeb 
záhonových růží se mulčování zpravidla neprovádí. 

3.3.14 Keře tvořící odnože a kořenové výmladky (viz Příloha č. 4) není vhodné mulčovat 
pomocí mulčovacích textilií. U zbývajících druhů je možné použití textilií 
z přírodních i umělých vláken.  

3.3.15 V místech, kde může docházet k poškození vysazených dřevin ohryzem či okusem 
se provádí aplikace repelentů, oplocení plochy výsadeb, případně instalace 
individuálních chrániček kolem jednotlivých keřů či lián. 

3.3.16 V případě výsadby keřů s výraznou kořenovou výmladností a odnožováním 
(viz Příloha č. 4) je třeba zvážit instalaci protikořenové zábrany jako opatření proti 
nežádoucímu rozrůstání. 

3.3.17 Komparativní (srovnávací) řez je obvyklou součástí výsadby zejména 
prostokořených keřů. Technologie komparativního řezu odpovídá 4.2.1.1. 

 

3.4 Převzetí výsadby 
 

3.4.1 Záruční doba na výsadbové práce se sjednává v rámci smluvního vztahu mezi 
zadavatelem výsadby a realizátorem, a to na dobu optimálně dvou vegetačních 
období.  

3.4.2 Optimálním obdobím pro převzetí je červen až srpen.  

3.4.3 Součástí převzetí je kontrola: 
• pravosti deklarovaného taxonu, 
• deklarované velikosti rostlin, 
• kvality výpěstků a jejich souladu s požadavky ČSN 46 4902, respektive 

ČSN 46 4902-1, a dále jejich aktuálního zdravotního stavu a vitality, 
• úpravy prostoru výsadeb včetně funkčnosti případných opěrných prvků. 
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3.5 Dokončovací a rozvojová péče po výsadbě 
 

3.5.1 Výchovný řez soliterních keřů a lián je popsán v 4.2.1.2. 

3.5.2 Zálivka  se provádí do doby zřejmého ujmutí rostlin na stanovišti. Takové období 
lze rozpoznat například na základě intenzivního a trvalého přírůstu nových výhonů 
a současně pevného prokořenění výpěstku do nového prostředí. Kvalita používané 
vody se řídí 3.3.9. 

3.5.3 Zálivka se musí přizpůsobit:  
• aktuálním klimatickým podmínkám (především úhrnu ročních srážek 

a jejich rozložení v průběhu roku), 
• stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči větru či slunečnímu 

záření), 
• velikosti vysazeného keře či liány,  
• přirozené půdní vlhkosti,  
• termínu provádění výsadby (například stálezelené druhy vyžadují vydatnou 

zálivku před zimou),  
• požadavkům daného taxonu.  

3.5.4 Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období 
po výsadbě.  

3.5.5 V následujících obdobích se zálivka úměrně zmenšuje, v opodstatněných případech 
se neprovádí.  

3.5.6 Zálivka musí proniknout alespoň do hloubky kořenového prostoru (v závislosti 
na velikosti rostliny) v celém prostoru plochy výsadby. 

3.5.7 Zálivka vodou musí probíhat takovým způsobem, aby nezpůsobovala půdní erozi. 

3.5.8 Hnojení a kypření se provádí dle SPPK A02 001 – Výsadba stromů.  

3.5.9 V průběhu vegetace je nutné sledovat celkový stav dřevin. V případě zjištění 
patogena je nutné škodlivý organismus identifikovat a podle druhu a nebezpečnosti 
zajistit adekvátní opatření. V případě rizika výskytu karanténních škodlivých 
organismů je třeba situaci konzultovat se státním orgánem rostlinolékařské péče.  

3.5.10 Ochrana proti poškození mrazem a sněhem se týká především teplomilných 
taxonů.  

3.5.11 U stálezelených taxonů je nutné zajištění dostatečného množství vody v půdě před 
příchodem mrazů. Dále je možné chránit především bázi keřů nakopčením zeminy 
v záhonech, případně nastýláním vzdušného a prodyšného organického materiálu 
s tepelně izolačním účinkem (například listí, chvojí, sláma).  

3.5.12 U druhů citlivých k rozklesávání větví (tíhou sněhu) je nutné provést vhodným 
způsobem ochranu nadzemní části, například jejím svázáním. 

3.5.13 U citlivých druhů kmenných tvarů keřů je vhodné korunku v zimním období 
odpovídajícím způsobem chránit proti poškozením (například zakrytím, obalením, 
ohybem k zemi a jejím nakopčením).  

3.5.14 Druhy citlivé na poškození zimním nebo časným jarním sluncem je vhodné chránit 
přistíněním.  
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3.5.15 Ochranu citlivých druhů dřevin je třeba na jaře včas odstranit v souladu s aktuálním 
chodem povětrnosti a nástupem vegetace.  

3.6. Udržovací péče 
 

3.6.1 Udržovací péče následuje po fázi péče rozvojové. 

3.6.2 Zahrnuje soubor zásahů, nutných k zachování plné funkční účinnosti porostů keřů 
a lián. Mezi tyto významné funkční zásahy náleží především udržovací a speciální 
typy řezů (viz 4.2). 
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4 Řez keřů a lián 

 
Pro účely tohoto standardu jsou pod řez keřů a lián zahrnována i další pěstební opatření 
obdobného účinku, která v úzkém pojetí řezem nejsou. 

 

4.1 Technika řezu  
 
Vedení řezů se řídí dle SPPK A02 002 - Řez stromů. V tomto standardu jsou uvedena pouze 
specifika řešené pěstitelské skupiny. 

 

4.1.1 Nejčastější technikou vedení řezu keřů a lián je řez „naslepo“. 

4.1.2 Běžně se dále využívají i další techniky popsané ve standardu A02 002 - Řez 
stromů: 

• řez na pupen,  
• odstraňování výmladků,  
• řez na větevní límeček.  

4.1.3 Řez na čípek – ponechání čípku s délkou 100 – 300 mm s nepoškozenými pupeny 
schopnými vytvořit kvetoucí letorosty. Používá se u taxonů kvetoucích v délce 
celých letorostů (viz Příloha č. 2) (viz obr. 7, Příloha č. 8).  

4.1.4 Pinzírování - zakracování letorostů opadavých listnatých a stálezelených dřevin 
ve vegetačním období za účelem regulace jejich růstu, větvení, vyzrávání, případně 
kvetení. Letorosty opadavých a stálezelených keřů se zakracují zpravidla za 2. nebo 
3. listem (maximálně 5.) (viz obr. 8, Příloha č. 8). 

4.1.5 Zaštipování se používá za účelem regulace růstu jehličnatých dřevin. Zaštipování 
se provádí každoročně na počátku vegetačního období, před vývinem jehlic 
na letorostech ve „stadiu svící“. Mladé letorosty se zakracují podle potřeby 
až o 2/3.  

4.1.6 Odlamování květenství se provádí zejména proto, aby se rostlina nevysilovala 
tvorbou plodů. Květenství se vylamují každoročně krátce po odkvětu. 
Při odlamování nesmí být poškozeny pupeny založené pod květy či květenstvími 
(viz obr. 6, Příloha č. 8). 
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4.2 Technologické skupiny řezu 
 

Pro usnadnění zadávání a kontroly prací jsou jednotlivé řezy dle svého účelu rozděleny 
do následujících technologických skupin. Uvedeny jsou včetně doporučovaných kódů, které 
jsou využívané při návrzích prací a při zpracování plánů péče. 

 

Řezy zakládací 
K-RK Řez komparativní (srovnávací) 

K-RV Řez výchovný 

Řezy udržovací 
K-RP Průklest (prosvětlování) 

K-RZ Zmlazování (řez sesazovací) 

K-RT Řez tvarovací 

Řezy speciální 
K-R Regulace růstu 

K-Z Zpětný řez 

 
4.2.1 Zakládací řezy 
 

Provádí se u mladých keřů a lián od období výsadby do dosažení plné funkčnosti na stanovišti. 
Cílem zakládacích řezů je podpora ujmutí rostliny a podpora jejího rozvoje do požadovaného 
tvaru a funkce. 

 
4.2.1.1 Řez komparativní (srovnávací) (K-RK) 
 

4.2.1.1.1 Cílem K-RK je úprava poměru mezi nadzemní a podzemní částí dřeviny za účelem 
jejího ujmutí na stanovišti.  

4.2.1.1.2 Poškozené a odumírající části se odstraňují nebo redukují.  

4.2.1.1.3 U prostokořenných sazenic opadavých listnatých keřů se výhony zkracují
hlouběji. Zkracují se nejméně o 1/2 až 2/3 jejich původní délky, slabé výhony 
se odstraňují úplně. 

4.2.1.1.4 V případě nedostatečného rozvětvení opadavých listnatých keřů je vhodné 
rostliny ihned po výsadbě upravit řezem nepravidelně zkracujícím větve tak, aby 
řez nebyl veden jen v jedné pohledové rovině, ale v různých vzdálenostech 
od země.  

4.2.1.1.5 Ustanovení 4.2.1.1.4 je obtížné aplikovat u polokeřů, keříčků a keřů s výraznou 
aktivitou bazální obnovovací zóny (viz Příloha č. 3), u nichž se provádí spíše úplné 
zmlazování (viz obr. 1, Příloha č. 8). Intenzita řezu závisí i na typu zapěstování 
rostlin. 
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4.2.1.1.6 Jehličnaté, stálezelené a solitérní keře a liány pěstované v pěstebních nádobách 

či s balem se při výsadbě řežou jen ve zvláště opodstatněných případech. Řez je 
omezen na odstranění zlomených, nalomených, napadených či mechanicky 
poškozených větví. Výjimečně lze zakrátit výhony, které výrazně porušují symetrii 
keře.  

4.2.1.1.7 K-RK se provádí jako součást výsadby keřů a lián bez ohledu na roční dobu. 
Při výsadbě v jarním období a v době plné vegetace je řez hlubší, při podzimní 
výsadbě může být proveden mírněji. 

 
4.2.1.2 Řez výchovný (K-RV) 
 

4.2.1.2.1 Cílem K-RV je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově 
charakteristickým nebo požadovaným tvarem nadzemní části. Provádí se v prvních 
letech po výsadbě keře či liány na trvalé stanoviště nebo po zmlazovacím řezu 
(viz 4.2.2.2). 

4.2.1.2.2 Provedení K-RV je třeba zvážit především u solitérních výsadeb. 

4.2.1.2.3 Průběžně dochází k odstraňování poškozených a namrzlých částí. 

4.2.1.2.4 Polokeře, keříčky a keře s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny 
zpravidla výchovný řez nevyžadují. 

4.2.1.2.5 Dřevité liány je dle potřeby vhodné navést na oporu včetně dočasné fixace 
a směřování růstu odstraněním výhonů vyrůstajících nevhodným směrem. 
Specifický přístup k výchovnému řezu vyžadují především rody Wisteria, Campsis 
a Vitis (viz obr. 9, Příloha č. 8).   

4.2.1.2.6 Keře s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s mezotonním větvením. Je-li nutný výchovný řez, pak se odstraní původní 
výhony a preferují se výhony vyrůstající z báze už na stanovišti (viz obr. 5, Příloha 
č. 8).  

4.2.1.2.7 Keře s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s akrotonním větvením. K-RV probíhá v prvních čtyřech až pěti letech 
po výsadbě. Jsou odstraňovány větévky zahušťující keř. Podporovány jsou květní 
výhony a stabilní (plnohodnotná) architektura jedince (viz obr. 4, Příloha č. 8). 

4.2.1.2.8 Optimálním obdobím pro provedení K-RV je obvykle předjaří.  

4.2.1.2.9 Keře tvořící odnože a kořenové výmladky (viz. Příloha č. 4) je třeba v souladu 
s pěstebním cílem usměrňovat v růstu pomocí přerušování kořenů (obrývání), 
případně speciálním opatřením při výsadbě (viz 3.3.16). 

 
4.2.2 Udržovací řezy  
 

Provádí se u dospělých keřů a lián po období intenzivního růstu. Cílem udržovacích řezů je 
dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Hlavní pozornost je 
zaměřena na podporu přirozené nebo požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) 
architektury keře či liány a bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů. 



   SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián 
 

- 14 - 
 

© 2014    Lesnická dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
© 2014   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

4.2.2.1 Průklest (prosvětlování) (K-RP) 
 

4.2.2.1.1 Cílem K-RP je prosvětlení keře či liány a podpora jeho přirozené obnovy 
bazitonními výhony další generace. Podporována je také tvorba nových květních 
výhonů. 

4.2.2.1.2 K-RP spočívá v odstraňování částí: 
• přestárlých, 
• odumírajících a odumřelých, 
• napadených chorobami a škůdci, 
• zlomených či nalomených, 
• navzájem se křížících 
• větví zahušťujících keř či liánu, 
• popřípadě částí ohrožujících provozní bezpečnost. 

4.2.2.1.3 K-RP je vhodné provádět u všech forem keřů (dělených dle tvorby květů) vyjma:  

• druhů kvetoucích na koncích letorostů,  
• kvetoucích v paždí listů na letorostech.  

Dále je možné jej provádět u druhů s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny. 

4.2.2.1.4 Průklestem by nemělo dojít k dlouhodobé změně tvaru keře či liány nebo 
k negativnímu ovlivnění dalších estetických funkcí, zejména kvetení.  

4.2.2.1.5 U keřů kvetoucích na víceletých výhonech může při frekvenci řezu vyšší než 
1x za 5 let docházet k negativnímu ovlivnění kvetení a dalších estetických funkcí.  

4.2.2.1.6 Součástí K-RP je i pravidelné odstraňování podrůstajících podnoží a zpětných 
mutací dřevin. Podrůstající podnože je nutné odstranit co nejdříve, nejlépe ještě 
v bylinném stavu. 

4.2.2.1.7 U mladých keřů a lián by průklestem nemělo dojít k odstranění více než 30 % 
živých výhonů, u starých keřů více než 50 % živých výhonů v závislosti na vitalitě 
a schopnosti regenerace jedince.  

4.2.2.1.8 U polokeřů a keříčků se K-RP zpravidla neprovádí.  

4.2.2.1.9 U dřevitých lián se v rámci K-RP kromě opatření uvedených v 4.2.2.1.2 často 
redukují vrcholové partie přesahující požadovanou výšku opory tak, aby 
nedocházelo k zastínění spodních partií dřeviny (viz obr. 10, Příloha č. 8).  

4.2.2.1.10 U keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s akrotonním větvením se při K-RP obvykle odstraňují pouze výhony suché, 
odumřelé, popř. napadené chorobami a škůdci, a to technikou řezu na větevní 
límeček, řezu na pupen nebo na čípek. 

4.2.2.1.11 U keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s mezotonním větvením se odstraňují větve těsně nad zemí řezem "naslepo". 
Větve lze na základě probíhajících přirozených regeneračních mechanismů keře 
i zkracovat technikou řezu na pupen. Metody je účelné vzájemně kombinovat. 

4.2.2.1.12 Nejvhodnější roční dobou pro K-RP je předjaří. Zohledněna by měla být doba 
kvetení. U dřevin kvetoucích v předjaří nebo před olistěním se doporučuje řez 
provádět až po odkvětu.  
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4.2.2.2 Zmlazování (řez sesazovací) (K-RZ) 
 

4.2.2.2.1 Cílem K-RZ je obnova funkčnosti keře úplným odstraněním nadzemní části 
staršího jedince. 

4.2.2.2.2 K-RZ není vhodný u keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální 
obnovovací zóny a s akrotonním větvením. Výjimkou mohou být zástupci rodů 
Corylus, Potentilla a Rosa (viz obr. 2, Příloha č. 8). 

4.2.2.2.3 K-RZ se provádí u skupiny keřů s výraznou aktivitou obnovovací bazální zóny 
úplným seříznutím výhonů keře těsně u země technikou řezu „naslepo“ bez 
ponechání čípků. U keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací 
zóny a s mezotonním větvením lze ponechávat maximálně 50 – 100 mm dlouhé 
živé čípky (viz obr. 1, Příloha č. 8). 

4.2.2.2.4 Po K-RZ je vhodné nakypřit půdu v těsné blízkosti keře či mezi keři v plošných 
výsadbách. Je vhodné přihnojení keřů. Prostor mezi rostlinami je možné mulčovat. 
Mulčování se řídí 3.3.13. 

4.2.2.2.5 Zmlazování keřů (včetně dřevitých lián) kvetoucích na koncích letorostů 
se provádí zpravidla každoročně sesazením výhonů technikou řezu na čípek. Počet 
ponechaných pupenů odpovídá počtu vloni bohatě kvetoucích výhonů s 50 % 
rezervou, síle výhonu a vitalitě keře (zpravidla 3 – 5 (8) pupenů). 

4.2.2.2.6 K-RZ u polokeřů (včetně dřevitých lián) se provádí každoročním úplným 
sesazením. Může být prováděno také cyklicky po 2 – 3 (5) letech v závislosti 
na pěstebních vlastnostech taxonu. 

4.2.2.2.7 K-RZ se provádí v předjaří. U některých keřů kvetoucích v předjaří nebo před 
olistěním je možné jej provést až po jejich odkvětu (např. Forsythia spp. – zlatice). 

4.2.2.2.8 Po provedení zmlazovacího řezu je třeba aplikovat postupy řezu výchovného 
(viz 4.2.1.2). 

 
4.2.2.3 Řez tvarovací (K-RT) 
 

4.2.2.3.1 Cílem K-RT je vytvoření tvaru keře odpovídajícího pěstebnímu záměru, 
netypického pro daný taxon. K-RT lze provádět jen u taxonů, vhodných pro 
tvarování (viz Příloha č. 5) s dobrou regenerační schopností a současně u druhů 
s drobnými listy. 

4.2.2.3.2 Ve středových pásech komunikací a na obdobných stanovištích lze k tvarování 
použít i další taxony s dobrou regenerační schopností. 

4.2.2.3.3 Pro účely tohoto standardu je tvarováním míněn řez živých plotů a stěn. Základem 
je řez celého tvarovaného profilu se zajištěním stálého a rovnoměrného osvětlení 
báze keře. V případě vyšších plotů a stěn než 1 m je proto vhodné, aby se profil 
tvarování směrem k vrcholu zužoval.  

4.2.2.3.4 K-RT probíhá každoročně, zpravidla 1 až 2krát (případně 3krát). Nejvhodnějším 
obdobím pro první řez je červen (po ukončení maximálního přírůstu letorostů), pro 
druhý řez srpen, pro třetí eventuálně druhý řez pak září/říjen, případně předjaří.  

4.2.2.3.5 Tvarovací řez se provádí technikou řezu „naslepo“. 

4.2.2.3.6 U rovinatosti živého plotu či stěny po provedeném řezu je obecně přípustná 
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maximální odchylka 3 – 5 % jeho výšky (nasazení). Výjimky z tohoto pravidla, 
případně zmenšení obecně přípustné odchylky musí být předem projednané 
se zadavatelem prací.  

4.2.2.3.7 Po realizaci K-RT v prvním termínu je vhodné keře přihnojit.  

4.2.3 Speciální řezy  
 
Provádí se v případech, kdy požadovanou funkci nelze zajistit realizací některých z typů 
výchovných a udržovacích řezů. 
 

4.2.3.2 Regulace růstu (K-R) 
 

4.2.3.2.1 Cílem tohoto řezu obecně je podpora rozvětvování a omezování délkového přírůstu 
dřevin.  

4.2.3.2.2 Provádí se technikou zaštipování nebo pinzírování. 

4.2.3.2.3 Vhodnými taxony pro K-R jsou především taxony s dobrou regenerační schopností. 
Ve specifických vývojových fázích letorostu (svících) mohou být tvarovány i druhy 
s jinak sníženou schopností regenerace (například Pinus spp. – rod borovice). 

4.2.3.2.4 K-R se provádí každoročně v době intenzivního přírůstu letorostu nebo lépe po 
jeho ukončení. Letorosty však musí mít bylinný nebo maximálně polodřevitý 
charakter.  

 
4.2.3.3 Zpětný řez (K-Z) 
 

4.2.3.3.1 Cílem skupiny zásahů zahrnovaných do K-Z je podpora kvetení odstraňováním 
částí keřů či lián v období vegetace.  

4.2.3.3.2 Odstraňuje se odkvetlé květenství s částí letorostu za účelem podpory kvetení, 
nejčastěji remontace. Řez se provádí odstřihnutím adekvátní části (dle růstové 
formy keře) výhonu pod květenstvím.  

4.2.3.3.3 Řez nesmí zasáhnout do starého dřeva.  

4.2.3.3.4 Seřezávání odkvetlých výhonů je vhodné provádět každoročně po odkvětu. 

4.2.3.3.5 Provádí se technikou řezu „naslepo“ nebo řezu na pupen, případně odlamováním 
květenství. 
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Příloha č. 1  Členění keřů a lián do skupin dle aktivity bazální obnovovací 
    zóny 

Keře s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny 
 

Amygdalus nana mandloň nízká 

Caragana frutex čimišník křovitý 

Caryopteris × clandonensis ořechokřídlec klandonský 

Cytisus spp. rod čilimník 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý  

Kerria japonica zákula japonská 

Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Perovskia abrotanoides perovskie brotanovitá 

Ribes spp. rod rybíz (meruzalka) 

Rosa canina růže šípková 

Rosa gallica růže keltská (galská) 

Rosa nitida růže lesklá 

Rosa pimpinellifolia růže bedrníkolistá 

Rosa rugosa růže svraskalá 

Rubus spp. rod ostružiník 

Spiraea × billiardii  tavolník Billiardův 

Spiraea douglasii tavolník Douglasův 

Spiraea japonica tavolník japonský 

Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 

Stephanandra incisa korunatka klaná 

Symphoricarpos spp. rod pámelník 
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Keře s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
 

s mezotonním větvením: dceřiné stonky se na podélné ose stonku mateřského vytváří 
dominantně ve střední části 

 

Amorpha fruticosa netvařec křovitý 

Berberis spp. rod dřišťál 

Buddleja spp. rod budleja (komule) 

Cotoneaster spp. rod skalník 

Deutzia spp. rod trojpuk 

Exochorda racemosa hroznovec hroznatý 

Forsythia spp. rod zlatice 

Hippophaë rhamnoides rakytník řešetlákový 

Ilex spp. rod cesmína 

Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná 

Ligustrum spp. rod ptačí zob 

Lonicera spp. rod zimolez 

Mahonia aquifolium mahonie cesmínolistá 

Philadelphus spp. rod pustoryl 

Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 

Rosa hugonis růže Hugova 

Rosa multiflora růže mnohokvětá 

Salix spp. rod vrba 

Spiraea × arguta tavolník význačný 

Spiraea × cinerea tavolník popelavý 

Spiraea nipponica tavolník niponský 

Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův 

Swida spp. rod svída 

Syringa spp. rod šeřík 

Tamarix spp. rod tamaryšek 

Viburnum spp. rod kalina 

Weigela × hybrida vajgela křížená 
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s akrotonním větvením: dceřiné stonky se na podélné ose stonku mateřského vytváří 

dominantně ve vrcholové části 

Aesculus parviflora jírovec drobnokvětý 

Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 

Calycanthus floridus sazaník květnatý 

Caragana arborescens čimišník stromovitý 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Chionanthus virginicus bělas viržinský 

Cornus spp. rod dřín 

Corylopsis spp. rod lískovníček 

Corylus spp. rod líska 

Cotinus coggygria ruj vlasatá 

Daphne spp. rod lýkovec 

Dasiphora (Potentilla) fruticosa mochnovec křovitý (mochna křovitá) 

Euonymus spp. rod brslen 

Hamamelis spp. rod vilín 

Hibiscus syriacus ibišek syrský 

Kalmia spp. rod kalmie (mamota) 

Laburnum spp. rod štědřenec 

Magnolia spp. rod magnolie (šácholan) 

Paeonia suffruticosa pivoňka keřovitá 

Parrotia persica parotie perská 

Photinia spp. rod blýskalka 

Pieris spp. rod pieris 

Rhododendron spp. rod pěnišník 

Rhus spp. rod škumpa 

Rosa spp. růže záhonové 

Sambucus spp. rod bez 
 

Zpracováno dle:  

Hieke, K. (1978): Praktická dendrologie I. a II., SZN, Praha. 
Kavka, B. (1974): Zhodnocení hlavních druhů křovin z hlediska jejich využití v zahradní a krajinářské 

architektuře. Acta Průhoniciana 29, VÚOZ Průhonice. 
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Pejchal, M. (2008): Arboristika I. – Obecná dendrologie. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická 

škola, Mělník. 
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Příloha č. 2  Členění keřů a lián do skupin dle tvorby květů na výhonech 

Kvetoucí na koncích letorostů (vč. bylinných částí polokeřů): 
Buddleja davidii komule Davidova 

Calluna spp. rod vřes 

Campsis spp. rod trubač 

Caryopteris × clandonensis ořechokřídlec klandonský 

Ceanothus spp. rod latnatec 

Clematis × jackmanii plamének Jackmanův 

Clematis orientalis plamének východní 

Clematis × hybrida plamének křížený 

Fallopia spp. rod opletka  

Fuchsia magellanica fuchsie magelánská 

Hydrangea arborescens hortenzie stromečkovitá 

Hypericum androsaemum třezalka bobulovitá 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 

Hypericum patulum třezalka rozkladitá 

Holodiscus discolor celoterčník  různobarvý 

Indigofera spp. rod indigovník 

Kerria spp. rod zákula  

Lavandula officinalis levandule lékařská 

Perovskia spp. rod perovskie 

Rosa spp. rod růže – záhonové 

Rubus spp. rod ostružiník 

Santolina chamaecyparissus santolina cypřišovitá 

Sorbaria sorbifolia jeřábovec (tavolníkovec) jeřábolistý  

Spiraea japonica tavolník japonský 

Spiraea douglasii tavolník Douglasův 

Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 

Spiraea × billiardii tavolník Biliardův 

Vitex negundo drnek čínský 
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Kvetoucí v paždí listů na letorostech: 
Colutea arborescens žanovec měchýřník 

Hibiscus syriacus ibišek syrský 

Lespedeza thunbergii lespedézie Thunbergova 

Rhodotypos scandens růžovec bělokvětý 

Spartium spp. rod vítečník 

Symphoricarpos spp. rod pámelník 

Vitis spp. rod réva 

Wisteria sinensis vistárie čínská 

 
Keře kvetoucí v délce jednoletých výhonů:  
Buddleja alternifolia budleja (komule) střídavolistá  

Clematis montana plamének horský  

Clematis alpina plamének alpský 

Cytisus spp. rod čilimník 

Daphne mezereum lýkovec jedovatý 

Deutzia spp. rod trojpuk 

Forsythia spp. rod zlatice 

Hydrangea macrophylla hortenzie velkolistá 

Hydrangea aspera hortenzie drsná 

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 

Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná 

Lonicera korolkowii zimolez Korolkovův 

Lonicera tatarica zimolez tatarský 

Lonicera xylosteum zimolez obecný 

Paeonia suffruticosa pivoňka keřovitá 

Philadelphus spp. rod pustoryl 

Prunus tenella mandloň nízká 

Prunus triloba mandloň trojlaločná 

Ribes spp. rod rybíz (meruzalka) 

Rosa spp. rod růže  - botanické  

Salix spp. rod vrba 

Spiraea × arguta tavolník význačný 

Spiraea × cinerea tavolník popelavý 

Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův 

Tamarix parviflora tamaryšek malokvětý  

Weigela spp. rod vajgela 

Wisteria floribunda vistárie květnatá 
 



   SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián 
 

- 22 - 
 

© 2014    Lesnická dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
© 2014   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Keře kvetoucí zpravidla na starších výhonech: 

Berberis spp. rod dřišťál 

Calycanthus spp. rod sazaník 

Caragana spp. rod čimišník 

Cotoneaster spp. rod skalník 

Cornus mas dřín obecný 

Crataegus spp. rod hloh 

Euonymus spp. rod brslen 

Exochorda spp. rod hroznovec 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Laburnum spp. rod štědřenec 

Lonicera spp. rod zimolez - pnoucí 

Mahonia spp. rod mahonie 

Prunus spinosa trnka obecná 

Pyracantha spp. rod hlohyně 

Rhamnus spp. rod řešetlák 

Syringa spp. rod šeřík 

Viburnum spp. rod kalina 
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Příloha č. 3  Členění lián dle typu přichycení na oporu 
Ovíjivé:  

Actinidia arguta aktinidie význačná 

Actinidia chinensis aktinidie čínská 

Actinidia kolomikta aktinidie kolomikta (amurská) 

Aristolochia durior (macrophylla) podražec velkolistý 

Celastrus orbiculata jesenec (zimokeř) okrouhlolistý 

Celastrus scandens jesenec (zimokeř) popínavý 

Fallopia aubertii opletka čínská 

Fallopia baldshuanica opletka bucharská 

Lonicera × brownii zimolez Brownův 

Lonicera caprifolium zimolez kozí list 

Lonicera × heckrotii zimolez Heckrottův 

Lonicera henryi zimolez Henryův 

Lonicera japonica zimolez japonský 

Lonicera peryclimenum zimolez ovíjivý 

Lonicera × tellmanniana zimolez Tellmanův  

Menispermum dauricum lunoplod dahurský 

Schisandra chinensis klanopraška čínská 

Wisteria floribunda vistarie květnatá 

Wisteria sinensis vistarie čínská  
 

Úponkaté: 
Ampelopsis bodinieri révovník Bodinierův 

Ampelopsis brevipeduncula révovník krátkostopečný 

Ampelopsis megalophylla révovník velkolistý 

Clematis alpina plamének alpský 

Clematis × hybrid plamének křížený 

Clematis macropetala plamének velkokorunný 

Clematis montana plamének horský 

Clematis orientalis plamének východní 

Clematis tangutica plamének tangutský 

Clematis terniflora plamének latnatý 

Clematis texensis plamének texaský 

Clematis vitalba plamének plotní 

Clematis viticella plamének vlašský 

Parthenocissus inserta loubinec popínavý 

Vitis spp. rod réva 
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Úponkaté s adhezivními terčíky:  

Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý 

Parthenocissus tricuspidata loubinec trojlaločný 
 

Vzpěrné: 
Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 

Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Lycium chinense kustovnice čínská 

Rosa arvensis růže plazivá 

Rosa multiflora růže mnohokvětá 

Rosa spp. „pnoucí růže“ 

Rubus laciniatus (fruticosus) ostružiník dřípený (křovitý) 
 

Příčepivé (kořenující): 
Campsis radicans trubač kořenující 

Campsis × tagliabuana trubač Tagliabuanův 

Euonymus fortunei brslen Fortuneův 

Hedera colchica břečťan kavkazský 

Hedera helix břečťan popínavý 

Hydrangea petiolaris hortenzie popínavá 

Schizophragma hydrangeoides klanostěnka hortenziovitá 
 

Zpracováno dle:  

Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Vlasák, M. (2012): Okrasné dřeviny, Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, 

ISBN 978-80-904782-9-9 
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Příloha č. 4  Keře a liány tvořící odnože a kořenové výmladky 

Acanthopanax sieboldianus akantopanax Sieboldův 

Aesculus parviflora jírovec drobnokvětý 

Akebia quinata akébie pětičetná 

Amelanchier alnifolia muchovník olšolistý 

Amelanchier ovalis muchovník vejčitý 

Amelanchier spicata muchovník klasnatý 

Amygdalus nana mandloň nízká 

Aralia elata arálie štíhlá 

Arctostaphylos uva-ursi medvědice lékařská 

Aronia melanocarpa temnoplodec černoplodý 

Berberis vulgaris dřišťál obecný 

Campsis radicans křivouš kořeňující 

Caragana frutex čimišník křovitý 

Celastrus orbiculatus jesenec (zimokeř) okrouhlolistý 

Cerasus fruticosa třešeň křovitá 

Cerasus tomentosa třešeň plstnatá 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Decaisnea fargesii dekesnea Fargesova 

Duschekia (Alnus) viridis olšička (olše) zelená 

Elaeagnus commutata hlošina stříbrná 

Ephedra distachya chvojník dvouklasý 

Euonymus europaeus brslen evropský 

Euonymus fortunei brslen Fortuneův 

Frangula alnus (Rhamnus frangula) krušina olšová 

Gaultheria procumbens libavka poléhavá 

Gaultheria shallon libavka šalon 

Halimodendron halodendron slaník stříbrný 

Hamamelis vernalis vilín jarní 

Hippophäe rhamnoides rakytník řešetlákový 

Hydrangea arborescens hortenzie stromečkovitá 

Hydrangea quercifolia hortenzie dubolistá 

Hypericum androsaemum třezalka bobulovitá 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 

Kerria japonica zákula japonská 

Lonicera caprifolium zimolez kozí (obecný) 

Lonicera japonica zimolez japonský 

Lonicera periclymenum zimolez ovíjivý 
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Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá 

Padus virginiana střemcha viržinská 

Pachysandra terminalis tlustonitník klasnatý 

Paxistima canbyi tlustoblizník Canbyův 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Rhodococcum spp. rod brusinka 

Rhus glabra škumpa lysá 

Rhus typhina škumpa orobincová 

Ribes aureum rybíz zlatý (meruzalka zlatá) 

Robinia hispida trnovník srstnatý 

Rosa canina růže šípková 

Rosa gallica růže galská, keltská 

Rosa glauca růže sivá 

Rosa nitida růže lesklá 

Rosa pendulina růže převislá 

Rosa pimpinellifolia růže bedrníkolistá 

Rosa rugosa růže svraskalá 

Rubus spp. rod ostružiník, maliník 

Sorbaria aitchisonii jeřábovec Aitchisonův 

Sorbaria sorbifolia jeřábovec jeřábolistý 

Spiraea alba tavolník bílý 

Spiraea × billiardii tavolník Billiardův 

Spiraea decumbens tavolník poléhavý 

Spiraea douglasii tavolník Douglasův 

Spiraea menziesii tavolník Menziesův 

Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 

Stephanandra incisa korunatka klaná 

Swida sanguinea svída krvavá 

Swida sericea  svída výběžkatá 

Symphoricarpos albus pámelník bílý 

Symphoricarpos orbiculatus pámelník červenoplodý (okrouhlolistý) 

Symphoricarpos × chenaultii pámelník Chenaultův 

Syringa vulgaris šeřík obecný 

Vaccinium spp. rod borůvka 

Vinca minor brčál menší (barvínek) 

Vitis riparia réva pobřežní 
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Zpracováno dle:  
Hieke, K. (1994): Lexikon okrasných dřevin. Helma, Praha. 
Kavka, B. (1974): Zhodnocení hlavních druhů křovin z hlediska jejich využití v zahradní a krajinářské 

architektuře. Acta Průhoniciana 29, VÚOZ Průhonice. 
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Pejchal, M. (2008): Arboristika I. – Obecná dendrologie. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická 

škola, Mělník. 
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Příloha č. 5  Druhy keřů a keřovitě rostoucích stromů vhodné ke tvarování 

Opadavé keře: 
Berberis spp. rod dřišťál 

Cornus mas dřín obecný 

Crataegus spp. rod hloh 

Cytisus spp. rod čilimník 

Dasiphora (Potentilla) fruticosa mochnovec (mochna) křovitá 

Genista spp. rod kručinka 

Ligustrum spp. rod ptačí zob 

Lonicera spp. rod zimolez 

Philadelphus 'Albatre' pustoryl 

Philadelphus 'Erectus' pustoryl 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 

Ribes alpinum rybíz alpínský (meruzalka alpínská) 

Salix purpurea vrba nachová 

Salix repens vrba plazivá 

Spiraea spp. rod tavolník 

Swida sanguinea svída krvavá 

Syringa × chinensis šeřík čínský 

Viburnum lantana kalina tušalaj 

Viburnum opulus kalina obecná 

Weigela spp. rod vajgela 
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Stálezelené keře: 
Berberis spp. rod dřišťál 

Buxus sempervirens zimostráz vždyzelený 

Cotoneaster spp. rod skalník 

Euonymus fortunei brslen Fortuneův 

Ilex aquifolium cesmína ostrolistá 

Ilex × meserveae cesmína modrá 

Lavandula angustifolia levandule úzkolistá 

Laurocerasus officinalis bobkovišeň lékařská 

Lonicera nitida zimolez lesklý 

Lonicera pileata zimolez fialový 

Mahonia aquifolium mahonie cesmínolistá 

Pyracantha spp.   rod hlohyně - hybridy 

 
Jehličnaté keře: 
Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 

Larix spp. rod modřín 

Picea abies smrk ztepilý 

Pinus mugo borovice kleč 

Taxus spp. rod tis 

Thuja spp. rod túje (zerav) 
 

Zpracováno dle:  
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Vlasák, M. (2012): Okrasné dřeviny, Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, 

ISBN 978-80-904782-9-9 
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Příloha č. 6 Seznam druhů keřů a keřovitě rostoucích stromů trnitých a 
zvláště jedovatých 

Trnité a ostnité (na kmeni, větvích či listech): 
Acanthopanax sieboldianus akantopanax Sieboldův 

Aralia elata arálie štíhlá 

Berberis spp. rod dřišťál 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Elaeagnus pungens hlošina pichlavá 

Genista lydia kručinka lydijská 

Hippophaë rhamnoides rakytník řešetlákovitý 

Ilex aquifolium cesmína ostrolistá 

Ilex × meserveae cesmína modrá 

Juniperus communis jalovec obecný 

Juniperus squamata jalovec šupinatý 

Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Lycium chinense kustovnice čínská 

Mahonia spp. rod mahonie 

Mespilus germanica mišpule německá 

Pernettya mucronata pernetie špičatá 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Pyracantha spp. rod hlohyně 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 

Ribes divaricatum rybíz rozkladitý 

Rosa spp. rod růže 

Rubus spp.  rod ostružiník, maliník 
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Rozdělení keřů dle jedovatosti: 
Název Jedovatá část Stupeň 

jedovatosti 
Poznámka 

Listnaté dřeviny:     

Andromeda polifolia listy a květy +++ zaměnitelné s rozmarýnem 

Buxus spp. listy a plody +++ 

výhony a listy ve větším 
množství mohou být 
nebezpečné pro domácí zvířata 

Daphne spp. celá rostlina ++++ 
10 – 12 plodů může být 
nebezpečných dětem 

Euonymus spp. celá rostlina +++ 
36 plodů může být 
nebezpečných dospělým 

Genista spp. celá rostlina ++ až +++  

Ilex spp. listy a plody +++ 
20 – 30 plodů může být 
nebezpečných dospělým 

Laburnum spp. celá rostlina ++++ 
3 – 4 lusky mohou být 
nebezpečné dětem 

Rhododendron spp. celá rostlina ++ až +++ 
R. ferrugineum má velmi 
jedovaté listy 

Rhus vernix  a 
Toxicodendron radicans 
(Rhus toxicodendron) kůra, latex +++ až ++++ 

R. typhina a R. glabra nejsou 
jedovaté 

Jehličnany:    

Juniperus horizontalis celá rostlina ++++  

Juniperus × pfitzeriana celá rostlina ++++  

Juniperus sabina celá rostlina ++++ 

vrcholy výhonů jsou velmi 
jedovaté, 5 – 20 g může být 
nebezpečných 

Junuperus virginiana celá rostlina ++++  

Taxus spp. 

celá rostlina kromě 
dužnatého míšku na 
plodech ++++ 

jehlice jsou zvlášť jedovaté, 
také pro koně a dobytek 

Thuja spp. celá rostlina ++++ 
jedovaté pro zvířata, zejména 
koně 

 

Zpracováno dle:  
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Vlasák, M. (2012): Okrasné dřeviny, Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, ISBN 978-80-

904782-9-9 
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Příloha č. 7  Seznam invazních keřů a lián 

 
Mezi invazní keře a liány lze v podmínkách České republiky zahrnout zejména: 
 

Parthenocissus inerta loubinec popínavý 

Lycium barbarum kustovnice cizí 

Symphoricarpos albus pámelník bílý 

Prunus serotina střemcha pozdní 
 

Zpracováno dle:  
Pyšek P. et al., 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic 

diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255. 
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Příloha č. 8  Ilustrace 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Příklad zmlazovaní keřů s méně výraznou obnovovací bazální zónou (sesazovací řez) (4.2.2.2.3). 

Obr. 1 Příklad zmlazovaní keřů s výraznou obnovovací bazální zónou (sesazovací řez) (4.2.2.2.3). 

Obr. 3 Řez tvarovací (4.2.2.3).  
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Obr. 4 Příklad řezu výchovného u keřů s akrotonním větvením (4.2.1.2.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Příklad řezu výchovného u keřů s mezotonním větvením (4.2.1.2.6). 
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Obr. 6 Odlamování květenství (4.1.6). 
 
 
 

Obr. 7 Řez na čípek (4.1.3).  Obr. 8 Pinzírování (4.1.4). 
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Obr. 9 Výchovný řez (zapěstování) vistarie (Wisteria spp.) (4.2.1.2.5) 

Obr. 10 Průklest vistarie (Wisteria spp.) (4.2.2.1.9) 
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Příloha č. 9 Seznam zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu 
(Arboristické standardy) 

 

00  Obecné 
 
00 001     Názvosloví 
 
01   Kontroly, hodnocení, plánování 
 
01 001   Hodnocení stavu stromů 

01 002   Ochrana dřevin při stavební činnosti 

01 003   Konflikt vegetace a staveb 
 
02  Technologické postupy 
  
02 001   Výsadba stromů 

02 002     Řez stromů 

02 003   Výsadba a řez keřů a lián 

02 004   Bezpečnostní vazby a podpěry 

02 005   Kácení stromů 

02 006   Ochrana stromů před úderem blesku 

02 007   Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů 

02 008   Výchova porostů 

02 009   Speciální ošetření stromů 

02 010   Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury 

02 011   Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury 
 
03  Bezpečnost při práci a ochrana zdraví 
 
03 001   Zajištění prostoru při arboristických operacích 

03 002   Ochranné prostředky při stromolezení 

03 003   Pracovní postupy při stromolezení 

03 004   Práce s jednomužnou motorovou pilou 

03 005   Práce s hydraulickou plošinou 

03 006   Práce s jeřábem 
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MĚSTO  NOVÝ  BOR 

Objednávka č.:  Datum objednání:  

 
 

dodavatel:  

adresa:   

IČ / DIČ:  

vyřizuje:  

tel:   

e-mail: 
 

číslo účtu:  

objednatel: Město Nový Bor 

adresa: nám. Míru 1 

 473 01 Nový Bor 

IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771 

vyřizuje: Zdeňka Schreibová 

tel: 487712442 

e-mail: epodatelna@novy-bor.cz 

číslo účtu: 525421/0100 
 

Termín a místo dodání:  

 

Objednatel vyzývá dodavatele k provedení těchto služeb (vč. uvedení lokality a lhůty plnění v jednotlivých 

lokalitách): 

 

 

 

Cena: … Kč bez DPH 

 

Podmínky plnění včetně ceny jsou stanoveny rámcovou dohodou uzavřenou mezi objednatelem a 

dodavatelem dne 19.12.2018 na základě zadávacího řízení, které objednatel jako zadavatel vyhlásil 

v otevřeném řízení pod evidenčním číslem Z2018-028844. 

 

Kontaktní osobou a osobou oprávněnou převzít plnění veřejné zakázky je 

……………………………………., pracoviště ………………………………………., tel. 

……………………………., e-mail ……………………………….. .      
 

Dodavatel je povinen tuto objednávku neprodleně písemně potvrdit.  

 

Potvrzujeme převzetí objednávky.         

…………………………………………………..  ………………………………………… 

datum        jméno, příjmení a podpis dodavatele 

 
 

 

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků: 

datum jméno příjmení podpis 

  Elektronicky podepsáno 

 

RP:  

 

 „Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáváme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou 

správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento 

obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).“ 

 


