Výsadby
Ukázky typových projektů
pro 88. výzvu OPŽP

www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Upozornění
• Uvedené typové projekty byly realizovány mimo
území CHKO,
• avšak typ výsadeb realizovaných v těchto projektech
lze rovněž aplikovat v 88. výzvě MŽP.
• V CLLD musí být výsadba na nelesní půdě
realizována na území CHKO a zároveň na území
MAS.
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Výsadba krajinné zeleně Říčany

• Obec Říčany
• Celkové způsobilé výdaje: 6 866 913 Kč
• Popis projektu:
Opatření se skládá z výsadby stromů a keřů v okolí města Říčany. Na pozemcích
budou vysazovány rozličné typy výsadeb od izolační zeleně, extenzivních ovocných
sadů, květnatých luk až po remízy.
• Přínos projektu:
Obnova krajinných prvků (aleje, remízy, sady), které byl v minulosti odstraňovány.
Vznik nových biotopů pro organismy, zabránění vodní a větrné erozi.

• Indikátor 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav
zachování: 6 ha
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Výsadba krajinné zeleně Říčany

Umístění budoucích
výsadeb – zemědělsky
obhospodařovaná plocha
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Výsadba krajinné zeleně Říčany
- Návrh řešení -

• Pro lepší orientaci bude výsadba extenzivního
ovocného sadu řešena formou mřížky 7x7 m
• 3 m od okraje hranice pozemku
• Spon výsadby bude určen mřížkou (min. spon
stromů je 7 m)
• Vysazovány budou jabloně, třešně, slivoně a hrušně.
Z keřů trnky, šípky, bezy a hlohy (v menších
skupinách).
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Puklice - liniové a skupinové výsadby dřevin

• Obec Puklice
• Celkové způsobilé výdaje: 649 097 Kč
• Popis projektu:
Založení remízů na ploše orné půdy, výsadba dřevin na travnatých mezích. Výsadba
stanovištně vhodných druhů dřevin včetně ovocných stromů a keřů.

• Přínos projektu:
Vytvoření krajinných prvků, které zajistí snížení půdní eroze, zadržení vody v krajině,
vytvoří přirozené prostředí pro různé živočichy, ptactvo a zvěř. Dojde ke zvýšení
diverzifikace a přinese živočichům a ptactvu prostor pro jejich rozmnožování a v
různých obdobích roku i potravu.
• Indikátor 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav
zachování: 1,237 ha
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Puklice - liniové a skupinové výsadby dřevin

Umístění budoucích výsadeb –
pás neudržované zeleně podél
nezpevněné komunikace.
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Puklice - liniové a skupinové výsadby dřevin
- Návrh řešení -

• Výsadby jsou navržené do různě dlouhých pásů tvořených
keřovým a stromovým patrem v nepravidelném sponu a
druhovém složení.
• 3 m od okraje hranice pozemku.
• Vysazovány budou jabloně, třešně, švestky, višně, hrušně a
jeřáby. Z keřů trnky, brslen, kalina apod. (v menších skupinách o
ploše 18 a 10 m2).
• Keřové skupiny budou oploceny lesnickým pletivem vysokým 1,6
m, zatímco kmeny stromů budou chráněny proti okusu zvěří
platovým chráničem kmenů.
• Výsadby jsou navržené tak, aby v budoucnu neomezovaly
obhospodařování navazujících orných ploch a zároveň tak, aby
bránily půdní erozi.
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Krajinná zeleň Tečovice
• Obec Tečovice

• Celkové způsobilé výdaje: 2 514 972 Kč
• Popis projektu:
V oblasti s nízkým podílem rozptýlené zeleně mezi bloky orné půdy jsou předmětem
projektu výsadby a úprava krajinné zeleně převážně liniového charakteru. Jde
především o doplnění stromů a keřů do již zatravněných údolnic a výsadby ovocných
dřevin původních krajových odrůd.
• Přínos projektu:
Posílení funkčnosti extravilánové zeleně - podpoření biodiverzity, zvýšení schopnosti
autoregulace krajiny, která je zatížena převážně zemědělskou výrobou, omezení
větrné i vodní eroze stávající krajiny, posílení estetické i užitné funkce stávající krajiny
- výsadbou ovocných dřevin.
• Indikátor 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav
zachování: 5,733 ha
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Krajinná zeleň Tečovice

Umístění budoucích výsadeb –
dosadba ovocných stromů
(hrušněmi) podél polní cesty.

Umístění budoucích výsadeb –
výsadba vzrostlých stromů do
zatravněné údolnice ZU2
(zatravněný pás).
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Krajinná zeleň Tečovice
- Návrh řešení -

Dosadba ovocných stromů podél polní cesty
•Vysazovány budou odrůdy hrušní dle palety starých a
krajových odrůd.
•Sázeny budou vysokokmeny, ve vzdálenosti 10 m od
sebe.
•Stávající stromy (ořešáky) a keře budou ponechány.
•Stromy budou opatřeny individuální ochranou proti
okusu.
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Krajinná zeleň Tečovice
- Návrh řešení -

Výsadba vzrostlých stromů do zatravněné údolnice
•Vymezení zatravněné údolnice uprostřed rozsáhlých
ploch orné půdy bude stabilizováno výsadbou dvojic
vzrostlých stromů (duby, lípy, javory) v lomových
bodech cca po 50 – 60 m.
•Výsadba bude doplněna o skupiny keřů.
•Okrajová část údolnice bude zasázena švestkami
původních krajových odrůd ve sponu 7x7 m.
•Stromy budou opatřeny individuální ochranou, keře
menšími oplocenkami o rozměrech 7x3 m.
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