Strategie rozvoje
zeleně
Obec Jasenná

© Zpracování 2018–2019
Jan Lonc, DiS.

________________________________________________________________________________

Obsah
1. Obecné zásady použití rostlin při utváření venkovských prostor ........................... 6
2. Základní informace............................................................................................. 10
3. Současnost obce................................................................................................. 12
3.1 Extravilán ...................................................................................................... 12
3.2 Intravilán ....................................................................................................... 12
4. Analytická a návrhová část ................................................................................. 14
4.1 Významná místa v intravilánu obce a jejich zeleň ........................................... 15
4.2 Ostatní místa v intravilánu obce a jejich zeleň ................................................ 49
4.3 Zeleň v extravilánu obce ................................................................................ 67
5. Technologická doporučení .................................................................................. 72
6. Orientační propočet nákladů .............................................................................. 75
7. Implementační část ............................................................................................ 78
7.1 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Strategie rozvoje zeleně ....... 78
7.2 Systém financování Strategie rozvoje zeleně .................................................. 79
7.3 Aktualizace Strategie rozvoje zeleně .............................................................. 80
7.4 Monitoring a vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje zeleně ..................... 80
8. Závěr.................................................................................................................. 81
9. Zdroje ................................................................................................................ 82

________________________________________________________________________________

Zpracovatel:
Svazek obcí "ÚPA"
náměstí T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec
IČ: 71211721
V rámci zpracovatelské organizace dokument vytvořil člen realizačního týmu projektu:
Jméno a příjmení:
Jan Lonc, DiS.
Telefon:
+420 603 341 442
E-mail:
jlonc@volny.cz

Dokument byl vytvořen v rámci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka
a Českoskalicka“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007446. Financování projektu
bylo následující: prostředky z Evropské unie (85 %), prostředky ze státního rozpočtu (10 %),
vlastní zdroje (5 %).

________________________________________________________________________________

Kontakty: Zpracovatel, objednatel
Zpracovatel:
Jan Lonc, DiS.
Střeziměřice 5
552 04 Chvalkovice, okr. Náchod
Telefon:
E-mail:

+420 603 341 442
jlonc@volny.cz

Objednatel:
Obec Jasenná
Jasenná 68
552 22
Telefon:
Web:
E-mail:

+420 491 881 151
www.obec-jasenna.cz
obec.jasenna@tiscali.cz

Starostka obce: Ing. Jitka Slezáková, mobil +420 724 179 751
Místostarosta obce: Martin Holeček, mobil +420 605 518 156

________________________________________________________________________________

Úvod
Strategii rozvoje zeleně obce Jasenná jsem se snažil pojmout tak zodpovědně, jak mi mé svědomí
a mé vědomosti dovolily.
V rámci rozsahu zadání odevzdávám dílo, které by mělo být srozumitelným návodem na úpravu
zeleně ve zmiňované obci.
Zda se půjde cestou mých doporučení, či nikoliv záleží převážně na vedení obce, ale
i na občanech samotných.
V této práci se odráží mé dvacetileté zkušenosti v oboru a v nemalé míře se zde odráží i některé
myšlenky a podněty ze soutěže Vesnice roku, kde jsem jako člen komise působil.
Byl bych tedy moc rád, kdyby se nekopírovaly obce, které získaly několik ocenění a stuh, ale
občané si vážili své obce jako cenného originálu, který se s ničím nesrovnává. To, co je na obci
výjimečné, se má pečlivě chránit, správně udržovat a citlivě rozvíjet.
Pravdou je, že dobré příklady táhnou a je dobré je následovat. Toto ovšem nelze dělat na úkor
zavržení originality vlastní obce.
Zmiňuji to proto, že při hodnocení jsme s komisí měli možnost vidět mnoho krásných vesnic
a nezřídka se stávalo, že ty obce, které stuhu nejvíce čekaly, ji neobdržely. Mohlo to být
způsobené právě tím, že se snažily kopírovat obce oceněné v předešlých letech, ale zapomínaly
při tom na svoji výjimečnost. Ty obce, které ocenění nečekaly, byly naopak mile překvapeny.
Oceňoval se především cit a intuice, kterou se osvícené vedení obce řídilo, což bylo z velké části
dáno srdečným vztahem k dané obci a respektováním tradic našich předků.
Čas jde stále kupředu a je třeba se smířit s tím, že pokrok jen stěží zastavíme. Doba malebných
chaloupek s doškovými střechami a dřevěným roubením, kde se i tep srdce zpomalil, je bohužel
za námi. To by nemělo měnit nic na skutečnosti, že vesnice má zůstat vesnicí a projevit by se to
mělo zejména v jednoduchosti, přirozenosti a v provázanosti s okolní krajinou.
Tím, že u jednotlivých vybraných částí navrhuji určité změny, neznamená, že by obec byla zcela
bez dobrých příkladů, spíše jsem se zaměřil na místa, která drobnými úpravami mohou přispět
k vyšší funkčnosti a harmonii daného místa.
Výsledkem odevzdané práce je návod a postup, kterým směrem má obec z hlediska rozvoje
a údržby zeleně směřovat. Díky těmto informacím bude moci vedení obce nejen lépe, efektivněji
a kvalitněji udržovat svá veřejná prostranství, ale i snadněji zadávat kritéria při poptávce
na detailnější zpracování jednotlivých prováděcích dokumentací.

1.

Obecné zásady použití rostlin při utváření venkovských prostor

Zeleň na vesnici výraznou měrou obohacuje charakter krajiny a stejně tak
dotváří i její identitu.
Jak dospět ke kvalitní zeleni na vesnici
1. Kvalitním zadáním – co, kde, kdy, proč (moudrý objednatel)
Kvalitním zadáním se rozumí takové zadání, kde objednatel i zhotovitel mají zcela jasno
o realizačním výstupu zhotovitele (ať už se jedná o projekt nebo samotnou realizaci). To
pochopitelně také znamená, že vedení obce by mělo alespoň z části vidět do problematiky
zadaného díla (tj. nenechat se například omámit argumenty, jak jsou túje bezúdržbové
a celoročně zelené, ale vědět, že takové dřeviny rozhodně nepřispějí k umocnění vesnického
rázu v jejich obci).
2. Kvalitním projektem (zodpovědný projektant)
Tento bod úzce souvisí s bodem jedna s tím, že projekt opravdu není jen o tom, aby architekt
ukázal, co všechno umí vytvořit, ale aby pak jeho dílo bylo možné i prakticky realizovat. O to
více pak na vesnici platí rčení „V jednoduchosti je krása“.
3. Projednáním s občany (vstřícnost, trpělivost, čas)
Dost občanů špatně nese skutečnost, když se něco vytváří za jejich zády. Je zde určitý pocit
netransparentnosti a různých jiných předsudků. Projednání s občany není vždy lehký úkol,
neboť je třeba, aby se alespoň větší část shodla na rozumném výsledku. Vytváříme prostory
pro lidi a s lidmi. Jedině tím si můžeme alespoň z části zaručit i vřelejší vztah občanů
k výslednému dílu, na kterém se mohli sami podílet.
4. Kvalitní realizací (nejnižší cena není cestou k nejlepšímu výsledku)
Bohužel je povětšině již v zadání, že nejnižší nabídková cena vyhrává. Pak se ale nemůžeme
divit výsledkům realizovaných děl. Tím, že je v zadání nejnižší cena prioritou dáváme jasně
najevo, že nám o hodnotný výsledek tolik nejde. Kvalitní dílo s sebou zákonitě musí nést
i kvalitně ohodnocený výsledek. Proto je mnohdy lepší si celkové dílo rozdělit na etapy
a realizovat ho po částech než se snažit dosáhnout kvalitního díla najednou s minimem
prostředků.
5. Kvalitní údržbou
Tato skutečnost je velice často opomíjena a zejména se chybuje u akcí realizovaných
z dotačního titulu, kde na realizaci se povede získat požadovaná částka peněz, ale na údržbu
v následných letech nejsou prostředky (dostatek pracovních sil, odbornost…) a ze strany
obce často chybí finance na zadání údržby odborné firmě.
Je třeba myslet na to, že výsadbou rostlin proces nekončí, ale naopak začíná.
Zeleň jako živý organismus by se dal v tomto případě přirovnat třeba k dítěti, kde naše péče
nekončí ve fázi, kdy jde dítě do školy, ale pokračuje dál až do jeho dospělosti, což je potažmo
velice podobné péči o zeleň. Výchovná fáze nově založené výsadby zeleně je proto hodně
zásadní. O co je výchovná fáze kvalitnější, o to je udržovací fáze v pozdějších letech
jednodušší.
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6. Architekturou budov, která tvoří základní kostru vesnického rázu
Pokud je tato kostra narušena nevhodnými prvky, zeleň nemůže zachránit celkovou situaci,
zeleň tvoří pouze doplněk a propojení sídla s okolní krajinou.
7. Novostavbami v obci s jasnými regulativy (zachování uliční čáry, sklon a barva střechy, barva
fasády, dělení oken, použité materiály)
Jsou obce a bohužel je jich velice málo, které mají v tomto směru jasno. Vědí, že krásná obec
je o harmonii zejména architektonických prvků a těmi jsou stavby.
Zachováním poselství našich předků (jednoduchost, symetrie, proporční vztahy, použité
materiály, souladné barevné provedení aj.) dáváme najevo naši úctu a pochopení
k původnímu záměru – ke kompoziční skladbě obce. Na tento původní záměr je dle autorova
názoru nutné navázat! Protichůdným argumentem pak nemůže být to, že je jiná doba a vše
se mění – to je sice pravda, ale mění se pouze vnitřní potřeby člověka. Je to jako s lidskou
postavou, kdy současný člověk má sice jiné potřeby než člověk před sto lety, ale jeho tělo
zůstává stále stejné, proto je určitě možné bydlet v domě, který respektuje architektonické
hodnoty našich předků, a nejedna stavba je toho dnes důkazem.
8. Kosterními dřeviny v obci domácího původu – převážně listnaté
Každá domácí dřevina je zdrojem potravy a domovem pro mnoho užitečných živočichů.
Mnoho živočichů potřebuje ke svému životu pouze určité dřeviny (pokud v krajině tyto
dřeviny chybí, jsou živočichové ohroženi.)
Užiteční živočichové tvoří přirozený řetězec a dochází tak k redukci škůdců, pomoci při
opylení, přilákaní ostatních živočichů aj. Domácí dřeviny spolu s živočichy jsou tedy
významnými tvůrci ekologické stability v krajině.
Domácí dřeviny jsou esteticky působivé, proměnlivé během celého roku, působí přirozeně
a nepůsobí cize v naší krajině.
Tvoří harmonii s okolní krajinou (krajina přirozeně prostupuje do intravilánu obce a naopak).
Jsou užitečné z hlediska úkrytu, hnízdění a jako potrava mnohým živočichům.
Bývají součástí přirozeně se vyskytujících společenstev v krajině (topol, olše, vrba = mokřadní
nivy).
Jsou cennou potravou i pro nás (ovocné stromy, léčivé květy, kůra, listy apod.).
Nelze opomenout ani využití dřeva jako stavebního nebo jinak umělecky cenného materiálu
(truhlářství, tesařství, řezbářství...).
Díky použití domácích dřevin se projevuje naše individualita dané oblasti, regionu i státu.
9. Použitím rostlin domácích i zdomácnělých (pivoňka, šeřík apod.)
Výjimečně lze použít tvarový nebo barevný kultivar domácích dřevin (malokorunná lípa,
červenolistá líska, okrasná jabloň, plnokvětá třešeň v místě, kde je ovoce nežádoucí aj.). Je to
dáno převážně pozměněnými podmínkami (ať už půdními nebo prostorovými), kde by jinak
běžný druh domácí dřeviny neplnil funkci na něj kladenou.
10. Použitím lokálních, přírodě blízkých materiálů
Jedná se o lokální materiály (kámen, dřevo, místní deponie ornice aj.). Tyto materiály jsou
nejen cenově přijatelné (díky krátké vzdálenosti přepravy), ale tvoří pak společně s ostatními
místními materiály Genius loci (ducha místa). Jedná se i o společnou provázanost prvků
na úrovni energetické.
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11. Respektováním stávajících dominantních prvků v obci
Stávající dominantní prvky tvoří kostru celé obce a nejen na nich pak závisí ostatní prvky
drobnějšího charakteru (nižšího významu). Příkladem nerespektování dominantních prvků
může být třeba kostel na návrší osázený kolem dokola smrky nebo borovicemi. Tím potíráme
nejen hodnoty obce, ale přicházíme o spoustu cenných možností, jako je např. hezký výhled
do širého okolí, význačný orientační bod v krajině aj.
12. Utvářením kompozic zeleně tvořící jednotu s okolními stávajícími vegetačními prvky
Úpravy zeleně v obci mají výraznou vazbu na okolní krajinu.
Příkladem je použití stejných druhů dřevin v obci, které rostou v blízkém okolí, ve volné
krajině (alespoň druhově), kvetoucí plané třešně nebo jabloně, kde dochází ke splynutí
a sjednocení urbanizované i volné krajiny jako celku.
13. Respektováním měřítka dřevin vůči prostoru
Tato zásada se také často porušuje tím, že se zasadí do malého prostoru velké stromy, ale
někdy se to děje i naopak, kdy na vesnici se použije kulovitá forma dřeviny v místech, kde by
se krásně vyjímal vzrostlý strom ve své plné kráse.
14. Zapojením mládeže a občanů do přípravy i realizace děl
Chceme-li něco změnit, musíme v první řadě začít u dětí. Pokud se mládež od mala naučí, že
zeleň je živý organismus a že na ní závisí naše existence, pak se předpokládá, že se v dětech
vybuduje k zeleni kladný vztah, který se v pozdějších letech promítne i např. do snížení
vandalismu a k větší úctě ke stromům a ostatní zeleni.
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Současné problémy zeleně na vesnici
Nevhodné úpravy zeleně na návsi – snaha přiblížit se městu, spolu s nevhodnými výsadbami
dřevin tzv. nepromyšlené kompozice s cizím sortimentem dřevin – túje, cypřišky, jalovce,
stříbrné smrky, spolu s nedostatkem prostoru pro kořeny.
Satelitní výstavba domů, kde nalezneme spoustu barev, tvarů a struktur, a dovolím si použít
výrazu „chaotické hroudy“. Mnohdy je při stavbě použit nesourodý materiál, který je
dovezen i ze vzdálených koutů světa a svým složením se mnohdy řadí k nebezpečnému
odpadu a bude s ním jednou nakládáno jako např. dnes s azbestem. Projekt některých domů
s sebou nese všemožnou snůšku nápadů stavebních architektů a majitelů, jen ne
sounáležitost a harmonii s okolím. Povětšinou se jedná o pozemky, které jsou do posledního
metru využity na výstavbu domů, a na zeleň bohužel nezbývá prostor. Tím vzniká v obci dost
velký kýč, který nelze zelení nijak napravit.
Kontejnery na tříděný odpad, které svojí barevností, tvarem, materiálem a mnohdy
i umístěním neharmonizují se svým okolím. Jiná situace by byla v případě kontejnerů
provedených v jedné bílé barvě s názvy odpadů, které do nich patří.
Nekvalitní údržba ploch (neodbornost a záporný vztah k zeleni jako k něčemu podřadnému
a méněcennému). Málokdo si uvědomuje tu obrovskou časovou náročnost, než dosáhne
zeleň svého objemu, který plní svoji opravdovou funkci až po desítkách let. Proto jakýkoli
zásah do živého stromu je třeba pečlivě zvážit, ale hlavně si dopředu uvědomit možné
následky našeho počínání.
Význačný český zahradní architekt Josef Kumpán roku 1939 pronesl:
„Dnešní venkovský člověk, který má k dispozici nejrychlejší a poměrně laciné dopravní
prostředky, přejímá nesmyslně módu měst, upravovat své okolí podle městského vzoru.
A tuto městskou zahradu kopíruje člověk v prostředí, které je obklopeno krásnými háji,
ovocnými sady, pestrými loukami a bublajícími potůčky.“
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2.

Základní informace

Název obce:
Kraj:
Okres:
GPS souřadnice:

Jasenná
Královéhradecký
Náchod
50.318282N, 15.990975E

(Místopisy.cz, 2018)

Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Nadmořská výška:

1
1271 ha
730
270 m

(Oficiální stránky obce, 2018)

(Google maps, 2018)
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Historie
Název obce je odvozen zřejmě od stromu – jasanu, tento druh v okolí obce hojně rostl. Jiné
verze si vznik názvu vysvětlují podle jména šlechtice Jasana, vlastnícího největší statek v obci,
nebo podle pověsti o náhlém rozjasnění při boji rytíře s nepřáteli. (Historie obce, 2018)
První zmínka o obci je z r. 1280, v této době král Václav II. Jasennou prodal Hynku Čeňkovi
z Lipé. Později se stává královským majetkem, od 15. stol. ji vlastnilo několik šlechtických
rodů a poté císařská komora. Od roku 1850 je Jasenná samostatnou obcí. O obci je
zpracováno pět obecních kronik, dále brožura Umělecko-historické památky Jasenné a okolí,
kniha Dějiny školství v Jasenné v letech 1588–1988, Vlastivěda obce Jasenné a Suplementum
historie obce za léta 1994–2007. (Historie obce, 2018)
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3.

Současnost obce

3.1

Extravilán

Jasenná je největší a nejdelší obcí Jaroměřska, leží v nejjižnější části okresu Náchod a svým
katastrem sousedí s okresy Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Leží při silnici III. třídy
z Jaroměře do Českého Meziříčí, Opočna a Dobrušky. Okolními obcemi jsou Šestajovice, Starý
Ples, Králova Lhota a Rohenice. Nejbližším městem je Jaroměř, které je vzdáleno asi 8 km.
Do Hradce Králové a Náchoda je to asi 20 km.
Nadmořská výška je 270 m n. m. Nejvyšší bod je kopec Balcarák. V katastru obce se nachází
celkem 12 rybníčků a vodních nádrží. Rozloha celého katastru obce je 1 271 ha, z toho je
1 118 ha (88 %) orné půdy a zahrad, 18 ha (1,4 %) luk a pastvin, 63 ha (5 %) lesů, 24 ha
(1,9 %) zastavěné plochy, 11 ha (0,9 %) rybníků a vod a 37 ha ostatních ploch. (Popis obce,
2018)

3.2

Intravilán

Rybníky a vodní toky v obci
V obci je celkem 10 rybníků, které jsou vodním dílem, ale zároveň slouží i jako zdroj požární
vody. Většina rybníků je průtočných. Prvním rybníkem na toku na horním konci obce je
rybník za čp. 104, je to obecní rybník, který má v pronájmu soukromá osoba. Dalším je
obecní rybníček u Valáškových čp. 293. Následuje rybník u Holečkových čp. 91, jehož
vlastníkem je pí Vlasta Havlíková. Poté jsou obecní rybníky Lakomec u Prostředníkových čp.
230 a Kobosák za Hladíkovými čp. 130. Tyto rybníky má pronajatý Český rybářský svaz Starý
Ples. Uprostřed obce u kostela je malý obecní rybník. Dalším je rybník Na Křižovatce. Čapák
je obecní požární nádrž zbudována v 70. letech u zahradnictví. Největší rybník je Balaton na
dolním konci obce u lesíku Borek. Vlastníkem rybníku je stát a spravuje ho Povodí Labe.
Rybník má pronajaté Myslivecké sdružení Jasenná. Posledním rybníkem na konci obce je
rybníček u Dubnových.
Celou obcí protéká Jasenský potok, který je částečně zatrubněný a v některých úsecích
protéká v otevřeném vydlážděném korytu. V polích se pak dělí na velký a malý náhon. Malý
náhon začíná za Restaurací Na Křižovatce čp. 58, teče za zahradami a vtéká do velkého
náhonu. Velký náhon vytéká z rybníku Kobosák a teče polemi podél topolů až do Balatonu.
Odtud otevřeným korytem jako Jasenský potok teče na Starý Ples, kde se vlévá do Staré
Metuje. Rybníky a Jasenský potok jsou výrazným krajinotvorným prvkem.
Stromy a lesy v katastru obce
V katastru obce Jasenná převažují listnaté stromy a keře. Ve středu obce kolem školy
a kolem kostela se nacházejí stoleté lípy. V obci se daří jasanům, u vodotečí a rybníků rostou
břízy, olše a vrby. V obci se nachází i velký počet topolů, významné jsou pak topolové aleje,
např. u areálu bývalého zemědělského družstva či podél velkého náhonu.
Lesy v katastru obce pokrývají 63 ha, což je 5 % z celkové výměry. Na severovýchodě je to les
Žďár, který leží na hranici se Slavětínem nad Metují. Na něj navazuje Dubina na severní
straně. Lesík Borek u rybníku Balaton hraničí s katastrem obce Šestajovice. Na západní straně
12

obce to je Novopleský les, který hranicemi sousedí s katastrem Nového Plesu. Na jihozápadní
straně je lesík Borek, kterému se též říká Libřický Borek.
Stromy i lesy k obci patří a stejně tak jako rybníky jsou výrazným krajinotvorným prvkem.
(Přírodní poměry, 2018)

Dominantou obce je kostel sv. Jiří. U kostela se nachází i místní hřbitov, fara, smuteční
rozlučková síň a urnový háj. První zmínka o Jasenné je již z roku 1280. Historií obce se zabývá
kronikář PhDr. Jiří Uhlíř z Josefova, který napsal i Vlastivědu Jasenné, kterou obec vydala
v roce 1994, a Suplementum historie obce za léta 1994–2007, vydané v roce 2007
u příležitosti srazu rodáků. (Popis obce, 2018)
Kulturní památky obce
Nejstarší kulturní památkou obce je kostel sv. Jiří ve středu obce. První historicky doložená
písemná zmínka o kostele v Jasenné je z roku 1352. V roce 1508 byl ulit zvon sv. Jiří, který je
nejstarší památkou obce a je umístěn ve věži kostela. V kostele je velmi cenná pozdně
gotická kamenná polygonální křtitelnice z roku 1521. V letech 1892–1893 byla zvýšena věž
kostela sv. Jiří na 43 m a v roce 1893 přistavěna ke kostelu pseudobarokní kaple s Božím
hrobem. V letech 1916 a 1918 byly zrekvírovány z věže kostela celkem 4 zvony pro válečné
účely. Zásluhou P. Antonína Sýkory byly 1. května 1970 posvěceny 3 nové zvony z NDR
a zavěšeny do věže kostela sv. Jiří.
V obci se dále nacházejí pomníky a sakrální památky. Nejhodnotnější je pomník obětem
první světové války z roku 1922 – pískovcové sousoší ruského legionáře se lvem v parčíku
před základní školou. Vedle stojí pomník s plaketou ministerskému předsedovi Antonínu
Švehlovi (plaketa bohužel chybí). Při silnici u parčíku před základní školou stojí železný
krucifix z let 1865–1866. Na horním konci obce mezi lipami před čp. 96 uvidíme sousoší
Nanebevzetí Panny Marie s andílky a 2 světci. Na dolním konci obce před čp. 37 se nachází
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1833. (Kulturní památky obce, 2018)
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4.

Analytická a návrhová část

Návrhová část dělí zeleň do tří kategorií:
Významná místa v intravilánu obce a jejich zeleň
Jsou to převážně místa, která tvoří tzv. kostru obce, což může být dáno jejich
architektonickou hodnotou, umístěním na strategických místech nebo frekvencí návštěvnosti
(kostel, hřbitov, škola, obecní úřad, náves aj.).
Ostatní místa v intravilánu obce a jejich zeleň
Jsou to místa, která v obci hrají úlohu dotváření celkového dojmu z obce, ale nehrají v obci
dominantní úlohu (autobusová zastávka, zeleň u budov bez přídavku zvláštní historické
hodnoty, zeleň sportovních areálů apod.).
Zeleň v extravilánu obce
Zelené plochy mimo zastavěná území obce, které významně ovlivňují nejen krajinný ráz, ale
nemalou měrou i život samotných obyvatel obce (aleje remízky, tůňky aj.).
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4.1 Významná místa v intravilánu obce a jejich zeleň
Místa, která v současné době tvoří v zastavěném území obce významnou
hodnotu, kterou je třeba chránit a dobře o ni pečovat.

●

Kostel sv. Jiří

●

Základní škola

●

Pomník obětem první světové války

●

Historická budova fary

●

Budova obecního úřadu

●

Stavba pro zázemí techniky a nářadí obce

●

Sokolská klubovna

●

Zemědělská usedlost jako součást budoucí návsi

●

Socha sv. Jana Nepomuckého

●

Křížek

●

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

●

Rybníky v obci
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Kostel sv. Jiří

Kostel je jednou z hlavních dominant obce, a proto by se neměl clonit zelení a jinými prvky,
ale naopak by měl zůstat volný průhledům z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Osazování zejména okolí hřbitovů stromy se v blízké minulosti stávalo celkem častým jevem,
kdy se tento počin prováděl zřejmě z důvodů:
 orientačních a zvýrazňujících (pokud ležel hřbitov na místě, které nebylo kvůli členitosti
krajiny z dáli viditelné, pak stromy upozorňovaly na nějaké význačné místo, (aleje
spojovaly významná místa v krajině – kaple, studánky, blízké obce aj.),
 jiným důvodem také mohlo být snížení vlhkosti základů zdiva, kdy kořeny stromů
odnímaly základům přebytečnou vlhkost,
 do jisté míry a na některých místech (zejména okraje obce) mohly stromy plnit i funkci
tzv. protivětrnou – větrolamy.
Za nevýhodu tohoto počínání osobně považují zvedání podezdívky zdi (kořeny stromů)
a zakrytí dominanty (kostel) zelení, zejména pohledy z blízkého okolí.
Z těchto důvodů a bezpochyby i z více jako např. (ztížení údržby na jejich ořez) doporučuji
snažit se zachovat tyto stromy pouze v místech, kde mají svůj význam (rámování vstupních
prostorů, zdůraznění stavby na jejích rozích – jako změkčení tvrdých a ostrých linií zdí a jako
spojovací prvek v krajině (opakující se dřevina sjednocuje prostor).
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V ideálním případě by měly být stromy vzdáleny od zdi nejméně 5 m. Je to dáno tím, že slabší
kořeny po okraji stromu nemají takovou sílu narušovat podezdívku zdi, na rozdíl od kořenů
hlavních – náběhových rostoucích poblíž kmene.
U stávajících řezaných lip by byla v současnosti velká škoda je radikálně odstraňovat a bude
lépe je ponechat na dožití s pravidelně prováděným odlehčovacím řezem.
Po dožití těchto lip navrhuji již lípy po obvodu zdi nesázet, pouze u vstupu na orámování.
Současný stav – foto

Na obrázku je vidět současný stav lip.
Jsou zde patrná oslabená místa, kde by mohlo dojít k jejich rozlomení.
Bylo by na místě nechat odborníkem posoudit zdravotní stav stromů, a to především co se
týká bezpečnosti a perspektivy.
Koruny by se měly ořezávat pravidelně, aby nebyl na místa možného zlomu vyvíjen takový
tlak vzrostlé koruny, ne však řezem do starého dřeva, ale do jedno až dvouletého.
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Základní škola
Škola splňuje zařazení do význačných dominant obce, což je dané zejména její historickou
hodnotou, která byla citlivě dochována do současné doby. Zde je správně zachován volný
prostor před školou, který umožňuje vnímat všechny působící hodnoty stavby.
Hlubšímu vnímání stavby by napomohla cesta, která by vedla k čelní straně budovy, což
v tomto případě není příliš možné. Dolní obrázek ukazuje stav po odstranění současné
nevzhledné betonové podezdívky v trávníku, která významnou dominantu obce z části
narušuje.
Přednosti:
 Vhodné místo pro školu v centru obce s dostatkem zeleně.
 Krásná historická budova.
 Dostatek prostoru pro pohyb a hry mládeže.
 Možnost zbudování venkovní učebny za školou.
Nedostatky:
 Přílišná otevřenost prostoru před školou směrem k hlavní silnici (hluk, prach, výfukové
plyny, málo soukromí…).
 Poměrně vysoká betonová podezdívka u plotu jako pohledové ukončení parku.
 Málo míst k posezení s možností klidného studia.
 Absence pokusné a vzdělávací části (poznávání květeny, ptactva, hmyzu, pokusy
na políčku aj.).
Možná řešení:
 Odstranit betonovou podezdívku mezi školou a pomníkem, která částečně brání
volnému pohybu žáků a zároveň vizuálně narušuje atmosféru místa.
 Od hlavní komunikace oddělit parkový prostor školy pásovou výsadbou keřů, která bude
nejen částečně zabraňovat hluku a prachu od komunikace, ale zakryje i betonovou
podezdívku u současného plotu.
 Zvětšit podíl laviček.
 U basketbalových košů provést novou povrchovou úpravu.
 Vytvořit návrh na novou část za školou směrem k budoucí návsi, která by respektovala
současné požadavky žáků za účelem studia a pohybových aktivit.
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Současný stav – foto

Dole navržený stav, bez podezdívky
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Současný stav – půdorys

Navržený stav, varianta 1

Možné řešení, varianta 1:
Toto místo je tak významné, že je třeba si nechat zpracovat podrobný prováděcí projekt.
Navržený stav (viz výše) může sloužit prováděcímu plánu jako určité vodítko nebo
doporučení.
Návrh vychází ze současných potřeb a informací ze strany vedení školy.
V zahradě za školou je navržen učební altán, který je umístěn v jejím středu. Kolem altánu
zůstává místo na pohybové aktivity a neformální vzdělávání.
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Pro pohybové aktivity je zde umístěn stůl na stolní tenis, kuželky, horolezecká stěna
(navazuje na sousední zděnou stavbu), volná travnatá plocha na cvičení a pokusné políčko
s kompostem.
Z neformálního vzdělávání je to zejména altán, který nemusí sloužit jen k hodinové výuce
s kantorem, ale žáci zde mohou týmově pracovat na případném pokusu, programu
(poznávání rostlin, živočichů, zvuky ptactva, kreslení v plenéru aj.) a zároveň tyto zkušenosti
mohou pozorovat v okolní přírodě.
K pasivnímu vzdělávání slouží i odpočinkové plochy tvořené z laviček umístěných v zálivech
zeleně s krytými zády od parku.
Tento prostor školy je v návrhu od parku oplocen drátěným pletivem (zelený poplastovaný
drát s kovovými zelenými sloupky) a brankou. Branka navazuje na park a je umístěná
na středovou osu mezi koncem altánu a koncem budovy školy.
Lavičky jsou rovněž navrženy u stodoly, které budou sloužit spíše k posezení pro veřejnost.
Prostor školní zahrady s altánem je navržen směrem od ulice, (školky) oddělen tvarovaným
živým plotem z habru. Lze zanechat původní zimostrázový živý plot a dosadit mezery, ale růst
bude mnohem pomalejší. Rovněž zálivy (živý plot) s lavičkami směrem od parku budou
z důvodu úspory místa tvarovány řezem.
Prostor před školou (z východní strany) je změněn drobnými úpravami:
 Dojde k odstranění betonové podezdívky mezi školou a pomníkem, která částečně brání
pohybu žáků a zároveň vizuálně narušuje atmosféru místa.
 Od hlavní komunikace bude parkový prostor oddělen pásovou výsadbou keřů (př. Spiraea,
Ligustrum, Symhoricarpos, Carpinus, Buxus, Cotoneaster aj.), která bude nejen částečně
zabraňovat hluku a prachu od komunikace, ale zakryje i betonovou podezdívku
u současného plotu.
 Do parkového prostoru z jižní strany, poblíž lip, se umístí 4 lavičky ve stejném provedení
jako ostatní lavičky ve školní zahradě a u stodoly.
 Basketbalové koše by měly dostat novou sjednocující povrchovou úpravu.
Ze severní strany školní budovy navazuje parčík, který jednotlivé plochy (před školou
s pomníky od východu, náves ze západu a statkem ze severu) propojuje. Zde dojde ke zrušení
oplocení mezi stodolou a cestou ke škole, takže se prostor budoucí návsi propojí s parčíkem
u školy.
Cesty budou:
 podél stodoly (š.2m) po celé délce – mlatová, případně zlomková (kamenná),
 podél plotu u školy směrem do budoucí návsi – travnatá, s kamennými šlapáky (š 1,5m),
 od obecního úřadu skrz nádvoří statku směrem k návsi, kde se napojí na cestu podél školy
(š. 2 m).
Podél stodoly budou umístěny lavičky pro veřejnost.
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Navržený stav, varianta 2

Možné řešení, varianta 2:
Toto druhé možné řešení se liší umístěním altánu, který je v návrhu umístěn
v severozápadním rohu pozemku (2 m od sousední hranice). Výhodou této varianty je
ucelenější volný prostor pro různé aktivity, které se do plánu začlení po dotazníkovém
průzkumu, který by bylo dobré u dětí provést. Dle dotazníku se zjistí, o které herní prvky
nebo pohybové aktivity by byl největší zájem, a dle výsledku by se vhodně umístily
do návrhu. Lezecká stěna zůstává na místě u sousední zdi s tartanovým (gumovým)
podkladem jako dopadová plocha. V případě právních problémů s umístěním lezecké stěny
na sousední zeď, by tato stěna byla umístěna na stejném místě, ale jako samostatný prvek
v bezpečném odstupu od sousední zdi.
Příjezdový a skladový prostor pro zásobování školní kotelny (pelety) zůstává i nadále volný.
Odpočívací a studijní prostory (lavičky) jsou umístěny podél plotu, s hranicí parku
(u návesního parčíku).
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Pomník obětem první světové války
Pomník je další dominantou obce, což je dané zejména jeho uměleckým ztvárněním
a historickou vzpomínkovou hodnotou, která byla v roce 2007 citlivě renovována a tím
dochována do současné doby.
Betonová podezdívka narušuje klidný pohled na dominantu pomníku.
Dolní obrázek ukazuje vhodnější stav po odstranění současné rušivé betonové podezdívky.
Současný stav – foto

Současný stav – vizualizace bez podezdívky
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Z obrázků je patrno, že po stránce
kompoziční je zeleň řešena správně. Otázka
vyvstává v případě zvoleného sortimentu
a měřítka. Orámování plastiky je tvořeno
z lip a od cesty ještě stříbrnými smrky.

Je třeba si uvědomit tři skutečnosti:
1 Stříbrné smrky se nehodí do venkovského prostoru (působí poněkud městským dojmem),
který je v tomto případě téměř součástí návsi.
2 Svým měřítkem smrky daleko přerůstají pomník (nejméně 5x).
3 Smrky jsou druhem mělce kořenícím s talířovými kořeny, které mohou být náchylné
k vývratu. Jedná se o místo s frekventovaným pohybem lidí, hustá koruna stromů, kde
mohou mít poryvy větru velikou sílu.
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Historická budova fary
Je další dominantou v obci, a to i přesto, že zatím nedošlo k její opravě.
Hodnota budovy se odráží zejména v jejích proporcích a charakteru, který náleží do daného
venkovského prostoru.
Jako mírně rušivé se jeví prvky, které byly na budově postupně přistavovány (na obrázku
vlevo, přístavba včetně zděného komínu). Zeleň se bude dotvářet na základě nového poslání
budovy, které bude mít.
Současný stav – foto

Navržené řešení
Vizualizace navrženého stavu (níže) ukazuje řešení, kde u farní budovy byly odstraněny
nepůvodní přístavby, a na levé straně pozemku je navržena budova budoucího
pečovatelského domu. Provozní propojení jednotlivých budov je řešeno buďto mlatovým
povrchem (kamenná drť), nebo přírodní dlažbou s možností vsaku dešťové vody. Odstín
dlažby je doporučen v pískovcové nebo cihlové barvě.
Uprostřed prostoru nádvoří se nachází zelený travnatý ostrůvek s dominantním stromem
(ořešák, hrušeň, třešeň…) a lavičkou.
Před vchodem do nové budovy pečovatelského domu je trojúhelníkový květinový záhon
s dominantním keřem (typu šeřík, hortensie...)
Před vjezdem do objektu ze strany od kostela je před kamennou zdí volný travnatý prostor
s dominantním stromem uprostřed (ovocný strom, lípa, bříza…). Tento prostor může být
řešen i formou květinového záhonu podél celé zdi. Je to místo, které navazuje na hlavní
pohledovou osu směrem od návsi a pohledové ukončení si žádá reprezentační charakter.
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Současný stav – půdorys

Navržený stav – možné řešení
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Budova obecního úřadu
Je to stavba, která nejen svou velikostí a umístěním, ale i frekvencí návštěvnosti spadá
do kategorie dominantních staveb v obci. Jedná se o budovu, kde se propojuje původní
vesnický charakter stavby s moderními prvky, které nenarušují hlavní rysy venkovské stavby.
Současný stav (googlemaps)

Přednosti:
 Vhodné místo pro budovu obecního úřadu v centru obce.
 Hezky zrestaurovaná budova, zapadající do rázu obce.
Nedostatky:
 Současná zeleň se svým druhovým zastoupením příliš nehodí do venkovských prostor.
 Výsadby zeleně nejsou komponované tak, aby prostor obecního úřadu esteticky
(barevnost, proměnlivost…) posílily.
 Svou kompozicí (zeleň uprostřed svahu) mohou stávající výsadby komplikovat i celkovou
údržbu prostoru (kolem rostlin zbude pouze úzký pruh trávy, který se špatně udržuje).
 Nižší reprezentační funkce zeleně na tak významném místě.
Možné řešení:
 Stávající výsadbu doplnit (případně zaměnit) o atraktivnější a proměnlivější trvalkové
výsadby (celoroční efekt).
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Navržený stav

Jedno z vhodných řešení je výsadba trvalých kvetoucích rostlin, které svoji proměnlivostí
a barvami reprezentují a umocňují význam budovy obecního úřadu. Jedná se o výsadby,
které svým barevným laděním (list, květ, struktura a barva celkové rostliny…) doplňují
a podkreslují architekturu budovy během celého roku (efekt jaro, léto, podzim, zima). Jedná
se povětšinou o nenáročné trvalky, dobře snášející stávající půdní a klimatické podmínky,
spolu s vhodným osvětlením a občasnou péčí. Povrch půdy je namulčován (krycí vrstva
na povrchu půdy) drobným štěrkem/kačírkem), který nejen že z větší části brání růstu
plevelů, ale svoji vrstvou udržuje stálé vlhko kolem kořenové soustavy rostlin a přispívá
rovnoměrnému vyvážení teplotních výkyvů (kámen absorbuje denní teplo od slunce a v noci
působí jako tepelný kolektor).
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Stavba pro zázemí techniky a nářadí obce

Patří bezesporu k významným stavbám v obci s velmi citlivě dochovaným vzhledem stavby,
která dotváří celkový charakter obce.
Pokud by měly proběhnout drobné změny, pak vrata zhotovit dřevěná a zeleň zde může být
řešena jednoduchou formou živého plotu jako předsadba k plotu drátěnému (Spiraea x
bumalda) nebo ponechat vše tak, jak je.
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Sokolská klubovna
Současný stav – foto

Stavba klubovny se nachází kousek za obecním úřadem, tedy blízko centra obce a je součástí
sokolského hřiště. Budova svým charakterem přesně vystihuje svoji úlohu a podstatu
organizace Sokola.
Zeleň by mohla být řešena formou nízkých předsadeb (jako zjemnění a zapojení stavby
do okolí), případně jednoho dominantnějšího keře k orámování stavby.

Navržené možné řešení
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Zemědělská usedlost, která byla obcí zakoupena jako objekt, jehož zemědělská
nezastavěná plocha se může využít k přetvoření na návesní prostory.
Pro zastavěné prostory není ještě vymyšlená přesná náplň. Je to prostor, který navazuje
na centrum obce a spádově je to jedno z nejdostupnějších míst pro většinu obyvatel.
Možnosti by se nabízely tyto:
 Sportovní aktivity – kuželkárna, stolní tenis.
 Edukační místo (školící středisko, centrum ekologické výchovy), v návaznosti
na bezprostřední blízkost školy.
 Výstavy zahradnických výpěstků, moštárna, palírna (v návaznosti na Český zahrádkářský
svaz).
 Ubytovací zařízení („ubytování na statku“) v návaznosti na turistiku a konané akce
v nedaleké Výravě (svoz osob).
 Středisko volnočasových aktivit (zájmové, hudební a sportovní kroužky).
 Zemědělské muzeum – kde část stavby by mohla být vyčleněna pro ukázku
zemědělského nářadí, nejlépe z obce Jasenná, případně blízkého okolí.
 Dům s pečovatelskou službou. Zatímco u předešlých možností využití, kde by se mohly
prolínat prvky historické architektury statku s citlivými moderními prvky, by v případě
domu s pečovatelskou službou zřejmě došlo k narušení venkovského vzhledu budovy,
což by bylo zejména dané bezbariérovými přístupy, vestavěnými podkrovními byty apod.
Objekt zemědělské usedlosti bezprostředně navazuje na návesní prostory, kde zahrada
zemědělské usedlosti má být přímo jádrem obce – návsí, která by měla sloužit k odpočinku,
setkávání občanů, hrám dětí aj.)
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Přednosti:
 Vhodné místo a dobře promyšlený strategický plán ze strany obce.
 Místo je již od počátku utvořené vzrostlou zelení, kterou jej třeba chránit.
 Netřeba velkých stavebních úprav k nové kompozici návsi, jen je třeba citlivě zvážit,
co přesně zachovat, co nezachovat a čím vzniklé nedostatky nahradit a doplnit.
 V centru návsi je vodní plocha, která prostor příjemně ochlazuje a opticky zvětšuje
a projasňuje.
Nedostatky:
 Není dosud vymyšlena přesná náplň pro navazující stavby.
 Z návsi jsou některé pohledy do okolí rušivé (kontejnery za obchodním domem,
bezprostřední pohled do okolních soukromých zahrad apod.).
 Kovová zvonička schovaná mezi stromy s kovovým oplocením nekoresponduje
s malebným okolím návsi. Přirozená podoba návsi by se více umocnila při použití
přírodních materiálů – plastové dětské prvky zaměnit za dřevěné apod.
Možná řešení:
 Zadat ke zpracování podrobnou projektovou dokumentaci návsi se zohledněním všech
stávajících prvků a posouzení statiky a perspektivy stávajících staveb.
 Vymyslet jasnou náplň pro přilehlé návesní stavby náležící do majetku obce.
 Pečlivě zvážit a zdravotně posoudit všechnu stávající zeleň na pozemku návsi.
 Při budoucích úpravách návsi zvážit i možnou etapizaci, aby nedošlo k radikálním
zásahům najednou.
 Rušivé pohledy do okolí zastřít vhodnou zelení.
 Dohledat v archivních materiálech vzhled dřevěné zvoničky a dle ní nechat vyrobit
novou se stylovým dřevěným oplocením a kamennými sloupky.
 Propojit budoucí náves i na další směr od základní školy.
 Zachovat při plánované cestní síti co nejvíce travnaté plochy, protože je to náves, nikoli
náměstí.
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Současný stav – půdorys

Současný stav – foto návsi
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Možné řešení

V navrhovaném řešení jsou ponechány z větší části současné stavby s tím, že po rozboru celé
situace a po zhodnocení staveb odborníkem může být situace zcela odlišná.
U staveb byly odstraněny nepůvodní přístavby, aby stavby působily vesnickým charakterem
ve své původní podobě. Jejich rekonstrukce by měla probíhat v souladu se zachováním
venkovských původních prvků a proporcí. Prvky moderního charakteru (prosklená část,
venkovní dřevěný ochoz aj.) budou ponechány na citlivosti a vnímání architekta.
Stavby tvoří uzavřené nádvoří, které by mělo dle vybrané funkce (viz příklady výše) plnit
funkci společensky shromažďovací.
Tím zůstává prostor vymezen pro akce různého typu a ostatní plocha návsi směrem
ke kostelu si ponechává spíše relaxační charakter – klidová zóna.
Od obecního úřadu a od školy vedou spojovací cesty, které jsou řešeny pouze kamennými
šlapáky v travnaté ploše, aby byla plocha zeleně co nejvíce zachována.
Perspektivní dřeviny jsou co nejvíce ponechány, a to i včetně těch na nádvoří.
Směrem od nákupního střediska je prostor návsi oddělen výsadbou keřů, (Sp. Salicifolia,
Ligustrum vulgare…), které se mohou výškově střídat s vyššími keři (Acer ginnala, Crataegus
monogyna …). Není zcela důležité, aby byl celý prostor oddělen vysokými keři, ale může se
keři odclonit jen z části a převážně do výšky sedícího člověka.
Výškové členění terénu by zůstalo až na nějaké drobné výjimky zachováno. Stěna stodoly,
která přilehá k základní škole má ve stěně dřevěná vrata. Zde by mohlo také dojít k propojení
s nádvořím. Vše se bude odvíjet od funkce objektů, kterou budou plnit.
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Příklady citlivě opravených venkovských stavení v kombinaci s moderní architekturou.
Příklady z obce Cehnice.
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Venkovská stavení s typickou vzrostlou stromovou zelení tvořící malebný charakter obce.

Zřejmě jeden z nejstarších statků v obci, tvořící dílčí část celkového charakteru obce.
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Citlivě zachovaný charakter stavby, respektující venkovský ráz obce.

Citlivě zachovaný charakter stavby, respektující venkovský ráz obce, s okolním ovocným
stromovým.
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Kamenný plot, který tvoří originalitu obce je krásnou ukázkou toho, když se lokální přírodní
materiál použije praktickým funkčním a estetickým způsobem. Dochází tím k posílení „ducha
místa“. Čím více lokálních materiálů se použije při stavbách v obci, tím dojde k většímu
propojení s místem a okolní krajinou a obec se pak stává neoddělitelnou součástí krajiny, což
ve výsledku činí harmonický a pozitivní výsledný dojem.
Pro majitele takového pozemku, nebo kohokoli, kdo se často na takovém místě nachází,
může být takové místo až zázračně léčivé.

Obrázek vpravo ukazuje spojení
lokálního kamene s cihlou, která
byla vyrobena také v blízkém okolí.
Materiál, který býval páteřním
pilířem stavby a výrazně přispíval
k její stabilitě, se i za cenu větší
vzdálenosti dovážel. Přesto to byl
zcela přírodní materiál, který se
mohl využít po dosloužení stavby
na jiné stavbě nebo ponechaný
na místě se za spoustu let rozložil
bez jakékoli negativní ekologické
stopy.
Zde pískovcové kvádry zpevňují
hrany cihlovo-opukového pilíře.
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Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na dolním konci obce nás nabádá k zamyšlení se
nad duchovní stránkou života, která je neodmyslitelnou součástí našich životů. V jejím okolí
rostou tři lípy, které sochu nejen rámují, ale stejně tak jako není v našem životě každý den
stejný, dodávají plastice celoroční proměnlivost.
Lípy jsou ořezávány na vytvořené hlavy a je na nich vlivem času znát i dopad na jejich
zdravotní stav. Lípy mají v kmeni dutiny a nádory, ale jejich oslabený zdravotní stav s sebou
díky nízkým korunám nenese velké riziko poškození sochy a zdraví lidí.
Tím, že dochází k zásahům do dřeva, stromy svoji kořenovou sílu promítají do tvorby
výmladků na kmeni, které jsou opět ořezávány a tím vznikají nádorovitá zduření na kmeni.
Možnosti řešení jsou:
 lípy tvarovat pravidelně, aby nebyla příliš namáhána koruna, na krátké čípky, které se
pravidelně zkracují do mladého dřeva.
 použití méně vzrůstných stromů / keřů k orámování pískovcové sochy. Takovým
příkladem může být kalina obecná, šeřík obecný, bez černý apod.
 použití vzrůstnějších dřevin, než jsou keře, s možností relativně dobré regenerace
po řezu např. ovocné stromy – jabloň, hrušeň, hloh.
V žádném případě by nemělo docházet k hutnění země (auta, těžší stroje) v okolí kořenů
stromů. Kořínky se v případě zhutněné země tlačí za kyslíkem a tím dochází k jejich
poškození – zejména sekačkou, což je první místo pro vniknutí choroby do kořene stromu.
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Detailní pohled na jednu z lip, kde jsou patrná silná poškození stromu, zřejmě
po destruktivním řezu do starého dřeva nebo odlomení. Občas se stává, že dojde k těmto
nepříznivým jevům i vlivem přírodních živlů. Vždy je třeba si uvědomit, že takový strom je
kupříkladu 50 let starý a novou výsadbou nedokážeme takto vzniklé škody nahradit!
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Železný křížek na kamenném podstavci s okrasným kovovým plůtkem. Je orámován
vzrostlými stromy – lípami, které tvoří křížku nejen orámování, ale i vhodné pozadí, což dává
možnost zlaté sošce dobře vyniknout. Soška vynikne zejména od silnice, kde je cílená
pohledová osa. Zde platí to samé s technikou redukce koruny lip jako u všech ostatních.
Je třeba zvolit správný (co nejméně destruktivní) způsob řezu a zajistit jeho odborné
a pravidelné provedení.

41

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie na horním konci obce. Sousoší je opět orámováno třemi
lípami a ohraničeno kovovým plůtkem. Koruna stromů mohla být zapěstována níže
a postačily by pouze dvě zadní lípy (posílení symetrie). Zřejmě byly původně lípy čtyři.
O stromech platí to samé, co je již zmíněno u předchozích obrázků. Je třeba stromy od mlada
zapěstovat tak, aby se koruna redukovala, pokud možno pravidelně do mladého dřeva
a kontrolovat na kosterních větvích vidlicové větvení v ostrém úhlu, které může časem vést
k rozlomení větví.

Foto

Detail poškození náběhových kořenů u jedné z lip, způsobené zřejmě vyžínáním trávy
v blízkosti kmene. Vyžínání by nemělo probíhat nikdy až blízko ke kmeni, kde nejlepším
řešením by byl ochranný beztravnatý kruh kolem kmene pokrytý mulčem (štěpky z drobných
větviček, drcené listí aj.)
Takováto poranění jsou jedna z prvních vstupních míst pro houby a jiné choroby.
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Rybníky v obci
Obec Jasenná se rybníky může opravdu pyšnit, neboť se jich v katastru obce nachází 12. Jsou
nejen vodním dílem, ale zároveň některé slouží i jako zdroj požární vody. Většina rybníků je
průtočných a dalo by se říci, že do jisté míry kompenzují silný nedostatek zeleně
v okolní krajině.
Rybníky na sebe dokáží vázat nejen spoustu užitečných živočichů, ale je na nich závislé
i krajinné vodní hospodářství celé Jasenné. Funkce rybníků může být různorodá, převážně je
smíšená.
Počínaje chovem ryb (Balaton), využití jako požární nádrž, až výrazné funkci ekologické –
zachování biodiverzity (pestrosti, rozmanitosti) druhů, a to jak živočišných, tak rostlinných.
V krajině vytváří jakási biocentra a biokoridory a patří do hodnot obce, které je třeba
bezpodmínečně chránit.
Velmi přínosná je také funkce klimatizační, kdy vodní plocha vyrovnává teplotní výkyvy,
za horka ochlazuje a při chladu naopak okolí rybníku zahřívá (také příbřežní a mokřadní
vegetaci). Regulují vzdušnou vlhkost a vyrovnávají tak i teplotní výkyvy okolní krajiny. Jsou
tedy termoregulačním činitelem.
V neposlední řadě rybníky slouží k odstraňování sloučenin dusíku, zachycení fosforu či
odbourávání částí škodlivin (zbytky léčiv, hormonů, domácí chemie apod.). Plochy však
nesmějí být přetěžovány, jejich schopnost příznivého působení poté ztrácejí.

Vysvětlení užitečnosti rybníků je shrnuto v odstavci RNDr. Jindřicha Durase, Ph.D., který se
kvalitou a zlepšováním vody zabývá již třicet let:
“Rybníky nám kromě ryb ke konzumu poskytují celou řadu tzv. ekosystémových služeb, z nichž
některé vysoce významné ještě ani neumíme docenit: klimatizaci krajiny posilováním malého
vodního oběhu, samočisticí procesy, příležitost k recyklaci látek. Važme si tedy rybníků a
chovejme se k nim jako k přátelům a partnerům.”
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=1214
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Geografická mapa ukazující na soustavu rybníků v Jasenné směrem od dolního konce

Spodní mapa s rybníky od středu obce od kulturního domu
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Střed obce až horní část Jasenné s rybníky

Konec horní části Jasenné
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Březové stromořadí na spodním konci obce navazující na vodní plochu parcelního čísla
748/2 v majetku obce.
Nejen, že vytváří vizuálně hezký krajinný prvek, ale tvoří i malebný přechod do okolní krajiny.
Funkce protihluková, protiprašná a protivětrná zde také hraje určitou roli.

Rybník u Dubnových na spodním konci obce

46

Rybník Balaton

Rybník na křižovatce u obecního domu je další z řady krásných rybníků v obci a spolu
s okolní zelení dotváří tvář obce a propojuje obec do krajiny.
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Rybník Kobosák

Rybník s břízkami

Rybník Lakomec
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4.2 Ostatní místa v intravilánu obce a jejich zeleň
Místa, která vyžadují částečnou změnu, která ale není příliš komplikovaná a lze
ji v některých případech uskutečnit i na základě ideových skic.

●

Autobusová čekárna na nejspodnějším konci obce

●

Autobusová čekárna na dolním konci obce

●

Autobusová čekárna v centru obce

●

Autobusová čekárna na horním konci obce

●

Zeleň u mateřské školy

●

Část staré školy adaptovaná na hospůdku s terasou

●

Areál sokolského hřiště
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Autobusová čekárna na nejspodnějším konci obce (foto googlemaps)

Přednosti:
 Vhodné místo na čekárnu pro obyvatelé spodní části obce.
Nedostatky:
 Zděná čekárna ležící na území a patřící obci pouze samotnou stavbou a pak pruhem
kolem silnice, kde vedou dráty vysokého napětí a kde bude v blízké době vybudován
chodník.
 Celkový prostor je bez stromových a keřových výsadeb a spolu s okolními stavbami
působí poněkud nezapojeně do okolního prostředí.
Možná řešení:
 Bohužel možných řešení je velice málo, neboť zde není příliš obecního prostoru.
 Jediným možným řešením se jeví domluva s vlastníkem přilehlého pozemku pro výsadbu
stromu, který by dal prostoru větší hloubku a začlenil obec více do krajiny.
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Současný stav – půdorys

Navržené řešení
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Autobusová čekárna na dolním konci obce
Současný stav – foto

Přednosti:
 Hezká proporční stavba hodící se svojí architekturou pro danou obec.
52

Nedostatky:
 Kontejnery na tříděný odpad svým barevným provedením a umístěním působí rušivě,
přitahují na sebe pozornost a celkový dojem z místa je tak roztříštěn.
 Zelený kontejner na biologický odpad není rušivý tolik svým vzhledem, ale spíše
umístěním (v těsné blízkosti stavby).
 Okolní zeleň – túje se svým cizím charakterem nehodí do venkovských prostor
a konkrétně v tomto případě zastiňují stavbu čekárny.
Možná řešení:
 Uvolnit stavbu ze zápoje dřevin.
 Sjednotit kontejnery do přístřešku, který nebude působit rušivě.
 Kolem stavby vytvořit čistý prostor, aby stavba co nejvíce vynikla.
 Změkčit stavbu vhodnou zelení pro její lepší začlenění do venkovského okolí.
 Stavbu čekárny opravit tak, aby působila přívětivěji.

Současný stav – půdorys
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Navržený stav

Navržené řešení:
Navržený prostor byl uvolněn ze zápoje vzrostlých tújí a obohacen o květinový záhon
s pozadím keřové liniové výsadby a s dominantním keřem uprostřed volné travnaté plochy.
Za liniovou výsadbou keřů jsou navrženy zpevněné koleje v travnaté ploše, pro možné
umístění kontejneru. V jeho těsné blízkosti je ve zpevněném zálivu umístěn krytý přístřešek
s nádobami na tříděný odpad.
Záhon u stavby čekárny je na její severní straně, a proto je zde počítáno spíše s trvalkami
stínomilného charakteru – (Hosta, Bergenia, Vinca, Anemone, Dicentra, Astilbe) aj.
Před realizací bude třeba dořešit i vlastnické vztahy, neboť řešený prostor není celý
v majetku obce.
Vizualizace
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Autobusová čekárna v centru obce

Přednosti:
 Hezké místo na čekárnu pro většinu obyvatel Jasenné, zejména žáky základní školy.
 Strategické místo v centru obce.
 Prostorný travnatý prostor za čekárnou v centru obce, hodící se pro strom svobody.
 Zvýšenými obrubníky bylo zabráněno vjezdu aut na travnatou plochu.
Nedostatky:
 Betonová stavba svým charakterem působí poněkud tvrdě a příliš nekoresponduje se
svým okolím.
Možná řešení:
 Ponechat stávající zeleň (Acer ginnala).
 Betonovou čekárnu změkčit popínavou zelení.
 Vyčlenit místo pro možnou výsadbu stromu svobody (v budoucích letech kontrolovat
větve, aby nerostly do drátu vysokého napětí a pokud ano, včas – ve stavu mladém,
větev odříznout nebo pokrátit na jinou vhodněji rostoucí).
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Současný stav

Navržený stav
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Autobusová čekárna na horním konci obce.

Přednosti:
 Hezké místo na čekárnu, může sloužit i jako odpočinková zóna pro cyklisty apod.
Nedostatky:
 Kontejnery na tříděný odpad svým barevným provedením a umístěním působí rušivě,
přitahují na sebe pozornost, a celkový dojem z místa je tak ještě více roztříštěn.
 Okolní zeleň – stříbrný smrk a zlatá túje se svým městským charakterem nehodí
do venkovských prostor a vytvářejí nekompozičně laděné seskupení.
 Zlatice (Forsythia sp.) sice zakrývá betonovou zeď čekárny, ale od hlavní pohledově linie
(od silnice) nám nepřináší příliš velký vjemový požitek.
Možná řešení:
 Uvolnit stavbu ze zápoje cizorodých dřevin.
 Sjednotit kontejnery do přístřešku, který nebude působit rušivě.
 Kolem stavby vytvořit čistý, jednoduchý prostor.
 Změkčit stavbu čekárny vhodnou popínavou zelení pro její lepší začlenění
do venkovského okolí.
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Současný stav

Navržený stav
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Prostor kolem čekárny je v návrhu vyčištěn od jehličnatých dřevin.
Navržen je přístřešek pro nádoby na tříděný odpad, který je částečně krytý keřem, ale jen
částečně neboť našim cílem také je, aby je občané našli. Rám může být vyroben
ze zinkovaného jeklu s prkenným opláštěním. Střešní krytina lehká plechová, imitující krytinu
z pálených tašek.
Z původních dřevin by zůstal javor babyka a na změkčení tvrdých zdí čekárny je vysazena
zlatice, případně i jiný keř typu nepravý jasmín, tavolník aj.
Nemusí to znamenat okamžité vymýcení jehličnatých dřevin, ale začít např. tújí a po čase, až
vzroste současný ponechaný strom (javor babyka) a vrůstal by do smrku, tak odstranit
i stříbrný smrk.
Na zeď čekárny je navržena pnoucí dřevina (přísavník tříprstý), kdy se v případě celoročního
efektu může nakombinovat s břečťanem popínavým vize obr. níže.

Vizualizace
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Zeleň u mateřské školy
Současný stav – půdorys

Současný stav – foto
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Přednosti:
 Vhodné místo v centru obce, poblíž školy, obchodu aj.
 Hezké místo a dostatečný prostor pro pohyb a hry dětí mezi ovocnými stromy, které
přináší nejen krásu, ale i užitek.
Nedostatky:
 Nestrategické osázení přední, vstupní části k budově s domněním, že stálezelené
jehličiny budou tvořit celoroční hezký efekt. Opak je pravdou, vzniká zde stísněný pocit
od přerůstajících jehličnanů s rizikem šíření rzivosti hrušní od stávajících
mezihostitelských jalovců.
 Budova svým barevným provedením navozuje pocit nesouladu s okolními stavbami
a harmonické rysy budovy jsou tím ještě více potlačeny. Pokud je třeba do prostoru
vnést veselé barvy, pak je vhodnější to provést v rostlinné skladbě.
Možná řešení:
 Zhotovit plán dosadeb v ovocném sadu na základě rozboru (nejlépe s pomocí učitelů).
Rozbor by zahrnoval analýzu současných ovocných stromů – druhů a odrůd s novými
požadavky na doplnění sortimentu ovoce tak, aby byla sklizeň nejlépe rozvržena
na odrůdy rané, polorané a pozdní.
 Zhotovit plán osázení přední části budovy tak, aby plnil funkci reprezentační s možností
využití jedlých rostlin (polostín borůvky, lesní jahody…).
 Fasádu budovy sjednotit tak, aby působila harmonickým a reprezentačním dojmem.
 Vstupní asfaltovou plochu časem nahradit vhodnější dlažbou v korespondenci
s barevným provedením fasády.
Navržené řešení
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Současný stav – foto pohled z krajiny
Na fotce je vidět, jak barevné provedení fasády na budově školky vnáší nesoulad
do uceleného pohledu na panorama obce z volné krajiny.

Navržené možné řešení

Jednotná barva fasády vnáší do vnímání pohledu obce větší soulad přesto, že je jejich
architektonická hodnota odlišná.
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Část staré školy adaptovaná na hospůdku s terasou
Přednosti:
 Hezké místo na odpočinek i občerstvení v centru obce.
 Budova svojí přestavbou sice ztratila svůj historický punc, přesto není ničím rušivým.
Nedostatky:
 Betonová podezdívka venkovní terasy působí příliš tvrdě.
 Poměrně malé zastoupení kvetoucí zeleně, zejména v letních měsících.
 Trojúhelníkový travnatý prostor, který dává vyniknout ostrým liniím dlážděné cesty.
Možná řešení:
 Betonovou podezdívku zjemnit zelení.
 Travnatý trojúhelník osadit zelení tak, aby se změkčily ostré linie cesty.
 Ucelit ozelenění tak, aby byla jeho údržba co nejjednodušší.
 Betonové korýtko osázet rostlinami, které pomohou sjednotit prostor.
Současný stav – foto
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Navržené řešení, vizualizace

Plocha podezdívky je navržena k ozelenění pnoucí dřevinou (přísavník třícípý / břečťan aj.
vize obr. výše). V záhonu mohou být okrasné traviny, nízká kalina s podrostem barvínku.
V betonovém žlabu mohou být letničky př. balsamína, ledovka, fuchsie, bacopa aj.
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Areál sokolského hřiště
Současný stav – foto

Hřiště se nachází kousek za obecním úřadem, tedy relativně blízko centra obce. Je to místo
často využívané a navštěvované širokou veřejností. Slouží k sportovním a jiným
společenským akcím. Na hřišti je převážně zatravněná plocha (fotbal, různé pohybové
aktivity), jedno antukové a jedno štěrkové hřiště.
Přednosti:
 Moc hezké místo poblíž centra obce navazující přímo na okolní krajinu.
 Místo, které má i historickou hodnotu se zachováním tradice.
Nedostatky:
 V areálu hřiště se nachází vzrostlé stromy, které vyžadují nutnou kontrolu.
 Nachází se zde zeleň, která by mohla ohrozit zdraví návštěvníků.
 Celkově by si areál zasloužil obnovu sportovních ploch, převážně zpevněných.
Možná řešení:
 Provedení kontroly – zpracování inventarizace (posouzení) dřevin, jejímž výsledkem by
mělo být jasné zmapování a popsání zeleně perspektivní a neperspektivní,
s technologickými opatřeními a možnostmi řešení do budoucna. Možno řešit etapově.
 Provedení nového naplánování obnovy hřiště s plánem zeleně, který by na tento plán
navazoval. Při plánování by bylo záhodno zohlednit všechny požadavky a nedostatky
týkající se areálu hřiště (včetně protivětrných a protihlukových zábran).
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Pohled od vstupu směrem k volejbalovému hřišti. Na pravé straně je řada stromů, živořících
a dožívajících také v důsledku oslabených stromů po opakovaném hlubokém řezu koruny.

Navržené řešení
Na možném řešení je vidět nově navržená protivětrná stěna z topolů a napravo od cesty,
podél plotu, je navržen volně rostoucí živý plot z keřů. Kontakt s krajinou by měl být
pohledově zachován – nesázet topoly příliš blízko sebe.

66

4.3 Zeleň v extravilánu obce
Místa v krajině, která dávají obci možnost větší integrace do okolního prostředí,
které je natolik důležité, že bez něho obec ztrácí své kořeny a nemá ani trvale
udržitelnou budoucnost.


Cesta ke kapli sv. Huberta



Alej k Šestajovicím



Zeleň u Smržovského potoka



Lesní soukromé pozemky

Extravilánová zeleň ovlivňuje zejména:
 Snížení síly větru v obci.
 Snížení vysokých letních teplot a zvýšení vzdušné vlhkosti v obci.
 Snížení hluku a prachu v obcích.
 Snížení jedovatých pesticidních zplodin na soukromých zahradách (převážně v okrajové
části obce).
 Zvýšení úrodnosti ovocných stromů v soukromých zahradách a zvýšená produkce medu
(vhodní opylovači, medonosné rostliny).
 Snížení půdní eroze.
 Estetickou hodnotu v krajině (průhledy, výhledy, orámování propojení obce do krajiny
...).
 Ostatní faktory, zejména pro zachování ekologické stability (pojmutí vodních srážek –
zásadní při přívalových deštích, jako úkryt pro dravce lovící na polích myši, jako potrava
a hnízdění mnohých obratlovců aj).
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Cesta ke kapli sv. Huberta
Jde o úsek přes kopeček s kaplí ke Starému Plesu, kde majitelem cesty je obec Jasenná.
Zde navrhuji vysadit alespoň po jedné straně cesty stromořadí, které by bylo velmi
prospěšným krajinotvorným prvkem.
Momentálně není ani tak důležité, zda to bude alej ovocná nebo smíšená, spíše jde o vizi,
kde je určitá cesta, jak do krajiny dostat nějakou zeleň.
Jelikož parcely číslo 1166/4 a 1175/8 leží mimo současnou zpevněnou cestu, bylo by dobré
se domluvit s majitelem cesty, přes jehož pole vede obecní parcela, aby se tato parcela
směnila za místo navazující na současnou cestu z jižní strany, případně by se dalo jednat
i o odkoupení části pozemku k cestě, kde by se pak stromořadí s keřovým pásem mohlo
realizovat.
V současnosti jsou obecní parcely rozorané a obhospodařované zemědělci, což je velká
škoda.
Na obecním pozemku u vodojemu již byla nějaká zeleň vysazena.
Obecní parcely – půdorys
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Alej k Šestajovicím
Na parcele číslo 307 se nachází roztroušeně zeleň, která je ve zprávě Královéhradeckého
kraje a kde by také byly prospěšné cílené výsadby dřevin.
Zeleň se nachází na rozhraní dvou katastrálních území, a proto bude nutná také spolupráce
s vedením obce v Šestajovicích.
Bohužel zde ze strany zemědělců není příliš respektovaná dostatečná vzdálenost od kmenů
stromů a postupně zeleň z krajiny spíše mizí, než přibývá.
Je pochopitelné, že nejhezčím krajinným prvkem je strom ve své plné kráse (přirozený
habitus stromu – bez řezu). Pokud by však měla být u cesty zmrzačená torza řezem, pak
raději tvarujme stromy hned od mládí (na kosterních/hlavních větvích) do ploché koruny,
která nebude vadit ani zemědělcům, ani silničářům. Je to však nouzová varianta a únik
před řezem zmrzačenými stromy. Lepším řešením je pochopitelně stromy respektovat.
Respektovat jejich kořenový systém a také prostor pro korunu a na to pomýšlet již
při výsadbě.
Jednou z možností je směna obecního pozemku (aby nepřišli zemědělci o výměru půdy)
za širší travnaté pásy u stromů a nedocházelo tak k poškozování kořenů a jejich korun.
Travnaté pásy by tak zároveň sloužily jako protierozní opatření, kterých je stále v krajině
hodně málo.
Pokud by byly stromy podsázeny hustou, liniovou keřovou výsadbou, odpadlo by pracné
vyžínání travnatých pásů mezi stromy, které údržbu prostoru výrazně ztěžují.
Domnívám se, že údržba dobře založené aleje není zvláště náročná. Musí být ovšem dobrá
vůle na obou stranách, jak ze strany správy silnic, tak i ze strany zemědělců.
Dobře založená alej by pak plnila mnoho funkcí, kde tím, že je u hlavní komunikace jedna
z jejich hlavních funkcí, a to filtrační (filtr půdní i vzduchový, který zachycuje prach, postřiky,
hnojiva aj.).
Je třeba jako v předešlém případě o tuto alej pečovat a byť není ve vlastnictví obce, tak být
alespoň ve spojení se správou silnic a snažit se konzultovat jednotlivá řešení.
Katastrální mapa – půdorys
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Zeleň u Smržovského potoka
Na parcelách číslo 945/1 a 951/11 má obec Jasenná další možnost, jak do krajiny dostat
zeleň, které je v těchto místech velký nedostatek. Od zemědělského podniku je započata
výsadba zeleně, která by mohla pokračovat až téměř k lesu a plnit tak částečně i funkci
remízku.
Remízek by mohl mít druhové zastoupení opakující se v okolí, po konzultaci s myslivci
a lesníky (ovocný sad s přechodem k cestě z keřových výsadeb typu – Rosa canina, Prunus
spinosa, Prunus cerasifera, Pyrus vulgaris aj.) s výsevem lučního pásu na obvodu remízku.
Tento pozemek by pak mohl druhově navázat na pozemek 978/1 v majetku mysliveckého
spolku Jasenná.
U lesa by pak zůstal dostatečně široký přejezdový pás pro zemědělskou techniku.
Tento remízek by sloužil nejen jako úkrytové místo pro zvěř, ale plnil by řadu užitečných
funkcí:
 Protierozní (zabraňuje erozi půdy nejen větrné – svojí nadzemní hmotou, ale i vodní, což
je dané zejména kořenovým systémem rostlin).
 Jako větrolam (je dáno správným uspořádáním dřevin a jejich nadzemní částí).
 Vytvoření stálého mikroklimatu (menší vysušování půdy větrem).
 Filtrační (filtr půdní i vzduchový, který zachycuje prach, postřiky, hnojiva aj.).
 Jako celkové podpoření místní flóry a fauny s již zmiňovanou funkcí potravní pro vysokou
zvěř, včely a ostatní užitečný hmyz.
Katastrální mapa – půdorys
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Lesní soukromé pozemky
Na dolním konci Jasenné (na severovýchodním okraji obce) se nachází lesní pozemky, které
tvoří malebnou část obce. Je zde koroptvárna, kterou vlastní myslivecký spolek v Jasenné,
včetně přilehlého rybníku. Pokud bych se šel v Jasenné projít do přírody, určitě bych šel do
těchto míst.
Kéž by takových míst bylo více. Je třeba je chránit a je to jeden z dobrých příkladů zeleně
v krajině.
Katastrální mapa – půdorys
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5.

Technologická doporučení

Necitlivé chování ke stávajícím stromům vede k jejich likvidaci, kde mnohdy nelze zničený
strom z rozličných důvodů ani novým stromem nahradit.
Konkrétní případ ukazuje opakovaně nesprávně provedený řez stromu s nerespektováním
dostatečného prostoru v kořenové zóně (beton, poškození kořenů, ztráta humusové vrstvy,
živin a kyslíku). Jde o vytváření bonsajovitých torz, která postupně hynou.
Jde mnohdy o situace častější na vesnicích, neboť ve městech si lidé z důvodů absence blízké
přírody začínají každé zeleně více vážit.
Řešení:
V první řadě je to ztráta citu k živému prvku a ta se dá obnovit pouze tím, že již od mládí se
snažíme v dětech tento cit vypěstovat – tj. od školky vést děti ke správnému přístupu
k přírodě, z níž vycházíme a jsme tedy i my její součástí. Bez ní nebude ani život náš.
V konkrétním případě se po úhynu stromu bude těžko nový strom sázet, neboť nemá ani
prostor, ani vhodné půdní podmínky k růstu. Mnohdy dochází i ke střetu podzemních sítí.
Zřejmě jediným řešením bude náhrada za keřové výsadby.
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Foto ukazuje nesprávně provedený řez, který vede k trvalému poškození stromů a následně
k jeho rozpadu. Po provedených velkých řezných ránách na větvích vzniknou dutiny,
do kterých vniká voda a následně vlivem mrazu a vlhka je strom odsouzen k zániku.
Sázíme stromy, které posléze sami ničíme.
Tento řez nebyl zřejmě proveden pracovníkem obce, který ostatní lípy tvaruje citlivěji
s možností větší regenerace. Tyto řezy jsou pro stromy tak destruktivní, že za ně dle zákona
hrozí finanční postih.
Řez lip:
Protože se jedná o starší stromy, řez výhonu by neměl přesáhnout více než 5 cm v průměru.
Pokud je průměr řezu výhonu větší než 5 cm je riziko, že strom tento řez nezacelí a rána
bude náchylnější na napadení houbami a zahnívání. To je dané průnikem vlhkosti přímo
do dřeva stromu. Proto je třeba výhony řezat po max. 2–3 letech.
Hlavový řez však nelze praktikovat na přirozeně rostlém stromu, takový strom je pak trvale
poškozen a v krajním případě tomu, kdo takový řez provede, může být uložena i pokuta
dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nejlepším řešením je strom na tento řez uzpůsobovat již od mládí, kdy necháme perspektivní
zdravé mladé větve v odstupu cca 30 cm a ostatní ořežeme na větevní kroužek. Z těchto
pravidelně rozložených kosterních větví zapěstujeme tzv. čípky (3 očka), z kterých pak
následně založíme novou korunu. Dochází tedy k ponechání většího počtu mladých výhonů
a potažmo i menších řezných ran na hlavách.
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Řez se provádí nejlépe ke konci vegetačního klidu, mimo období silných mrazů (do konce
března). Velikost řezných ran by neměla přesáhnout 3 cm průměru v místě nad větevním
kroužkem. Větší rány by mohly způsobit náchylnost k infekci, a to by mohlo vést až k rozpadu
celé hlavy.
Základní zásady při realizaci řezu na hlavu:
 Řez realizujeme vždy v období vegetačního klidu (do konce března).
 Velikost řezných ran při udržovacím hlavovém řezu by neměla přesáhnout 3 cm.
 Výhony zakracovat na větevní kroužky, nebo několik milimetrů nad nimi, kde je větší
koncentrace pupenů.
 Při zakládání dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými hlavami (min. 30 cm).
Řez nerealizovat, pokud venkovní teplota klesne pod - 5°C.
 Interval cyklického udržovacího hlavového řezu 1–3 roky.
 Před řezem musíme zhodnotit zdravotní stav a vitalitu stromu.
 Používat vždy kvalitní nářadí (ostré zahradnické nůžky, kvalitní, nejlépe dvojbřité a ruční
vyvětvovací pilky). Motorové pily používat jen k odstranění starých odumřelých hlav.

 Z celkových informací vyplývá, že řez by měl provádět odborník vzdělaný v problematice
řezu stromů, případně pracovník zaškolený (neznamená to však, že každý zahradník je
s touto problematikou dostatečně seznámen).
Většina špatně provedených zásahů na stromech je daná nízkou odborností osoby
provádějící řez, nedostatkem času na pečlivý řez a vžitou mylnou představou, že strom je
něco podřadného a neživého, co umí řezat každý.
KAŽDÝ ŘEZ JE NÁSILNÝ A NEVRATNÝ ZÁSAH DO ŽIVOTA STROMU!!
Je lépe mít v obci méně stromů kvalitně a s láskou ošetřovaných než stromů hodně a
„zmrzačených“.
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6.

Orientační propočet nákladů

Orientační propočet by měl sloužit převážně k cenové představě, k jaké částce se bude
realizované dílo přibližovat. Skutečná cena díla se může lišit a u větších zakázek řádově
i o desítky tisíc korun. Konečná cena díla pak závisí na různých okolnostech, jako jsou
poctivost zhotovitele a dodržování technologií při realizaci díla, vzdálenost sídla realizační
firmy od místa realizace, svépomocné práce ze strany obce, momentální dostupnost
navržených materiálů, možnost deponie odpadu na obecním pozemku aj.

Významná místa v intravilánu obce a jejich zeleň
Orientační propočet nákladů na úpravy "U základní školy"
Č. pol.

Popis položky

Měrná
jedn.

Počet
měr. j.

Jednotková
cena

Cena celkem

Parčík před školou
1

odstranění betonové podezdívky
(s odvozem na skládku)

bm

30

190

5 700,00 Kč

2

lavičky

ks

4

5000

20 000,00 Kč

3

výsadba keřového pásu (Ligustrum vulgare
´Atrovirens) od hlavní silnice, poč.
pomníkem (včetně mulče)

bm

35

1800

63 000,00 Kč

4

dosetí trávy po odstraněné obrubě

m

2

20

60

1 200,00 Kč

Školní zahrada
1

odstranění náletových dřevin

ks

6

900

5 400,00 Kč

2

nové oplocení školního pozemku

bm

45

1200

54 000,00 Kč

3

školní dřevěný altán (8,5 x 4m)

ks

1

150000

150 000,00 Kč

4

lezecká stěna + dopadová plocha

ks

1

70000

70 000,00 Kč

5

pingpongový stůl venkovní včetně zpevněné
plochy

ks

1

35000

35 000,00 Kč

6

venkovní kuželky dřevěné (9ks + koule,
zpevněná plocha)

ks

1

10000

10 000,00 Kč

7

dřevěné kroužky házené na cíl

ks

1

3000

3 000,00 Kč

8

míčky házené na cíl

ks

1

3000

3 000,00 Kč

9

venkovní minikroket
dosadba živého plotu od silnice (buxus,
včetně mulče)

ks

1

4000

4 000,00 Kč

bm

10

1800

18 000,00 Kč

m

2

40

250

10 000,00 Kč

ks

6

5000

30 000,00 Kč

60

24 000,00 Kč

10
11
12
13
14
15
16

mulčování stávajících keřů na hranici
pozemku (lísky)
lavičky
založení travnaté plochy po stavebních
úpravách
zahradní kompost

2

400

3

8

1400

11 200,00 Kč

m

2

20

1800

36 000,00 Kč

km

800

25,00

20 000,00 Kč

m
m

výsadba keřového pásu od parku, včetně
mulče (Ligustrum v. Atrovirens)
odhadnuté přepravní náklady firem
Hrubá orientační cena celkem

573 500,00 Kč

V ceně nejsou započítány náklady na kácení některých dřevin
(dle odborného posudku a dle zpracování podrobného plánu).
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Orientační propočet nákladů na úpravy "U budovy obecního úřadu"
Č. pol.
1
2
3

Popis položky

Měrná
jedn.

přípravné práce s půdou před výsadbou

Cena celkem

80

250

20 000,00 Kč

2

80

1200

96 000,00 Kč

2

80

300

24 000,00 Kč

3

1400

11 200,00 Kč

25

7 500,00 Kč

m

zamulčování kačírkem

Jednotková
cena

2

m

osázení plochy před úřadem trvalkami

Počet
měr. j.

m

4

zahradnický kompost

m

8

5

přepravní náklady

km

300

Hrubé náklady celkem

158 700,00 Kč

Orientační propočet nákladů na úpravy "U budovy sokolské klubovny"
Č. pol.
1
2

Popis položky

Měrná
jedn.

založení záhonu trvalek, včetně keřů a
mulče
přepravní náklady

2

Počet
měr. j.

m

6

km

200

Jednotková
cena

Cena celkem

1800

10 800,00 Kč

15

3 000,00 Kč
13 800,00 Kč

Hrubá orientační cena celkem

Ostatní místa v intravilánu obce a jejich zeleň
Orientační propočet nákladů na úpravy "U budovy mateřské školy"
Č. pol.

Popis položky

Měrná
jedn.

Počet
měr. j.
13

3000

39 000,00 Kč

2

150

170

25 500,00 Kč

2

1

odstranění stávajících dřevin (smrky,
jalovce) včetně odstranění kořenů

ks

2

přípravné práce s půdou před výsadbou

m

Jednotková
cena

Cena celkem

3

osázení trvalkami

m

100

1200

120 000,00 Kč

4

výsadba stromu

ks

5

1

5000

5 000,00 Kč

2

100

300

30 000,00 Kč

3

1400

11 200,00 Kč

25

7 500,00 Kč

m

zamulčování kačírkem

6

zahradnický kompost

m

8

7

přepravní náklady

km

300

199 200,00 Kč

Hrubé náklady celkem

V ceně nejsou započítány náklady na kácení některých dřevin
(dle odborného detailního posudku).
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Orientační propočet nákladů na úpravy "U budovy staré školy"
Č. pol.

Popis položky

Měrná
jedn.

1

přípravné práce s půdou před výsadbou
(sloupnutí drnu, kypření, rovnání)

m

2

osázení trvalkami a keři

m

3

zamulčování kůrou

Počet
měr. j.

Jednotková
cena

Cena celkem

2

15

270

4 050,00 Kč

2

15

700

10 500,00 Kč

2

15

400

6 000,00 Kč

3

1400

1 400,00 Kč

25

5 000,00 Kč

m

4

zahradnický kompost

m

1

5

přepravní náklady

km

200

Hrubé náklady celkem

26 950,00 Kč

Orientační propočet nákladů na úpravy "Na sokolském hřišti "
Č. pol.

Popis položky

Měrná
jedn.

Počet
měr. j.

Jednotková
cena

7

1400

9 800,00 Kč

Cena celkem

1

odstranění stávajících stromů

ks

2

přípravné práce s půdou před výsadbou
(odstranění travního drnu, kypření, rovnání)

m

2

60

240

14 400,00 Kč

3

osázení keři

ks

60

250,00

15 000,00 Kč

4

osázení stromy

ks

15

4000,00

60 000,00 Kč

2

70

400,00

28 000,00 Kč

3

1400,00

11 200,00 Kč

25,00

5 000,00 Kč

5

zamulčování kůrou

m

6

zahradnický kompost

m

8

7

přepravní náklady

km

200

Hrubé náklady celkem

143 400,00 Kč

Zeleň v extravilánu obce
Zeleň v extravilánu obce bude naceněna dle následně zpracovaných projektových
dokumentací, které si může obec nechat postupně zhotovit.
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7.

Implementační část

Pro úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu je nezbytné definovat a
popsat následující oblasti:
 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Strategie rozvoje zeleně
 Systém financování Strategie rozvoje zeleně
 Aktualizace Strategie rozvoje zeleně
 Monitoring a vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje zeleně

7.1 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Strategie rozvoje zeleně
Pokud má dojít k naplnění cílů strategie, je potřeba zajistit jednoznačný způsob jejího řízení.
Ten musí vycházet ze systému řízení obce, kdy zastupitelstvo je orgán řídící a vedení obce
spolu se zaměstnanci úřadu je orgán výkonný. Systém řízení strategie rozvoje zeleně
naznačuje následující schéma.
Znázornění způsobu řízení a organizačního zajištění naplňování Strategie rozvoje zeleně
v obci Jasenná

Řídící skupina

Výkonný tým
Starosta
Místostarosta

Zastupitelstvo obce

Zaměstnanci obce

Řídící skupina
Řídící skupina představuje hlavní orgán, který je zodpovědný za postupné naplňování
strategie. Řídící skupina rozhoduje o tom, zda přijme/nepřijme a schválí/neschválí
předložené rozvojové projekty (včetně jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se
schváleným plánovacím dokumentem. Řídící skupina dále určí osobu, tzv. garanta, jehož rolí
bude iniciovat a koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a aktualizacemi strategie.
Garant by měl být jeden z členů řídící skupiny, příp. výkonného týmu.
Výkonný tým
Výkonný tým je složen z představitelů obce a vybraných zaměstnanců obce. Vedoucím
výkonného týmu je starosta obce. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu
implementace strategie je předkládat řídící skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových
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aktivit, které jsou v souladu se schváleným strategickým dokumentem. Dalšími úkoly
výkonného týmu jsou: monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit
a zajištění aktualizace strategie (vlastními silami či za pomoci externí osoby).
Do procesu implementace Strategie rozvoje zeleně budou zapojeny i další subjekty, které
budou plnit funkci poradní.

7.2 Systém financování Strategie rozvoje zeleně
Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů strategie jsou nutné finanční
prostředky. Realizace řady navržených aktivit se bezpochyby neobejde bez vnější finanční
podpory. Proto je důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek
významně napomůže k jejich realizaci.
Financování rozvojových aktivit lze zajistit třemi předpokládanými způsoby:
1. Financování projektů výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivé projekty jsou
financovány výhradně z rozpočtu obce.
2. Financování projektů na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivé projekty jsou
financovány z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně
z vlastních zdrojů. Externí finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace,
granty)
a vratné (úvěry, zápůjčky apod.). Především nevratné externí finanční prostředky
představují velmi významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci
daného projektu (mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových nákladů projektu). Z pohledu
externích zdrojů lze uvažovat o následujících zdrojích financování:





z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU
ze státního rozpočtu ČR
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého
sektoru, prostředky nestátních neziskových organizací).

3. Nepřímá podpora projektů – obec Jasenná se nepodílí ani finančně ani realizačně
na přípravě a realizaci projektů. Role obce je v tomto případě iniciační a komunikační,
čímž napomáhá k prosazování daného projektového záměru.
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Vazby systému financování znázorňuje následující schéma.
Vazby systému financování Strategie rozvoje zeleně v obci Jasenná

Projekty/Rozvojové aktivity

Zdroje financování

Způsob financování
Rozpočet obce
Financování projektů
výhradně z vlastních
zdrojů

Národní či krajské
zdroje

Financování projektů na
bázi tzv. principu
doplňkovosti

Zdroje EU

Nepřímá podpora
projektů

Soukromé kapitálové
prostředky

7.3 Aktualizace Strategie rozvoje zeleně
Nedílnou součástí implementace strategie je i její aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“
dokument, který by měl být aktualizován v čase a reagovat tak na aktuální změny politické,
hospodářské, společenské či legislativní. Je proto žádoucí, aby se Strategií rozvoje zeleně
bylo pracováno v čase a v návaznosti na její monitorování a vyhodnocování naplňování
docházelo taktéž k její aktualizaci.
Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávající strategii, nebo přímo úpravou
strategie, čímž vznikne nová verze. Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit
provedené změny.
Za zajištění aktualizace a dílčích revizí strategie je zodpovědný výkonný tým.

7.4 Monitoring a vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje zeleně
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Strategie rozvoje zeleně v obci Jasenná je
důležitou součástí celého strategického dokumentu. Je žádoucí, aby monitoring a
vyhodnocování naplňování strategie byl prováděn průběžně a mohl tak pružně reagovat na
aktuálně vzniklé situace. Faktorů, které mohou vstupovat do realizace strategie a mít na ní
pozitivní či negativní vliv je skrze politické, společenské, hospodářské a legislativní prostředí
mnoho. Nelze tedy předpokládat, že do realizace strategie nebude potřeba zasahovat.
Za monitoring a vyhodnocování naplňování strategie je odpovědný výkonný tým.
(Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018)
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8.

Závěr

Mám-li uzavřít strategii zeleně v obci Jasenná, rád bych to udělal shrnutím toho, co mne
na obci zaujalo a v čem jsem cítil určitý deficit.
Jednoznačnými pozitivy jsou stavby, které si zachovávají venkovský vzhled a samotní občané
se snaží své domy opravovat tak, aby si dům zachoval co nejpůvodnější charakter (co se
alespoň vzhledu týče). To je na mnohých stavbách citelné měřítko a je vidět, že občané mají
rádi nejen svůj dům, ale že jim záleží i na samotné obci.
Ve všech případech tomu tak není, ale takových případů je mnohem méně než těch
kladných.
Nejsou zde škaredé novostavby bez ladu a skladu s kýčovitými fasádami, ale když mluvíme
o strategii zeleně, tak ani zeleň tu není příliš rušivým prvkem. U stavení jsou vzrostlé stromy
a na jehličnatou městkou zeleň, hýřící barevností a tvarovou rozmanitostí si také moc lidí
nepotrpí. Proto pokud se obci povede odstranit drobné chybičky vzniklé výsadbou
nepřirozené zeleně (jalovců a tújí) získá obec Jasenná zase o krok lepší rozměr.
Obec by měla začít od záležitostí, které je schopná sama ovlivnit. Tzn. začít na pozemcích,
které má ve svém vlastnictví. Pak by byla také vhodná i osvěta občanů formou článku
na webových stránkách obce s případnými kladnými příklady, které také mohou oslovit pár
jedinců, kteří zmiňovanou problematiku dobře pochopí a interpretují do praxe.
Pokud přijede do vesnice člověk z města, s největší pravděpodobností bude obdivovat právě
tu jednoduchost, klid a harmonii obce a nikoli úchvatné anglické trávníky s jehličnany, které
potkává ve městě poměrně často.
Proto je také třeba, aby si vesnický člověk uvědomil, že výsadbou zlatolistých, stříbrnolistých
a kdovíjak barevných a jehličnatých dřevin, nevnáší do obce nějakou zvláštnost, ale naopak
chaos a zmatek, který vrcholí tím, že se obec izoluje od okolní přírody a stává se
samostatným celkem, bez přirozené návaznosti na své okolí.
S tím souvisí negativa obce, o kterých jsem se chtěl zmínit. Těmi negativy je velká absence
zeleně v krajině, jako významného ekologického a krajinotvorného prvku.
Zřejmě se jako jedno z hlavních řešení jeví do budoucna usilovat o odkoupení pozemků
navazujících na stávající pozemky obecní, aby na nich mohla krajinná zeleň postupně vznikat.
Při procházce po nejedné polní cestě může být člověku úzko, neboť bez zeleně působí místo
jako měsíční krajina, kde se není kde schovat před prudkým sluncem a mnohdy i cesta je
zčásti rozoraná, jako by měla brzy zaniknout.
Přesto má obec Jasenná především díky některým stavbám a rybníkům své vlastní
neopakovatelné kouzlo, které je třeba chránit a rozvíjet pro další generace.
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