
Příloha č. 2 k  „Dohodě o spolupráci při úpravě, péči a údržbě zeleně na 

pozemku ve vlastnictví města Říčany“ 

Specifikace pozemku(ů), pro které je uzavírána „Dohoda“: 

Parcelní číslo pozemku(ů)……………………………………………………………………… (uvést vč. k.ú.) 

Lokalita (označení - např. sídliště, ulice)……………………………………………………………………….. 

Výčet prvků zeleně, které budou součástí „Dohody“  

Trávníky – výměra v m2……………………………………………………… (seč minimálně …… x ročně) 

Keře soliterní – počet kusů s uvedením listnatý/jehličnatý …………………………………………… 

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

Zapojené skupiny keřů – výměra s uvedením listnaté, jehlič., smíšené………………………….. 

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

Živé ploty – výměra půdorysu + výška, s uvedením listnatý, jehličnatý………………………….. 

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

Záhony trvalek – výměra………………………………………………………………………………………………… 

Záhony letniček – výměra………………………………………………………………………………………………. 

Záhony růží – výměra……………………………………………………………………………………………………… 

Plochy půdopokryvných rostlin – výměra s uvedením list., jehlič., květiny x dřeviny……… 

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

Mobilní nádoby, závěsné nádoby – počet, uvést čím osazeno (např. letničky, trvalky, dřeviny) 

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

Prováděná odstranění prvků nebo jejich částí (po dohodě se správcem zeleně): 

 

 

 

 

 



Prováděné nové výsadby, rozšíření prvků zeleně(po dohodě se správcem zeleně): 

 

 

 

 

 

 

 

Standardy údržby jednotlivých  prvků zeleně 

 

Seč trávníku v rovině nebo ve svahu se sběrem 

(rovina – sklon plochy do 1:5, svahy - sklon  1:5 až 1:2 a sklon 1:2 až 1:1) 

Posečení travní plochy na výšku strniště 30–80 mm s odstraněním posekané travní hmoty do 24 

hodin. Posečená travní hmota bude odstraněna mechanicky při seči nebo následně ručním 

shrabáním tak, aby na posekané ploše nezůstaly shluky posekané travní hmoty, které by narušovaly 

estetické a funkční vlastnosti dané plochy. Operace zahrnuje posbírání běžného odpadu (komunální, 

spadané větve apod.), odvoz a likvidaci vzniklého odpadu dle platných předpisů. 

Seč bude prováděna nejméně 5krát nebo 8krát ročně. 

V případě znečištění okolí sekané plochy (chodníky, ulice, ploty, zdi nemovitostí…)posekanou travou 

bude provedeno odstranění znečištění do stavu před sečí.  

Trávník v blízkosti stromů bude dosekán nejblíže do vzdálenosti 10 cm od kmene. Takto nedosekané 

části trávníku budou v blízkosti stromů odstraněny ručně bez použití motorových sekacích 

mechanismů v četnosti dle potřeby, minimálně však 2krát ročně. Tato operace se považuje za součást 

prováděné seče. 

Žádná součást zelené plochy nesmí být sekacími mechanismy poškozena. 

Seč trávníku v rovině nebo ve svahu s mulčováním/recyklací 

(rovina – sklon plochy do 1:5, svahy – sklon 1:5 až 1:2 a sklon 1:2 až 1:1) 

Posečení travní plochy na výšku strniště 30–80 mm bez odstranění posekané travní hmoty 

(s ponecháním hmoty rovnoměrně rozprostřené na posekané ploše). Operace zahrnuje posbírání  

běžného odpadu (komunální, spadané větve apod.), odvoz (mimo posečené travní hmoty) a likvidaci 

vzniklého odpadu dle platných předpisů. 



Seč s mulčováním/recyklací bude prováděna nejméně 4krát ročně. 

V případě znečištění okolí sekané plochy (chodníky, ulice, ploty, zdi nemovitostí,…) posekanou travou 

bude provedeno odstranění znečištění do stavu před sečí.  

Trávník v blízkosti stromů bude dosekán nejblíže do vzdálenosti 10 cm od rostliny. Takto nedosekané 

části trávníku budou v blízkosti stromů odstraněny ručně bez použití motorových sekacích 

mechanismů v četnosti dle potřeby, minimálně však 2krát ročně. Tato operace se považuje za součást 

prováděné seče. 

Žádná součást zelené plochy nesmí být sekacími mechanismy poškozena. 

Odstranění listí 

Odstranění spadaného listí z ploch s travním porostem bude prováděno na podzim. Pokud po 

podzimním odstranění dojde ještě k dalšímu opadu listí, je osoba provádějící údržbu dané plochy 

zeleně povinna toto odstranit nejpozději s první jarní sečí. 

Podzimní odstranění listí může probíhat mechanizovaně (např. sběračem travní sekačky), případně 

vyfoukáním za použití fukaru nebo ručně shrabáním. Odstranění listí zahrnuje naložení, odvoz 

a likvidaci listí a též posbírání odpadků a dalšího biol. odpadu (větve) z plochy a jeho likvidaci dle 

platných norem.  

Řezy a tvarování solitérních i zapojených keřů a živých plotů 

Veškeré řezy budou prováděny odborně, s individuálním přístupem k jednotlivým druhům. Budou 

dodržovány zásady správného provádění řezů jak z hlediska techniky řezu, tak termínu provedení. 

Rány vzniklé řezem musí být hladké bez roztřepení, zatržených částí dřeva či kůry. Živé ploty, 

případně volně rostoucí keře musí být udržovány tak, aby nezasahovaly do silnice, nebránily 

průchodu po chodníku, pokud to současná situace dovolí.  

Řez živých plotů bude prováděn 2–4x ročně (dle lokality), četnost ostatních řezů je vždy závislá na 

daném druhu a dané lokalitě. 

Průklest keřů bude prováděn v zimním období vždy 1krát za 2 roky, a to odborně, s ohledem na 

konkrétní druh dřeviny. 

Odpad bude odstraněn a zlikvidován dle platných norem. 

Mechanické odplevelení keřových výsadeb 

Mechanické odplevelení zahrnuje odstranění nadzemních i podzemních částí plevelných rostlin, 

včetně odstranění vrostlých náletových dřevin. Operace zahrnuje i odstranění vzniklého odpadu,  

posbírání odpadků z keřů  a jejich bezprostředního okolí a likvidaci dle platných předpisů. 

Mechanické odplevelování keřových výsadeb bude prováděno nejméně 2krát ročně. 

Pletí záhonů trvalek, letniček a růží 



Pletím se rozumí odstranění nadzemních i podzemních částí plevelných rostlin včetně náletových 

dřevin a rozrušení povrchu půdy (nakypření) – pokud není půda kryta textilií, případně mulčem 

(kůrou). 

Pletí bude prováděno nejméně 5krát ročně. 

Odstranění odumřelých a odkvetlých částí rostlin 

Toto odstraňování se provádí dle potřeby, v závislosti na druhu rostlin. Provádí se u růží, letniček, 

trvalek.  

Zálivka stromů a keřových výsadeb a záhonů 

Zálivkou se rozumí zalití květinových záhonů, výsadeb keřů, vysazených stromů. Zálivka se bude 

provádět dle momentální potřeby v závislosti na klimatických podmínkách. Stromy je vhodné zalévat 

dávkou vždy  min. 40 l. 

Zálivka záhonů a keřových výsadeb, případně závěsných nádob a mobilních nádob bude prováděna 

v množství dle aktuální potřeby tak, aby byl dostatečně zavlažen kořenový prostor rostlin. 

 


