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Summary 

In the present work are processed options planting of green spaces 

nearby area sources TZ industrial complex, as. During the first part the climate 

system nearby. Subsequently identified nonpoint sources of dust and its impact on 

the environment around the area. The specified conditions is proposed species 

composition and working procedure of planting, including aftercare. Subsequently, 

the prepared planting benefits in terms of reducing emissions and costs were 

calculated on the planting of green spaces around the area TZ, as 

 
 
 
 
Anotace 

V předložené práci jsou zpracovány možnosti výsadby izolační zeleně 

v okolí plošných zdrojů průmyslového areálu TŽ,a.s.. V první části je analýzován 

klimatický systém v blízkém okolí. Následně jsou identifikovány plošné zdroje 

prašnosti a jejich dopady na životní prostředí v okolí areálu. Na stanovené 

podmínky je navržená druhová skladba dřevin a pracovní postup výsadby, včetně 

následné péče. Následně je zpracován přínos výsadby v oblasti snižování emisní 

zátěže a byly spočítány náklady na výsadbu izolační zeleně v okolí areálu TŽ, a.s. 
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Seznam zkratek 

 

BAT – nejlepší dostupné techniky 

ČHMU – ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV 

TŽ – TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

KČOV – koncová čistírna odpadních vod 

SEZ – staré ekologické zátěže 

VEP -  víceúčelová ekologická plocha 
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1 Úvod 

 

 

Nároky na kvalitu životního prostředí neustále stoupají. Velké nároky jsou 

kladeny na velké provozovatele zdrojů znečišťovaní ovzduší v oblastech se 

zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v Moravskoslezském kraji.  

Cílem diplomové práce je oddělit průmyslový areál TŽ (dále jen TŽ) 

izolační zelení, která bude plnit funkci zeleného filtru. Tímto dojde k snížení 

poletavého prachu a snížení kontrastu průmyslového areálu s okolím prostředím. 

Zeleným filtrem se dosáhne snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných 

zdrojů a snížení hlukového zatížení okolí dle dokumentu BREFF. Druhová skladba 

dřevin a keřů je navržena především s ohledem k zatíženosti prostředí (půdy, 

ovzduší a dešťových srážek). Vysázené stromové a keřové druhy jsou navrženy 

tak, aby byli odolné vůči specifikované zátěži.  

Výsadba dřevin v TŽ bude mít i pozitivní vliv na biokoridory, které se 

nachází v okolí řeky Olše v TŽ. Vzniknou nové potravinové možnosti a hnízdící 

možnosti pro ptactvo a různé formy živočichu. V TŽ nacházejí své útočiště 

chránění vodní ptáci morčák velký a skorec vodní. TŽ pro tyto živočichy vytvořilo 

přirozené působiště a hnízdiště. V biokoridorech probíhá celoevropského sčítaní 

vodního ptactva NATURA 2000. [9] [15] [16] [17] 

V okolí plošných zdrojů se nacházejí náletové stromy v dominanci břízy. 

V období vegetačního klidu, tedy v zimním období kdy je zvýšená koncentrace 

prachových částic a tedy i zhoršené imisní situace jsou plošné zdroje nechráněny. 

Vizuálně jsou plošné zdroje více odkryte a nezelené stromy zvyšuji rozsah 

viditelnosti na plošné zdroje.  
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2 Analýza literárních podkladů 

V první části diplomové práce je provedena analýza plošných zdrojů 

prašnosti. Byl kladen důraz na analyzování současného stavu těchto zdrojů.  

V druhá části diplomové práce je navrženo řešení s co největší možnosti 

záchytu prachu na plošných zdrojích. Proto je kladen důraz na výsadbu izolační 

zeleně v blízkosti zdroje. 

Literární údaje zde uvedené byly čerpány z doporučené literatury. 

Literatura byla specifikována dle zdejších klimatických podmínek se zřetelem na 

druhovou skladbu dřevin a vytvoření stabilního ekosystému.  
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3 Představení společnosti 

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. je pokračovatelem dlouhodobé 

tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku. Třinecká huť byla založena Těšínskou 

komorou arcivévody Karla Babsburského v roce 1839. Dnes je společnost 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. největší českou hutí s domácím kapitálem a také 

s nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA STEEL a.s. Společně tvoří 

jedno z předních průmyslových uskupení v České republice. Strategie společnosti  

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. je „dynamické zvyšování podílu dlouhých výrobků 

s vyšší přídavnou hodnotou a jejich řízení v budovách výrobkových řetězcích“. 

Postupná diverzifikace výrobkového portfolia snižuje závislost na výkyvech trhu. 

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ročně vyrábí v uzavřeném 

hutním cyklu zhruba 2,5 milionu tun oceli. To představuje téměř polovinu 

současné celkové produkce oceli v ČR. Hlavní výrobkové portfolio tvoří především 

dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, kolejnice, široká ocel, 

bezešvé trubky a hutní polotovary. Další výrobky výrobku jsou koks a doprovodné 

produkty vznikají při jeho výrobě, dále uměle hutné kamenivo a granulovaná 

struska. [1]   

4 Způsob hospodaření s druhotnými surovinami 

Dle požadavku referenčního dokumentu nejlepších dostupných technik 

(BAT) pro Výrobu železa a oceli je vyžadované maximální využívání 

zachycených materiálů ve filtračním zařízení v celém hutním cyklu. Tedy 

v zařízení, kde se využívají např. elektrostatické odlučovače, skrubry, tak 

zachycené látky se uplatňují k následnému využívání k recyklaci v hutním 

výrobním cyklu. Tyto materiály mají velký podíl Fe a jsou proto vhodné 

k následnému zpracování. Lze tedy předpokládat, že velké plošné zdroje, které 

slouží k ukládání a manipulaci s těmito materiály se budou i nadále ve velké míře 

uplatňovat. V podmínkách TŽ k přechodnému ukládání a zpracování těchto 

odprašku slouží, VEP (víceúčelová ekologická plocha), která je zajištěna dle 

požadavků legislativy ČR. Zde se ukládají Ostatní a Nebezpečné produkty před 

jejich následným zpracováním.[9] [10]  

Typickým produktem vysokých pecí je výroba železa a strusky. Struska se  

následně zpracovává na provoze VS – Druhotné suroviny. Zpracování spočívá 

v drcení, mletí a následném třídění do jednotlivých kusových frakci. Struska se 

využívá převážně ve stavebnictví, které je sezonní. Výroba železa a strusky, je 

nepřetržitá a v období staveního klidu se musí přechodně skladovat. Struska se 
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v nejvíce dodává množstevním objemu pro výstavbu komunikaci a pro zimní 

údržbu [2], [13] 

5  Klimatické podmínky v okolí TŽ 

Klimaticky náleží zájmové území do oblasti MT 7 - mírně teplé, mírně 

suché s mírně chladnou zimou. 

5.1 Základní meteorologické charakteristiky 

Průměrná roční teplota      8,1°C 

Maximální teplota      34.6°C 

Minimální teplota      -29,7 °C 

Průměrný roční srážkový úhrn je uváděn v rozmezí  650 - 750 mm 

Průměrná relativní vlhkost vzduchu    76 % 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více   100 – 120 dnů/rok 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou    60 – 80 dnů/rok 

Počet dnů se zataženou oblohou    120 – 150 dní/rok 

Převládající směr větru      JV 

Průměrná rychlost větru      2,9 m/s 

5.2 Bouřková činnost 

Bouřková činnost je omezena na období od února do listopadu. Největší 

četnost bouřek bývá v období červen až srpen, kdy bývají zaznamenány 

v jednotlivých dnech dvě i více bouřek.  



Herman, T. Audit možnosti uplatnění výsadby izolační zeleně v blízkosti plošných zdrojů prašnosti TŽ, a.s. 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta HGF, Environmentální management, 2014 

 
 

6 
 

5.3 Vlhkost, mlhy, mráz 

Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou nejvyšší v zimních měsících 

(nejnižší průměrné denní teploty) a nejnižší na jaře a počátkem léta (duben-

červenec). Během dne bývá relativní vlhkost vzduchu nejnižší kolem poledne a 

v ranních a večerních hodinách se hodnoty vyrovnávají. 

Z hlediska výskytu mlh, maximum mlhavých dnů bývá v listopadu a 

minimum v červenci. 

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Třinec, (ČHMÚ Ostrava) platná ve 

výšce 10 m nad zemí. [7]   

 

 

5.4 Hydrogeologická a geologická charakteristika 

5.4.1 Geomorfologie a popis reliéfu 

TŽ se nacházejí na území rajónu č. 156. Glacigenní sedimenty 

Podbeskydské a Ostravské pánve je přiřazováno geomorfologickému celku 

Třinecké brázdy. Její průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 300 m n.m. 

[19]   

5.4.2    Geologická charakteristika 

Jedná se o pánev kvartérních struktur Vnějších Západních Karpat 

erozního původu s erozně akumulačním povrchem. Předkvartérní podloží je 
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tvořeno spodními těšínskými vrstvami těšínsko-hradišťského souvrství slezské 

jednotky svrchní křídy. 

V areálu TŽ se nachází vrstvy těšínského vápence jurského stáří. 

Kvartérní pokryv je v celém areálu TŽ tvořen fluviálními sedimenty řeky Olše, a to 

především štěrky, většinou hlinité, hrubé až balvanité, ulehlé, v jejichž nadloží se 

nachází nesouvislá vrstva písčitých náplavových hlín. 

Vrstvy jílovců jsou v hloubkách od 5-6,5 m do 8-9 m, štěrky od 1,5-4 m do 

5-7 m, hlíny od 1-2 m do 1,5-4 m. Nepravidelná antropogenní navážka dosahuje 

od 1 – 5 m. [19]   

 

5.4.3    Hydrogeologie 

V areálu TŽ se nacházejí víceméně vodorovně uložené průlinové 

(mezizrnové) kolektory: fluviální hlinito-písčité štěrky říčních koryt, údolní nivy a 

nižší údolní terasy. Většinou jsou v přímé hydraulické souvislosti s povrchovým 

tokem. Hladina je volná. Doplňování podzemních vod je sezónní, hladina kolísá 

v závislosti na atmosférických srážkách a stavu hladiny v řece. Nejvyšší hladiny 

podzemní vody bývají v květnu a červnu, nejnižší v září až listopadu. Kolektor 

fluvuálních štěrků a aluviálních hlín je omezen u podloží nepropustnými jílovci, 

v nadloží částečně polopropustou vrstvou náplavových hlín. Kolektor má rozdílné 

hodnoty v hydraulických parametrech. Tyto rozdíly jsou způsobeny 

nehomogenitou fliviálních štěrků, různým stupněm zahlinění a ulehlosti. Vliv má 

také mocnost kolektorů v jednotlivých částech areálu. Na základě chemického 

rozboru je podzemní voda kalcium-sulfidického typu a je středně zásaditá (pH – 

9,2). Na základové betonové konstrukce působí síranovou agresivitou.  Riziko 

znečištění podzemní vody je v závislosti na možnostech šíření kontaminantu velmi 

vysoké. 

Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce od 0,7 do 3,3 m a souvisí 

s vrstvou propustných štěrků a hladinou vody v řece Olši.  Izolinie ustálené hladiny 

podzemní vody probíhá v úrovni cca 290 m.n.m. [18]   
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5.4.4    Hydrologie 

Třincem i areálem TŽ protéká řeka Olše, která pramení v Polsku a po 

uplynutí 89 km ústí do Odry.  Dále protékají areálem TŽ tyto toky: 

- Křivec 

- Tyra 

- Bystrý potok 

- bezejmenný tok za žíhárnou 

- Neborůvka 

- bezejmenný tok za KJT 

- Lištnice 

- Staviska 

- bezejmenný tok v Koňské 

Do řeky Olše jsou vypouštěny odpadní průmyslové vody z areálu TŽ 

z KČOV 1 a KČOV 2. [6]   

TŽ se nachází v blízkosti chráněné krajinné oblasti „ Beskydy“. Je tedy 

vhodné provádět výsadbu původních druhů stromů a keřů než uplatňovat rychle 

rostoucí dřeviny. V okolí plošných zdrojů bude preferovaný mix jehličnatých a 

listnatých stromů. Stromy budou ve spodních patrech doplněné keřovými 

dřevinami. [14] 

6  Identifikace plošných zdroj vhodných k výsadbě  

Ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jsou identifikovány 

následující významné plošné zdroje prašnosti zdroje: 

- Provoz VS – druhotné suroviny, halda 

- Provoz VO – Výroba železa a oceli, homogenizační skládky 

- Provoz VS – druhotné suroviny, VEP (víceúčelová ekologická 

plocha) 
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Každý s těchto plošných zdrojů má specifické podmínky k užívání a 

výsadba izolační zeleně musí být navržena pro každý zdroj individuálně. 

Z východní části TŽ, tedy v okolí plošných zdrojů (homogenizační skládka a VEP) 

se nachází mezinárodní železniční koridor, který lemuje podélně areál TŽ. Kolem 

mezinárodního železničního koridoru se nachází silniční komunikace na ul. 

Těšínské, která je jedná ze spojnic mezi Třincem a Českým Těšínem. Železnicí se 

značně omezila možnost výsadby izolační zeleně v blízkosti velkých filtračních 

zařízení, které jsou zdrojem konstantního hluku z výkonných ventilátoru.  Areál TŽ 

by bylo vhodné lemovat zeleným filtrem k záchytu sekundárních emisí a v okolí 

plošných zdrojů by primární zelený filtr, k přímému záchytu prachových částic. TŽ 

jsou vizuálně otevřené z ul. Těšínská. Zde se nachází a lemuji TŽ mezinárodní 

železniční koridor a komunikace na ul. Těšínské. Z této „otevřené“ strany se 

nacházejí zdroje znečišťování ovzduší s instalováním filtračním zařízením, které 

jsou velkým zdrojem hluku.   

6.1 Halda 

Halda je historický pozůstatek nehospodárného zacházení s druhotnými 

surovinami z minulých let. Na tuto haldu se dopravovaly a ukládaly nepotřebné 

druhotné produkty z hutního cyklu převážně z vysokých pecí. Část této halda je 

zatížena SEZ. Tento zatížený prostor SEZ obsahuje i vysokým podílem Fe. Proto 

se hledají možnosti zpracování a uplatnění v hutním výrobním cyklu. Tato halda 

dosahu výšky 350 m n.m,, její výška je v terénu je cca 35 metru. Tato halda je 

dominantní z města Třince viz obr. č. 1. Část této haldy je odtěžena (nezatížené 

SEZ) a je odkrytá z návětrné strany od města Třince, kde tvoří kolmou viditelnou 

šedou stěnu viz. obr. č 2. Pod touto stěnou se vytěžený prostor využívá k 

manipulaci a přechodnému ukládání strusky. Taktéž horní část této haldy je 

určena k přechodnému ukládání strusky. Na haldě (nezatížené SEZ) se nachází 

struska, která tvoří podloží celé haldy. Podloží haldy je zásadité s velkým 

obsahem CaO. Na svazích haldy, kde nedocházelo k manipulaci a přesunu 

materiálu se tyto svahové části přirozeně zalesnily náletovými dřevinami. Svahy 

mají násypný úhel cca 60 stupňů a v těchto „zalesněných“ svahových částech 
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haldy dominuje z 90% bříza a zbylých 10 % jsou tvořeny v zastoupení třešeň 

ptačí, javor, dub letní, dub zimní, jeřáb, buk, smrk a borovice. Podrobné 

dendrologické informace k dřevinám jsou v kap. 11. V období vegetačního klidu, 

kdy náletové dřeviny nejsou ozeleněny je zde šedé podloží haldy velmi kontrastní 

oproti okolní přirozené krajině. Je zde viditelný pohyb těžké techniky a zvýšený 

přenos hluku z této techniky.  

 
Obr. č. 1 pohled z města Třince na haldu v období vegetačního klidu 

 

Od viditelné strany z města Třince se nachází manipulační a skladovací 

plocha, kterou lemuje obslužná komunikace do horní části haldy, kde se taktéž 

nachází manipulační a skladovací plochy strusky. Tato komunikace je využívaná 

k návozu a odvozu materiálů a přesunu těžké techniky a je částečně zalesněna 

úletovými dřevinami. Do horní části haldy vedla komunikace v odkryté (vytěžené) 

části haldy. Tato komunikace byla viditelná z města Třince a byla z velké části 

odkryta nezalesněna. Proto byla převážně v suchém období zdrojem prašnosti a 

hluku z nákladní automobilové dopravy. Z těchto důvodu byla komunikace 

přeložena. Náhradní komunikace byla vytvořena ze strany od TŽ a již nebude 

viditelná od města Třince. Prašnost bude zachycována okolní vzrostlou zeleni 

z úletových dřevin. Komunikace je tedy z části zalesněna a výsadbou izolační 
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zeleně bude úplně zalesněna. Tímto opatřením dojde k snížení prašnosti a 

hlučnosti na haldě.  

 

Obr. č.2 Detailní pohled na odtěženou část haldy a přechodné úložiště strusky 

V blízkosti oplocení haldy se nachází vzrostlé stromořadí Olše, která ve 

vegetačním období plní funkci zeleného filtru viz. obr. č.1 a 3 z města Třince. Tyto 

pozemky nejsou ve vlastnictví TŽ, ale Lesů České republiky. V tomto prostoru by 

bylo vhodné doplnit prostor jehličnatými stromy. Tento zelený filtr by působil i 

v době vegetačního klidu. [2], [8]    
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Obr. č. 3 Pohled na haldu přes stromořadí u vodoteče Křivec ve vlastnictví lesů ČR 

6.2 Homogenizační skládka 

Na provoze VO se skladují v homogenizačních skládkách prachové 

suroviny pro následné zpracování v aglomeraci č. 1 a 2. Po zpracování 

v aglomeraci slouží materiál jako kovonosná vsázka pro vysoké pece. 

Homogenizační skládky jsou umístěné tak, že skládka je chráněna z návětrné 

strany výrobními halami a provozními objekty. Podélná strana homogenizační 

skládky je 400 m dlouhá a chráněná vyvýšenou železniční vlečkou TŽ viz obr. č. 

4.. Na začátku homogenizační skládky z podélné strany se nacházejí úletové 

stromy Javor babyka (Acer campestre), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v délce 

50 m. Dále již podél zakladače (odebírače) je svah, který je částečně pokryt 

travním porostem. V jednotlivých úsecích mezi haldami dochází ke kumulaci 

spadu prachových části z odebíracího stroje. Tento odebírací stroj má větší boční 

přesah do svahu a tím dochází k znečišťování okolí. Následnými větrnými poryvy 

a železniční dopravou dochází k víření jemných prachových části. Železniční 

doprava je páteřní v úrovni cca 5 m nad kolejištěm zakladače. Kolejiště je mírně 

klesající až do úrovně homogenizační skládky. Po 200 m od počáteční úrovně 

homogenizační skládky při klesajícím kolejišti kolem skládky se nachází kolejová 
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vlečka, která udržuje železniční profil v úrovni 5 m nad homogenizační hromadou. 

V tomto svahovém břehu, který je pokryt travním porostem se nachází i stromové 

dřeviny Jabloň lesní (Malus sylvestris) a Javor babyka (Acer campestre).  

      

   Obr. č. 4 Podúrovňové ukládání v homogenizační skládce s přesahem odebírače 

  Druhý svahový břeh za touto železniční vlečkou je viditelný 

z železničního korydoru a komunikace na ul. Těšínská. V tomto svahu se nachází 

úletové dřeviny Javor babyka (Acer campestre), Třešeň ptačí (Cerasus spinosa), 

Jabloň lesní (Malus sylvestris), Vrba obecná – jíva (Salix caprea).  
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   Obr. č. 5 Pohled z komunikace na ul. Těšínské - zakladač          

6.3 VEP 

Provozem VS je provozována VEP, která slouží k dočasnému ukládáni 

ostatních a nebezpečných odpadů tuhé až pastovité konzistence, z produkce TŽ, 

dceřiných společností případně smluvních dodavatelů. VEP je viditelná 

z vlakového koridoru a komunikace na ul. Těšínská viz obr. č. 7. K manipulaci 

s materiálem je využíván kolový nakladač a bagr. Návoz a odvoz materiálů, je 

realizován hlavně nákladními automobily a železniční dopravou. V okolí železniční 

vlečky od komunikace na ul. Těšínské se nachází panelová betonová plocha, 

která již neplní žádný účel. Panely budou odstraněny ve 4 metrové šíři a délce 

kolem železniční vlečky cca 100 m.  Další prostor vhodný pro výsadbu se nachází 

mezi kolejištěm od města Třince. Zde byla v minulosti skládka kolejových částí 

(svršku). Tyto dva prostory dělí elektrické vedení. V blízkosti vedení je stanovené 

ochranné pásmo. V okolí VEP se nachází břízový háj, který tvoří úletové dřeviny. 

Z návětrné strany na VEP se nachází nakládací rampa k nakládání materiálu na 

železniční vozy. V tomto prostoru se nachází nevyužitý zatravněný prostor ve 

výměře 250 m2. [5] 
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Obr. č. 5 Pohled z komunikace Těšínská na VEP 

 

7 Vhodná druhová skladba dřevin 

Při druhové skladbě je brán zřetel, že monokulturní porosty vykazují 

velkou ekologickou nestabilitu. Tedy v okolí TŽ, v blízkosti plošných zdrojů 

prašnosti, je zvýšená druhová skladba nutnosti. Jedná z podmínek zeleného 

izolačního filtru je, aby plnil funkci celoročně, tedy i v období vegetačního klidu.. 

Snaha je vytvořit mix jehličnatých a listnatých stromů. Musí se brát v úvahu, že 

v těchto náročných podmínkách se počítá s neadaptací  dřevin až 30 %. Druhová 

skladba a stáří dřevin budou navrženy tak, aby se v náročných podmínkách 

hutního provozu dobře adaptovali a zvýšil se přínos s této výsadby v horizontu 5 

až 10 let. Malé (mladé) dřeviny, mají lepší adaptivní vlastnosti, než vyšší (starší) 

dřeviny pěstované v ideálních podmínkách lesnických školek. Z těchto důvodu 

budou v náročných podmínkách upřednostňovány dřeviny menšího vzrůstu. 

K jednotlivým stromům a keřům jsou podrobné dendrologické údaje v kapitole č. 

11. [5] 
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7.1 Halda 

7.1.1 Svahová část přirozeně zalesněna 

Svahy jsou převážně pokryty listnatými stromy v 90 % dominanci břízy. 

Dřeviny v přirozeně zalesněných svazích haldy: 

- Bříza bělokorá (Betula pendula), 

- Javor klen (Acer  pseudoplatanus),  

- Dub letní (Quercus robur),  

- Dub zimní (Quercus petrea),  

- Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 

- Buk lesní (Fagus cerris),  

- Třešeň ptačí (Cerasus avium),  

- Borovice lesní (Pinus sylvestris),  

- Smrk ztepilý (Picea abies) 

Následně budou doplněny v počtu 60 ks převážně jehličnaté dřeviny:  

- Borovice lesní (Pinus sylvestris)    20 ks 

- Smrk pichlavý (Picea pungens)    20 ks 

- Douglaska tisolistá (Pseudotuga menziesii)  20 ks 

7.1.2 Kaskády 

Na vybudovaných kaskádách budou do trojspon míchaný jehličnaté a 

listnaté dřeviny. Největší zastoupení budou mít tyto jehličnaté dřeviny v celkovém 

počtu 525 ks. Z toho bude : 

- Borovice lesní (Pinus sylvestris)    175 ks  

- Smrk ztepilý (Picea abies)    175 ks 

- Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)  175 ks 

Doplněné o listnaté dřeviny v počtu 1050 ks zastoupené: 

- Javor klen (Acer  pseudoplatanus)  170 ks 

- Javor babyka (Acer campastre)   500 ks 
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- Dub letní (Quercus robur)     30 ks 

- Dub zimní (Quercus petrea)    250 ks 

- Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)    20 ks 

- Buk lesní (Fagus cerris)     35 ks 

- Třešeň ptačí (Cerasus avium)    15 ks 

- Habr obecný (Carpinu betulas)    30 ks   

 

Doplnění listnatými stromy zvýší druhovou skladbu a odolnost stromů. 

Sjednotí již vybudované lesní porosty na svazích haldy. Proto jsou voleny stejné 

dřeviny, které již dobře snášení podmínky haldy. Listnaté dřeviny budou chránit 

jehličnaté před větrnými poryvy. Jehličnaté dřeviny budou plnit převážně roli 

zeleného filtru a vizuální i v období vegetačního klidu.  

7.1.3 Komunikace podél haldy 

Pod komunikací se bude provedena výsadba jehličnatých stromů v počtu 

348 ks  v tomto zastoupení: 

- Borovice lesní (Pinus sylvestris)    116 ks 

- Smrk ztepilý (Picea abies)     116 ks 

- Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)  116 ks 

7.2 Homogenizační skládky 

Kolem homogenizační skládky budou vysázeny keře: 

- Lísky obecné (Corylus avellana)    133 ks 

Za kolejištěm lemující homogenizační skládku v délce 200 m budou 

vysázeny 2 metrové dřeviny ve dvou řadách do trojcípu v 3 metrových 

rozestupech: 

- Javor babyka (Acer campastre)    100 ks 

- Jabloň lesní (Malus sylvestris)      33 ks 

Ze strany ČD budou doplněny následující dřeviny: 
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- Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)  20 ks 

- Javor babyka (Acer campastre)    20 ks 

7.3 VEP 

Stromový zákryt VEP v délce 100 m od komunikace ul. Těšínská, budou 

tvořit následující jehličnaté dřeviny (podhled od Českého Těšína): 

- Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)  11 ks 

- Borovice lesní (Pinus sylvestris)    11 ks 

- Smrk stepilý (Picea abies)     11 ks 

 

Stromový zákryt VEP v délce 100 m od komunikace ul. Těšínská, 

umístěný mezi kolejištěm budou tvořit následující jehličnaté dřeviny (pohled od 

Třince): 

- Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)  11 ks 

- Borovice lesní (Pinus sylvestris)    11 ks 

- Smrk stepilý (Picea abies)     11 ks 

 

Stromový háj v cca 250 m2, který bude chránit VEP z návětrné strany 

tvořeno smíšenými dřevinami: 

- Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)  15 ks 

- Borovice lesní (Pinus sylvestris)    15 ks 

- Javor babyka (Acer campastre)    15 ks 

- Dub zimní (Quercus petrea)    15 ks 
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8 Pracovní postup výsadby izolační zeleně a následné péče 

8.1 Obecný pracovní postup výsadby zeleně  

8.1.1 Hodnocení půd 

Před výsadbou je nutné zjistit vegetačně technické podmínky vlastnosti 

půdy, která musí odpovídat předpokládané vegetaci a použití, nebo musí být 

upraveny, v jakém rozsahu může být svrchní vrstva půdy zpracováním dočasně 

nebo trvale narušena a jaká opatření musí být přijata, aby se zabránilo nebo 

omezilo poškození. [21] 

8.1.2 Svrchní vrstva půdy 

Svrchní vrstva půdy má být vhodná pro plánovanou vegetaci a způsob 

jejího využití. Nesmí obsahovat žádné cizorodé látky a nemá obsahovat žádné 

části vytrvalých rostlin (zpravidla vyjma semen), které by omezovali určené využití. 

Svrchní vrstva půdy odpovídá stanovišti je vhodná pro vegetaci vyhovující tomuto 

stanovišti.  

Po ukončení stavebních prací vyžaduje svrchní vrstva půdy zpravidla 

určitou dobu na regeneraci. U svrchní vrstvy půdy narušené stavebními pracemi je 

nutno provést regeneraci, popřípadě dodatečná opatření. [21] 

8.1.3 Spodní vrstva půdy 

Má-li spodní vrstva půdy sloužit jako kořenový prostor dřevin, musí být 

zrnitosti, zhutnění a propustnosti pro vodu přizpůsobená vegetační vrstvě. [21] 

8.1.4 Vegetační vrstva – zavážka 

Tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované 

vegetace a místním poměrům (např. kvalita základové plochy, sklon, poloha). [21] 



Herman, T. Audit možnosti uplatnění výsadby izolační zeleně v blízkosti plošných zdrojů prašnosti TŽ, a.s. 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta HGF, Environmentální management, 2014 

 
 

20 
 

8.1.5 Výsadba rostlin 

Požadavky, způsob, rozsah a termín prací se řídí zejména dobou 

výsadby, druhém rostlin a poměry na stanovišti. Při určování doby výsadby mají 

být zohledněny druhové zvláštností. Opadavé dřeviny je nutno zpravidla vysazovat 

v době vegetačního klidu. Stálezelené dřeviny se zemními baly lze vysazovat po 

celý rok, s výjimkou doby rašení. Hrnkové a kontejnerové rostliny se mohou sázet 

po celý rok. [22] 

8.1.6 Jámy pro výsadbu 

Jamy pro výsadbu stromů je třeba vyhloubit v šířce, která odpovídá 1,5 

násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu. Při zdejších 

podmínkách se předpokládá 100 % výměnou půdy při výsadbě. [22] 

8.1.7 Ošetření kořenů 

Kořeny prosto Kořených dřevin je třeba před výsadbou, s ohledem na 

daný druh, seříznout ostrým řezným nástrojem. Nesmí se při tom pohmoždit nebo 

odřít. U kontejnerových rostlin se musí prořezat spirálově stočené a zaškrcené 

kořeny a roztrhat kořenová plst. [22] 

8.1.8 Postup sázení 

Při výsadbě je třeba kořeny rozprostřít do jejich přirozené polohy. Kořeny 

je nutno ze všech stran zasypat kyprou půdou a stejně přitlačit. Poté je nutné 

zpravidla nutno dostatečně zalít. Mladé dřeviny se smí sázet s vlhkými kořeny. 

[22] 

8.1.9 Hloubka výsadby 

Hloubku výsadby je třeba přizpůsobit danému dřevinnému druhu. Dřeviny 

je nutno zpravidla sázet do takové hloubky, v jaké rostly na předchozím stanovišti. 

Je třeba brát v úvahu míru sesednutí. [22] 
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8.1.10  Zpětný řez nadzemních části 

Prosto kořenné dřeviny je třeba zpravidla nutno, s přihlédnutím k druhu a 

velikosti, podmínkám stanoviště a roční době, zpětně seříznout nebo prosvětlit. U 

špičáků, kmenných tvarů keřů, polokmenů a vysokokmenů stromů je přitom nutno 

zohlednit přirozený tvar růstu. [22] 

8.1.11 Urovnání, kypření a čištění výsadbových ploch 

Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, zkypřit a vyčistit. Přitom je 

třeba odstranit odpady, kameny s průměrem větší než 5 cm a těžko zetlívající 

části rostlin. [22] 

8.1.12 Mulčování 

Má-li se z důvodu ochrany půdy mulčovat, je třeba přizpůsobit materiál a 

tloušťku vrstvy mulče stanovišti a způsobu výsadby. Vrstvu mulče je třeba 

rozprostřít souvisle a rovnoměrně. [22] 

8.1.13  Kotvení 

V případě potřeby je nutno dřeviny pevně ukotvit na trojnožku, která musí 

být zasahovat nejméně 50 cm hluboko do půdy. [22] 

8.1.14  Dokončování výsadby 

Dokončovací péče o výsadby dřevin probíhá až do stavu způsobilého 

k přejímce. Cílem je dosažení stavu, který při následných pěstebních opatření 

umožní další rozvoj. Dokončovací péče zahrnuje všechny práce, které jsou vždy 

nutné k dosažení stavu způsobilého k přejímce. [22] 
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8.1.15  Způsobilost k přejímce 

Výsadby dřevin jsou způsobilé k přejímce v okamžiku, kdy je dosaženo 

jistoty úspěšného růstu. U výsadeb dřevin lze zpravidla úspěšně ujmutí rozpoznat 

od poslední třetiny měsíce června podle růstu letorostů. [22] 

8.1.16  Dokončovací péče 

Požadavek, způsob, rozsah a termíny prací se řídí zejména obdobím 

výsadby, druhem dřevin a podmínek stanoviště. [22] 

8.1.17  Kypření, pletí a vyžínání výsadbových ploch 

Při kypření výsadbových ploch a výsadbových míst je nutno přihlížet ke 

zvláštnostem porostů a chránit kořenové systémy dřevin. Při tom je nutno: 

- Oddělit a odstranit nadzemní část nežádoucích rostlin 

- Odstranit kameny s průměrem větší než 5 cm a odpad 

z nakypřených ploch 

Při kypření, pletí a vyžívání je nutno: 

- Zkontrolovat a případně opravit ukotvení 

- Hladce odříznout a odstranit suché nebo poškozené části dřevin. 

Nedostatečně přirůstajících dřevin je nutno, podle zvláštního 

příslušného druhu, dostatečně seříznout a rány u dřevin ošetřit. [22] 

8.1.18   Zavlažování 

Dřeviny vyžadují ke svému růstu dostatečnou půdní vlhkosti. Má-li být 

závlaha při nedostatku přirozených srážek a jejich účinného rozložení dostatečná, 

je nutno množství vody pro příslušnou výsadbu určit a zajistit dostatečné 

provlhčení půdy. [22] 
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8.2 Po výsadbová údržba stromů 

První rok po výsadbě 

- Zálivka dle potřeby v době sucha cca 10 x za rok 200 l na jeden 

strom v období IV. – IX. 

- Udržení bezplevelných míst. Minimálně 3x vypjetí, okopávka, 

případně doplnění mulče (V. – IX.) 

- Oprava kotvení a úvazu průběžně během roku 

- Je vhodné přihnojit dávkou kombinovaného hnojiva 

- Ošetření mechanického poškození, seříznout ránu a zatřít strom 

balzámem 

- Odstranění uschlých stromů a náhrada novými stromy 

Druhý rok po výsadbě 

- zálivka dle potřeby v době sucha cca 10 x za rok 200 l na jeden 

strom v období IV. – IX. 

- Udržení bezplevelných míst. Minimálně 3x vypjetí, okopávka, 

případně doplnění mulče (V. – IX.) 

- Oprava kotvení a úvazu průběžně během roku 

- Je vhodné přihnojit dávkou kombinovaného hnojiva 

- Ošetření mechanického poškození, seříznout ránu a zatřít strom 

balzámem 

- Odstranění uschlých stromů a náhrada novými stromy 

 

Třetí rok po výsadbě 

- zálivka dle potřeby v době sucha cca 8 x za rok 200 l na jeden strom 

v období IV. – IX. 

- Udržení bezplevelných míst. Minimálně 3x vypjetí, okopávka, 

případně doplnění mulče (V. – IX.) 

- Oprava kotvení a úvazu průběžně během roku 

- Je vhodné přihnojit dávkou kombinovaného hnojiva 
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- Ošetření mechanického poškození, seříznout ránu a zatřít strom 

balzámem 

- Odstranění uschlých stromů a náhrada novými stromy 

- Na konci roku odstranění kotvení [25] 

8.3 Po výsadbová údržba keřů 

První rok po výsadbě 

- zálivka dle potřeby v době vegetace cca 8 x za rok 15 l/m2. Povrch 

mulče se zdá být stále suchý. 

- Udržení bezplevelných míst. Minimálně 3x vypjetí, okopávka, 

případně doplnění mulče (V. – IX.) 

- Je vhodné přihnojit dávkou kombinovaného hnojiva 

- U keřů, které vyhnaly extrémně dlouhé výhonky je vhodné je v III. 

Měsíci zastřihnout o 1/3 – 1/2 délky, tak aby zůstal přirozený tvar 

keře 

 

Druhý rok po výsadbě 

- zálivka dle potřeby v době vegetace cca 8 x za rok 15 l/m2. Povrch 

mulče se zdá být stále suchý. 

- Udržení bezplevelných míst. Minimálně 3x vypjetí, okopávka, 

případně doplnění mulče (V. – IX.) 

- Je vhodné přihnojit dávkou kombinovaného hnojiva 

- U keřů, které vyhnaly extrémně dlouhé výhonky je vhodné je v III. 

Měsíci zastřihnout o 1/3 – 1/2 délky, tak aby zůstal přirozený tvar 

keře 

 

Třetí rok po výsadbě 

- zálivka dle potřeby v době vegetace cca 8 x za rok 15 l/m2. Povrch 

mulče se zdá být stále suchý. 
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- Udržení bezplevelných míst. Minimálně 3x vypjetí, okopávka, 

případně doplnění mulče (V. – IX.) 

- Je vhodné přihnojit dávkou kombinovaného hnojiva 

- U keřů, které vyhnaly extremně dlouhé výhonky je vhodné je v III. 

Měsíci zastřihnout o 1/3 – 1/2 délky, tak aby zůstal přirozený tvar 

keře [25] 

8.4 Halda 

Na haldě a v jejím okolí bylo prověřeno, jestli se zde nenachází inženýrské 

sítě, které by mohly ovlivnit výsadbu. Inženýrské sítě se nenachází v haldě a není 

zde kladeno zvláštní omezení.  

8.4.1 Svahová část haldy zalesněna přirozenými dřevinami 

Ve svazích musí být upraveny a doplněny náletové dřeviny, tak aby plnily 

funkci estetickou a zeleného filtru i v období vegetačního klidu. Bude provedena 

inventarizace dřevin a následně budou prořezány a odstraněny staré a napadeny 

stromy. Popadané stromy se zde nechají k přirozenému rozkladu na humus. 

Následně budou doplněné převážně jehličnaté stromy, z důvodu vytvoření „zelené 

haldy“ i v období vegetačního klidu. Zvýší se druhová skladba stromů, doplněním i 

o listnaté dřeviny dle přílohy č. 1. Tím se docílí druhová rozmanitost, která zvýší 

adapční schopnost zeleně a zajistí různorodou potravinová skladba pro ptactvo, 

které zde nachází přirozené prostředí a útočiště. V místech kde nebude možné 

z důvodu velkého množství listnatých stromů provést doplnění jehličnatých 

stromů, provede se v období vegetačního klidu řízený prořez stromů. Následně 

prořezaná místa budou osázena jehličnatými stromy malého vzrůstu. Navržený 

malý vzrůst jehličnatých stromů je z adaptačního důvodu. Stromy budou 

předpěstovány v lesní školce, kde jsou pěstovány v ideálních výsadbových 

podmínkách dle norem. Tedy malý strom se lépe adaptuje na zdejší půdní a 

klimatické podmínky haldy. Při růstu zde bude lepší výšková výtěžnost a sníží se 

množství dřevin, které nepřijmou podmínky haldy (odumřou). Kořenový systém u 

malých stromů se lépe adaptuje podmínkám haldy. Kořenový systém bude těleso 
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haldy zpevňovat a strom bude stabilní i při větrných poryvech.  Ne odlesňováním 

haldy a výsadbou stromů malého vzrůstu dojde v časovém období k sladění 

celého komplexu haldy do zelené barvy i v období vegetačního klidu. [20] 

Při zdejších podmínkách se předpokládá u výsadby se 100 % výměnou 

půdy.  

Stromy v tomto prostředí nebudou kotveny, jelikož výška stromů bude 0,5 

m nad povrchem. [23] 

8.4.2 Kolmá stěna haldy  

Kolmá stěně haldy, která je situovaná na město Třinec viz. Obr. Č. 1. bude 

následně upravena odtěžením přebytečného materiálu (strusky). Vytvoří se čtyři 

kaskády. Spodní kaskáda bude v úrovni 325 m n. m tedy cca 10 m nad 

manipulační plochou se struskou a komunikaci lemující haldu. Následující 

kaskáda bude 6 m nad první kaskády. Spojení mezi kaskádami bude sypný úhel 

60 °. Bylo by vhodné mít tento úhel co nejnižší, ale podmínky haldy z důvodu SEZ 

nedovolují tento sypný úhel snížit. Záběr haldy by byl příliš veliký do vnitřní části 

haldy.  

Spodní patro kaskády bude mít šíři pro výsadbu 8 m. Výsadba bude 

provedena i na šikmé části, která bude upravena pod úhlem 40 °. Šíře šikmé části 

bude 9 m. Délka kaskády bude 350 m. Plocha pro výsadbu první kaskády bude 

činit 5 950 m2. 

Druhá kaskáda bude mít šíři pro výsadbu 8 m. Výsadba bude provedena i 

na šikmé části, která bude upravena pod úhlem 40 °. Šíře šikmé části bude 9 m. 

Délka kaskády bude 350 m. Plocha pro výsadbu druhé kaskády bude činit 5 950 

m2. 

Třetí kaskáda bude mít šíři pro výsadbu 8 m. Výsadba bude provedena i 

na šikmé části, která bude upravena pod úhlem 40 °. Šíře šikmé části bude 9 m. 

Délka kaskády bude 345 m. Plocha pro výsadbu třetí kaskády bude činit 5 865 m2. 
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Čtvrtá kaskáda bude mít šíři pro výsadbu 8 m. Výsadba bude provedena i 

na šikmé části, která bude upravena pod úhlem 40 °. Šíře šikmé části bude 9 m. 

Délka kaskády bude 340 m. Plocha pro výsadbu třetí kaskády bude činit 5 780 m2. 

 

Vrchní kaskáda bude mít šíři pro výsadbu 10 m. Výsadba bude provedena 

i na šikmé části, která bude upravena pod úhlem 40 °k horizontu haldy. Šíře šikmé 

části bude 9 m. Délka kaskády bude 335 m. Plocha pro výsadbu třetí kaskády 

bude činit 6 365 m2. 

Celková plocha pro výsadbu izolační zeleně ve svahové části haldy bude 

činit 29 910 m2. 

Na takto připravené kaskády se následně provedena navážka zeminou. 

Po uložené půdě se nemá jezdit. Výška zeminy bude zvolená 40 cm. Množství 

zeminy pro takto připravenou plochu bude činit 11 964 m3. [21] 

  V horizontálních částech kaskád v šíři 8 m budou vysázeny stromy ve 

třech řadách do trojsponu. Mezi stromy je navrhovaná vzdálenost 2 m. Stromy v 

třech řadách vyplní celý prostor plochy. V šikmé ploše budou taktéž vysazeny 

stromy ve trojřez taktéž do trojsponu. Tím vznikne ucelená šikmá zelená plocha. 

V jedné řadě bude umístěno 175 ks stromů. Celkem máme 9 řad v jedné 

kaskádě, což činí 1 575 ks stromů. Stromy budou sázeny ve skupinkách poměru 4 

listnaté ku dvěma jehličnatých. Výška stromů bude 2 m.  

 

  Pod těmito kaskády se nachází manipulační plocha a úložiště strusky. Po 

vrstevnici kolem manipulační plochy vede komunikace do část haldy. Podél této 

komunikace, která je viditelná z města budou vysázeny jehličnaté stromy (smrk 

pichlavý, borovice lesní, douglaska tisolistá) v délce 700 m. Nejprve musí být 

odstraněn boční strana nezpevněné komunikace. Následně bude navezena 

svrchní zemina. Postup výsadby bude dle kap. 8.1.. Stromy budou od sebe 



Herman, T. Audit možnosti uplatnění výsadby izolační zeleně v blízkosti plošných zdrojů prašnosti TŽ, a.s. 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta HGF, Environmentální management, 2014 

 
 

28 
 

vzdáleny cca 2 m. Podél této komunikace bude vysázeno 350 ks stromů. Výška 

stromů bude činit cca 0,5 m. Tyto stromy nebudou kotveny.  

8.5 Homogenizační skládky 

V okolí homogenizačních skládek, kde je plánovaná výsadba izolační 

zeleně bylo prověřeno, jestli se zde nenachází inženýrské sítě, které by mohly 

ovlivnit výsadbu. Inženýrské sítě se nenachází v okolí homogenizačních hromad. 

V místě výsadby je výškové omezení dřevin. Do prostoru zasahuje odebírací stroj.  

8.5.1 U homogenizační skládky 

V tomto prostoru, který činní cca 400 m budou vysázeny keřové dřeviny 

Lísky obecné. Pracovní postup bude zvolen dle kap. 8.1 vyjma podkapitoly 8.1.13 

Kotvení. Jedná se o keřovou dřevinu, kterou není nutno kotvit. Tyto dřeviny budou 

sázeny v 3 m rozestupech v jedné řadě. Bude zde vysázeno celkem 133 ks Lísek 

obecných. 

8.5.2 Za kolejištěm na náspu 

V tomto prostoru budou vysázeny stromy dle kap. 7.2. Rozsah prací bude 

proveden dle kap. 9.1 

8.5.3 Prostor od ČD 

V tomto prostoru budou vysázeny stromy dle kap. 7.2. Stromy budou 

sázeny bodově a doplní stávající dřeviny. Rozsah prací bude proveden dle kap. 

8.1 

8.6 VEP 

V části za kolejovou vlečkou, která je viditelná z komunikace na ul. 

Těšínská od směru z českého Těšína dojde k právě prostorů za kolejovou 
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vlečkou. Budou zde odstraněny panely a následný postup výsadby bude dle kap. 

9.1 [2]   

9 Očekavaný přínos pro zlepšení imisní situace v okolí 

9.1 Halda 

9.1.1 Svahová část haldy zalesněna přirozenými dřevinami 

V tomto již zalesněném prostoru jsou sázeny jen jehličnaté dřeviny. Po 

výsadbě vznikne smíšený les, kdy bude částečně zelný i v době vegetačního klidu. 

Výsadba bude provedena s dřevinami 0,5 m. Z tohoto důvodu bude vytvořena 

skupina stromů a vypočten dopad v časovém období. 

Výpočet snížení prašnosti u jednotlivých zdrojů. Jelikož objem koruny 

nedosahuje 5 m3  je proveden součet všech dřevin. Odborným odhadem je po 

součtu 60 ks jehličnatých stromů ve velikosti jednotlivých stromů 0,5 m. Objem 

koruny je 2,5 m3. Tedy po prvním roce od výsadby záchytní izolační zeleň v dané 

lokalitě 40 kg/rok. 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 1 250 950 650 325 40 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 60 

stromu ve 

velikosti 0,5 m 

    6  

Vázaný prach     

1 rok celkem 

    20 Kg/rok 

Tab. č. 1 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší MS 

kraje. [24] 
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Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 20 kg/rok 80 kg/rok 150 kg/rok 

Skupina 60 stromů 

Tab. č. 2 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 

9.1.2 Kolmá stěna haldy - kaskády 

V této lokalitě bude výrazný záchyt a snížení poletavého prachu. Dojde i 

k snížení hlučnosti z těžké techniky. Výsadba bude ve 2 metrových stromů, které 

nemají v době výsadby korunu 5 m3. Budou vytvořeny skupiny stromu po 10 ks 

v jedné skupině. Objem koruny stromů bude dle odborného odhadu. 

Listnaté stromy 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 2 500 1 900 1 300 650 80 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 10 

stromu 

    105  

Vázaný prach     

1 rok celkem 

    8 400 Kg/rok 

Tab. č. 3 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší MS 

kraje. [24] 

 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 8 400 kg/rok 11 000 kg/rok 15 000 kg/rok 

Počet listnatých 

stromů 1050 ks 

Tab. č. 4 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 
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Jehličnaté stromy 

U jehličnanů je bráno poloviční množství zachycených prachových části 

dle odborného odhadu. Jehličnaté stromy mají menší plochu záchytu, ale plní 

svou funkcí i v období vegetačního klidu což je o 4 měsíce delší období. 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 1 250 950 625 325 40 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 10 

stromu 

    52  

Vázaný prach     

1 rok celkem 

    2 000 Kg/rok 

Tab. č. 5 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší MS 

kraje. [24] 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 2 000 kg/rok 3 000 kg/rok 4 000 kg/rok 

Počet jehličnatých 

stromů 525 ks 

Tab. č. 6 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 
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9.1.3 Komunikace podél haldy 

V této lokalitě budou vysázeny listnaté stromy 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 1 250 950 625 325 40 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 10 

stromu 

    11  

Vázaný prach     

1 rok celkem 

    440 Kg/rok 

Tab. č. 7 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší MS 

kraje. [24] 

 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 440 kg/rok 600 kg/rok 800 kg/rok 

Počet jehličnatých 

stromů 116 ks 

Tab. č. 8 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 

 

9.1.4 Shrnutí lokality haldy 

V lokalitě haldy dojde k výraznému snížení prachových a hlukových emisí. 

Výsledky jsou zpracovány na základě odborných odhadů na základě literárních 

poznatků studie krajského úřadu Moravskoslezského krajedle. [24] 

Po výsadbě dojde k snížení zachycení prachových částic o 10 840 kg/rok. 

Z toho listnaté stromy zachytí množství prachových částic 8 400 kg/rok a 

jehličnaté stromy zachytí množství prachových částic 2 440 kg/rok. 

V období 5 let je možno zachytit prachové částice v množství až 14 600 

kg/rok. Z toho listnaté stromy zachytí 11 000 kg/rok a jehličnaté stromy 3 600 

kg/rok. 
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V desetiletém období po výsadbě izolační zeleně je dle odborného odhadu 

zachytit až 19 800 kg/rok.  

9.2 Homogenizační skládka 

9.2.1 U homogenizační skládky 

V době výsadby budou mít výšku lísky 2 m. Budou vytvořeny skupiny lísek 

po 10 ks, z důvodu splnění hranice 5 m3 v obejmu koruny. 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 2 500 1 900 1 300 650 80 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 10 

keřů 

    13  

Vázaný prach  

1 rok celkem 

    1 040 Kg/rok 

Tab. č. 9 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší MS 

kraje. [24] 

 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 1 040 kg/rok 2 000 kg/rok 3 000 kg/rok 

Počet keřů 116 ks 

Tab. č. 10 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 

 

9.2.1 Za kolejištěm na náspu 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 2 500 1 900 1 300 650 80 Kg/rok 

Počet skupin     12  
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Skupina = 10 

keřů 

Vázaný prach  

1 rok celkem 

    960 Kg/rok 

Tab. č. 11 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší 

MS kraje. [24] 

 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 960 kg/rok 1 400 kg/rok 2 200 kg/rok 

Počet listnatých 

stromů 133 ks 

Tab. č. 12 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 

9.2.2 Prostor od ČD 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 2 500 1 900 1 300 650 80 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 10 

keřů 

    2  

Vázaný prach  

1 rok celkem 

    160 Kg/rok 

Tab. č. 13 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší 

MS kraje. [24] 

 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 160 kg/rok 250 kg/rok 400 kg/rok 

Počet listnatých 

stromů 133 ks 

Tab. č. 14 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 
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9.2.3 Shrnutí lokality homogenizační skládky 

V lokalitě homogenizační skládky dojde k snížení prachových emisí. Výsledky jsou 

zpracovány na základě odborných odhadů na základě literárních poznatků studie 

krajského úřadu Moravskoslezského kraje. [24] 

Po výsadbě dojde k snížení zachycení prachových částic o 2 160 kg/rok. 

V období 5 let je možno zachytit prachové částice v množství až 3 650 kg/rok.  

V desetiletém období po výsadbě izolační zeleně je dle odborného odhadu 

zachytit až 5 600 kg/rok. 

9.3 VEP 

Listnaté stromy 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 2 500 1 900 1 300 650 80 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 10 

listnatých 

stromu 

    3  

Vázaný prach  

1 rok celkem 

    240 Kg/rok 

Tab. č. 15 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší 

MS kraje. [24] 

 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 240 kg/rok 350 kg/rok 500 kg/rok 

Počet listnatých 

stromů 30 ks 

Tab. č. 16 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 
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Jehličnaté stromy 

Objem koruny 

stromu 

1 000 750 500 250 5 m3 

Vázání prachu 1 250 950 650 325 40 Kg/rok 

Počet skupin 

Skupina = 10 

jehličnatých 

stromu 

    9  

Vázaný prach  

1 rok celkem 

    360 Kg/rok 

Tab. č. 17 Výpočet dle metodiky Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší 

MS kraje. [24] 

 

Rok 1rok 5 let 10 let 

Vázaný prach 360 kg/rok 450 kg/rok 600 kg/rok 

Počet jehličnatých 

stromů 96 ks 

Tab. č. 18 Přehled množství zachycených prachových emisí  v časovým horizontu 10 let 

V lokalitě VEP dojde k snížení prachových emisí. Výsledky jsou 

zpracovány na základě odborných odhadů na základě literárních poznatků studie 

krajského úřadu Moravskoslezského kraje. [24] 

Po výsadbě dojde k snížení zachycení prachových částic o 600 kg/rok. 

V období 5 let je možno zachytit prachové částice v množství 800 kg/rok.  

V desetiletém období po výsadbě izolační zeleně je dle odborného odhadu 

zachytit až 1 100 kg/rok. 
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9.4 Shrnutí za TŽ 

Při výsadbě izolační zeleně na výše zmíněných plochách dojde k záchytu 

prachových emisí v prvním roce na 13 600 kg/rok.  

Po pětiletém cyklu růstu výsadby izolační zeleně dojde k zachycení 

prachových emisí 19 050 kg/rok. 

Po desetiletém cyklu růstu izolační zeleně dojde k zachycení prachových 

emisí 26 500 kg/rok. V úvahu se musí brát zřetel, že čím izolační zeleň poroste, 

budou se snižovat hlukové emise. Také bude probíhat ve velké míře fotosyntéza, 

která bude spotřebovávat CO2 k výrobě O2. V případě, že by probíhalo čištění 

okolí plošných zdrojů čisticí technikou, tak by se musely počítat náklady na tuto 

techniku, včetně zvýšené produkce nebezpečných odpadů.  
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10  Náklady na realizaci 

10.1 Halda 

10.1.1  Svahová část haldy zalesněna přirozenými dřevinami 

Druh stromů Počet  Výška Cena za ks Celkem cena 

Borovice lesní 20 ks 51  - 80 cm 250 Kč/ks 5 000 Kč 

Smrk pichlavý 20 ks 51 – 80 cm 250 Kč/ks 5 000 Kč 

Douglaska 

tisolistá 

20 ks 51 – 80 cm 250 Kč/ks 5 000 Kč 

Celkem náklady    15 000 Kč 

Tab. č. 19 Náklady na pořízení stromů pro danou lokalitu 

Činnost Množství Cena za ks Celkem cena 

Hloubení jamek 60 ks 250 Kč/ks 15 000 Kč 

Výsadba listnatých a 

jehličnatých stromů 

60 ks 250 Kč/ks 15 000 Kč 

celkem   30 000 Kč 

Tab. č. 20 Náklady na práce spojené s výsadbou pro danou lokalitu 

Celkové náklady v této lokalitě činí náklady 45 000 Kč na výstavbu. V této 

kalkulaci není započítaná cena za pravidelnou údržbu, která je smluvní. 

10.1.2  Kolmá stěna haldy - kaskády 

Druh stromů Počet ks Výška cena celkem 

Borovice lesní 175 ks 160 – 180 cm 490 Kč/ks 85 750 Kč 

Smrk ztepilý 175 ks 36 – 50 cm 7,10 Kč/ks 1 242 Kč 

Douglaska 

tisolistá 

175 ks 70 – 80 cm 294 Kč/ks 51 450 Kč 

Javor klen 170 ks 120 – 140 cm 55 Kč/ks 9 350 Kč 
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Javor Babyka 500 ks 250 – 300 cm 190 Kč/ks 95 000 Kč 

Dub letní 30 ks 81 – 120 cm 10 000 Kč/ks 300 000 Kč 

Jeřáb ptačí 20 ks 140 – 160 cm 75 Kč/ks 1 500 Kč 

Buk lesní 35 ks 81 – 120 cm 60 000 Kč/ks 2 100 000 Kč 

Třešeň ptačí 15 ks 51 – 70 cm 7 000 Kč/ks 105 000 Kč 

Habr obecný 30 ks 180 – 200 cm 290 Kč/ks 8 700 Kč 

Celkem    2 757 992 Kč 

Tab. č. 21 Náklady na pořízení stromů pro danou lokalitu 

činnost množství Cena za ks Celkem cena 

Hloubení jamek 1 575 ks 250 Kč/ks 393 750 Kč 

Výsadba listnatých a 

jehličnatých stromů 

1 575 ks 250 Kč/ks 393 750 Kč 

Kotvení 1 575 ks 80 Kč/ks 126 000 Kč 

Mulč nedrcená m3 157 m3 590 Kč/m 3 92 630 Kč 

celkem    1 006 130Kč 

Tab. č. 22 Náklady na práce spojené s výsadbou pro danou lokalitu 

 

V této lokalitě není započítána úprava hlady. Tato úprava je prováděna 

vlastní technikou v rámci odtěžování haldy. Není zde započítán návoz zeminy, 

která bude pocházet z vlastních zdrojů. Celkové náklady na výsadbu této lokality 

budou činit  3  764 122 Kč. Zvolená skladba stromů byla navrhována pro smíšený 

ekologicky stabilní les. Výsadba takového lesa je v dnešní době velmi ekonomický 

nákladná a jednotlivé ceny jsou pouze orientační. U takového množství dřevin byly 

prověřeny několik dodavatelů dle webových stránek. Cenové nabídky v takovém 

rozsahu na dodavatele nebyly podány z důvodu možného vyžadování plnění 

zakázky dle nového občanského zákoníku. 
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10.1.3  Komunikace podél haldy 

Druh stromů Počet ks Výška Cena Celkem cena 

Borovice lesní 116 ks 160 – 180 cm 490 Kč/ks 56 840 Kč 

Smrk ztepilý 116 ks 36 – 50 cm 7,10 Kč/ks 823 Kč 

Douglaska 

tisolistá 

116 ks 70 – 80 cm 294 Kč/ks 34 104 Kč 

Celkem    91 767 Kč 

Tab. č. 21 Náklady na pořízení stromů pro danou lokalitu 

Činnost Množství Cena za ks Celkem cena 

Hloubení jamek 348 ks 250 Kč/ks 87 000 Kč 

Výsadba listnatých a 

jehličnatých stromů 

348 ks 250 Kč/ks 87 000 Kč 

Kotvení 232 ks 80 Kč/ks 18 560 Kč 

Mulč nedrcená m3 70 m3 590 Kč/m 3 41 300 Kč 

celkem   233 860 Kč 

Tab. č. 22 Náklady na práce spojené s výsadbou pro danou lokalitu 

V této lokalitě není zahrnuta v ceně údržba. Úprava terénu bude 

provedena vlastní technikou. Náklady na výsadbu budou činit 325 627 Kč. V této 

lokalitě jsou zvoleny tři různé výšky druhy dřevin. Tato zvolená výška je záměrná 

z důvodu  sledování ujmutí stromů k dalším výzkumným činnostem. 

10.2 Homogenizační skládky 

Druh stromů Počet ks Výška Cena Celkem cena 

Líska obecná 133 ks 100 – 150 cm 490 Kč/ks 65 170 Kč 

Javor babyka 120 ks 250 – 300 cm 190 Kč/ks 22 800 Kč 

Douglaska 

tisolistá 

20 ks 70 – 80 cm 294 Kč/ks 5 880 Kč 
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Celkem    93 850 Kč 

Tab. č. 23 Náklady na pořízení stromů pro danou lokalitu 

Činnost Množství Cena  Celkem cena 

Hloubení jamek 273 ks 250 Kč/ks 68 250 Kč 

Výsadba listnatých a 

jehličnatých stromů 

273 ks 250 Kč/ks 68 250 Kč 

Kotvení 140 ks 80 Kč/ks 11 200 Kč 

Mulč nedrcená m3  590 Kč/m 3  

Celkem    147 700 Kč 

Tab. č. 24 Náklady na práce spojené s výsadbou pro danou lokalitu 

V této lokalitě činí celkové náklady bez údržby 241 550 Kč. 

10.3 VEP 

Druh stromů Počet ks Výška Cena Celkem cena 

Borovice lesní 37 ks 160 – 180 

cm 

490 Kč/ks 18 130 Kč 

Smrk ztepilý 22 ks 36 – 50 cm 7,10 Kč/ks 156 Kč 

Douglaska 

tisolistá 

37 ks 70 – 80 cm 294 Kč/ks 13 135 Kč 

Javor babyka 15 ks 250 – 300 

cm 

190 Kč/ks 2 850 Kč 

Dub zimní 15 ks 81 – 120 cm 10 000 Kč/ks 150 000 Kč 

Celkem    184 271 Kč 

Tab. č. 25 Náklady na pořízení stromů pro danou lokalitu 

Činnost Množství Cena Celkem cena 

Hloubení jamek 126 ks 250 Kč/ks 31 500 Kč 
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Výsadba listnatých a 

jehličnatých stromů 

126 ks 250 Kč/ks 31 500 Kč 

Kotvení 126 ks 80 Kč/ks 10 080 Kč 

Mulč nedrcená m3  590 Kč/m 3  

celkem    73 080 Kč 

Tab. č. 24 Náklady na práce spojené s výsadbou pro danou lokalitu 

 V této lokalitě bez povrchových úprav a údržby budou činit náklady 257 351 Kč. 
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11 Dendrologické údaje jednotlivých typů dřevin 

11.1 Bříza bělokorá 

Název Bříza bělokorá (Bendula pendula)  

Typ dřeviny Stromovitá dřevina 

Větvičky Převislé, pokryté bělavými voskovými bradavkami, tenké 
ohebné, prutovité, dřeň trojhranka 

Listy Dlouze řapíkaté, čepel trojhraně vejčitá, dvakrát ostře pilovitá 

Květy (III. – 
V.) 

jednodomé, různopohlavné, v jehnědách. Samčí jehnědy bez 
stopek, nící, v úžlabí podpůrné šupiny vyrůstající tři kvítky, 
každý se dvěma tyčinkami. Samičí zelené, vzpřímené, později 
nící jehnědy. Samičí kvítek bez okvětí, mají jen pestík 
s dlouhým, nitkovitými blizkami a nezřetelným semínkem 

Plod šištice 

Semeno nažky po dvou trojlaločnou zdřevnatělou šupinou 

Biotop světlé lesy, rašeniliště, pastviny, skály, paseky 

Výška 20 – 30 m 

Věk 100 – 150 let 

Ekologie je to výrazně světlomilná krátkověká dřevina, poměrně rychle 
rostoucí, kontinentálního klimatu, snášející extrémně suché,  
ale i vlhké stanoviště (ne záplavy). Je nenáročná na půdu, 
dobře snáší jarní i podzimní mrazy. Je středně citlivá na 
znečištění ovzduší. 

[4] [12] 
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11.2 Olše lepkavá 

Název Alnus glutinosa – olše lepkavá 

Typ dřeviny stromová dřevina 

Větvičky mladé větvičky lysé, oblé nebo trojhranné, s bělavými 

lenticelami, zpočátku zelné, pak červené až červenohnědé 

Listy řapíkaté listy tupě uťaté nebo vykrojené 

Květy  jednodomé, různopohlavné. Samčí i samičí na témže 
výhonu, samčí jehnědy po 3 – 5 nící, samičí květy malé 
s červenými bliznami 

Plod zdřevnatělá stopka šištice 

Semeno nažka, 2 – 3 mm dlouhá, s úzkými kožovitým okrajem 

Původ původní dřevina 

Biotop lužní lesy, pobřežní porosty 

Výška 20 – 30 m 

Věk 100 – 250 let 

Ekologie z hlediska vertikálního rozšíření se vyskytuje než Olše šedá, 
má poměrně vysoké nároky na světlo a maximální nároky na 
půdní vláhu, dlouhopdobější záplavy však nesnáší. Je velice 
tolerantní vůči podnebí a půdě, dobře odolává znečištěnému 
prostředí měst a průmyslových oblastí. 

[4] [12] 
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11.3 Habr obecný 

Název Carpinus betulas – habr obecný 

Typ dřeviny stromovitá rostlina 

Větvičky mladé větvičky zelené, chlupaté, starší olivově zelené, až 

červenohnědé, lysé, s lenticelami, dřeň zaoblená 

pětiúhelníková 

Listy střídavé, vejčité kopinaté, špičaté, 2x pilovité 

Květy (IV. – 
V.) 

samčí jehnědy válcovité, bledě zelené, nící, samičí volné, 
zelené, s červenými bliznami, nící 

Plod oříšek s trojcípým listencem 

Semeno oříšek, listenec přírostly 

Původ původní dřevina 

Biotop listnaté lesy do 800 m n.m. 

Výška 20 – 25 m 

Věk 100 – 300 let 

Ekologie poměrně dobře snáší zastínění (ne až tak dobře jako buk); 
jestli má možnost, dává přednost vlhčím stanovištím, ale 
dokáže růst i na suchých a vysýchavých stanovištích. 

[4] [12] 
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11.4 Dub letní 

Název Quercus robur – dub letní 

Typ dřeviny stromovitá dřevina 

Větvičky mladé větvičky silné, lysé, lesklé, tupě hranaté, olivově 
zelené až červenohnědé, se světlými lenticelami 

Listy laločné, krátký řapík, vykrojená čepel 

Květy (V. – 
VI.) 

květy jednodomé, různopohlavné. Samčí jehnědy 
nazelenalé, nící, samičí na dlouhé stopce 

Plod nažka v šišce s dlouhou stopkou 

Semeno žalud 

Původ původní dřevina 

Biotop listnaté lesy 

Výška 30 – 40 m 

Věk 200 – 500 let 

Ekologie Je to světlomilná dřevina, má ještě vyšší nároky na světlo. 
V požadavcích na vláhu jsou dva rozličné ekotypy. Lužní 
ekotyp vyžaduje vysokou hladinu tekoucí podzemní vody 
a záplavy snáší do 10 – 14 dní. Nejlépe se mu daří na 
hlubokých hlinitých půdách s dostatkem živin. Stepní 
ekotyp je hospodářský o něco méně významný, roste na 
teplých, vysychavých lokalitách, kde kořeny nejsou 
v dosahu spodní vody. Ke klimatickým podmínkám je 
lhostejný, je „více kontinentální“ jak dub zimní. Je odolný 
vůči znečištěnému ovzduší a poměrně dobře se mu daří i 
v městském prostředí. 

[4] [12] 
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11.5 Dub zimní 

Název Quercus petraea – dub zimní 

Typ dřeviny Stromovitá dřevina 

Větvičky  

Listy Výrazně řapíkaté, Široké obvejčité 

Květy (V.) V květnu současně s rozvíjením listů 

Plod žalud 

Semeno  

Původ Výskyt: Švédsko, Litva, Bělorusko až k střednímu 
tokuVolhy 

Biotop  

Výška 30 m 

Věk 200 – 400 let 

Ekologie Je světlomilnou dřevinou, řídké olistění propouští 
dostatek světla do nižších vrstev, což umožňuje vyvinout 
podrostní vrstvu keřů. Nemá velké nároky na srážky a 
půdní vlhkost, roste na nejrozličnějších půdách od 
chudých, kyselých po mělké nebo štěrkovité, na mělkých 
půdách a na vápenci je jeho vzrůst nižší a křivolaký. 
Nesnáší mokré oglejené půdy. Proti mrazu je naprosto 
odolný. Na znečištěné ovzduší není citlivý, vydrží 
v městském prostředí. 

[4]  
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11.6 Třešeň ptačí 

Název Cerasus avium – třešeň ptačí 

Typ dřeviny Stromová dřevina 

Větvičky  

Listy Elipsovité nebo obrácené vejčitě kuželovité, na okrajích 
hrubě pilovité. Z horní strany jsou tmavě zelené 
s vtlačenou žilnatou, ze spodní strany světlejší na 
žilkách chlupaté   

Květy (V.) Kvete před rozvinutím listů, Bíle květy bývají 
uspořádány do dlouhých stopkatých svazečků. 

Plod Třešně bývají červené ( žluté nebo až tmavočervené) 
kulovité peckovice. Většinou trpké chuti dozrávající v 
červenci 

Semeno  

Původ Karpatské části státu 

Biotop  

Výška 25 – 30 m 

Věk Do 100 let 

Ekologie Upřednostňuje teplejší oblasti, v naších podmínkách 
bývá poškozována zejména v čase květu pozdními 
jarními mrazy. Je to světlo milná dřevina poměrně 
náročná na obsah živin v půdě, zejména vápníku. Na 
půdní vlhkost má střední nároky, dokáže růst na 
sušších písčitých půdách 

[4]  
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11.7 Liská obecná 

Název Corylus avellana – liska obecná 

Typ dřeviny Keřová dřevina 

Větvičky  

Listy Obráceně vejčité, na okrajích dvakrát hrubě pilovité, 
až mělce laločné, na bázi srdčité  

Květy (III.) Je to jednodomá dřevina, kvete brzy v březnu (jako 
jedna z prvních, často pestíkové květy omrznou).  

Plod Oříšky v zeleném střihaném obalu, ve zralosti 
hnědé, dozravají v září. 

Semeno  

Původ Typický evropský od Skandinávie až k černému moři 

Biotop V čechách roste od nižin roztroušené na celém 
území. Její rozšíření výrazně ovlivnil člověk sázením 
v okolí obydlí, rovněž jejím druhovým rozšíření na 
pastvinách 

Výška 5 – 8 m 

Věk  

Ekologie Snáší jen malé zastínění, v lesech ji můžeme najít 
všude tam, kde má dostatek světla, druhotně na 
okrajích lesů, pastvinách, mezích apod.. Nemá 
nároky na vláhu roste skoro na všech půdách, 
vyhýbá se nejvíce na chudých pudám, nemá ráda 
rašeliny a zamokřené půdy. Je odolná vůči 
klimatickým vlivům, středně snáší znečištěné 
ovzduší. Jeji odpad se výborně rozkládá a tím 
zlepšuje kvalitu půdy. 

[4]  

  



Herman, T. Audit možnosti uplatnění výsadby izolační zeleně v blízkosti plošných zdrojů prašnosti TŽ, a.s. 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta HGF, Environmentální management, 2014 

 
 

50 
 

11.8 Javor klen 

Název Acer pseudoplatanus – javor klen 

Typ dřeviny stromovitá dřevina 

Větvičky žlutozelené, žlutošedé nebo skořicově hnědé, 
lysé, s hranatými nebo okrouhlými světlejšími 
lenticelami, starší šedohnědé 

Listy příčně podkovovité se třemi listovými stopkami 

Květy (IV. – 
V.) 

mnohomanželné, žlutozelené, v převislých 

hroznech, pětičetné 

Plod dvounažka s křídly skloněnými dolů 

Semeno není ploché, ale zaoblené 

Původ původní dřevina 

Biotop listnaté, suťové a svohovélesy   

Výška 35 – 40 m 

Věk  

Ekologie snášející stín ve střední míře, zastínění toleruje 
pouze v mládí. Má vysoké nároky na půdní vláhu 
a bohaté zastoupení živinami. Nesnáší imisní 
znečištění, do měst se hodí jen částečně. 

[4] [12] 
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11.9  Javor babyka 

Název Acer campestre – javor babyka 

Typ dřeviny stromovitá dřevina/ keřová dřevina 

Větvičky  

Listy Dlanité laločnaté, horní strana je tmavozelená. Má více 
obalových šupin, které jsou hnědé barvy, na okraji tmavší, 
rezavohnědé 

Květy (IV. – 
V.) 

Květy jsou nazelenalé nebo načervenalé, zpočátku jsou 
vzpřímené, později visí. 

Plod Křidlaté dvounážky, dozrávají na podzim v září. Nážky jsou 
stlačené, lysé nebo plstnaté, křídla svírají pravý úhel 

Semeno  

Původ původní dřevina 

Biotop Ekologicky velmi variabilní dřevina, má ráda jílovité nebo 
sypné půdy, bohaté živinami, ale snáší i sucho, velmi dobře se 
babice daří na vápenatých podloží. Je pohostinná dřevina, ale 
dobře snáší i plné slunce, především na vápencích. Je 
mrazuvzdorný a odolává i znečištěnému ovzduší. 

Výška 15 – 20 m/ keř  8 – 10 m 

Věk  

Ekologie U nás roste v oblasti lužních lesů, jednak v teplých 
pahorkatinách. V oblasti lužních lesů roste mimo oblasti 
pravidelných záplav.  
Využívá se k výsadbě okrajů sanačních vásadeb. 
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11.10 Borovice lesní 

Název Pinus sylvestris – borovice lesní 

Typ dřeviny stromovitá dřevina 

Větvičky žlutohnědé 

Listy okrouhlé 

Květy  samčí květy žluté, vejcovité jehnědy na spodní straně 
letorostů, samičí květy červené, stopkaté, na konci výhonů po 
jednom až třech 

Plod převislá šiška, nerozpadavá, kuželovitá, 4 – 7 cm dlouhá, 2 – 

3,5 cm široká, s krátkou stopkou, plodolisty s šedohnědým 

kosočtvercovým štítkem s plochým nebo vyklenutým horním 

políčkem. Uprostřed štítku  je malý světle hnědý pupen. 

Semeno po dvou semenech za každou šupinou, vejčité, podlouhlé, 
šedé nebo šedočervené, s blanitým křídlem 

Původ původní dřevina 

Biotop borové a smíšené lesy, skály 

Výška 20 – 40 m 

Věk 200 – 300 let 

Ekologie maximálně světlomilná dřevina, nedokáže tvořit zmlazení 
v zástinu. Na vodu není příliš náročná, protože je ji schopna 
čerpat z poměrně velké hloubky. Je nenáročná na obsah 
humusu v půdě, postačí ji minerální obsah živin v půdě. 
Z důvodu silné, ohni poměrně odolné borce a schopnosti klíčit 
a růst na půdě bez obsahu humusu je borovice první 
(pionýrskou) dřevinou, objevující se po požárech. Dá se tedy 
říci, že požáry napomáhají šíření této dřeviny. Na půdách 
mírně suchých až vlhkých, zásaditých a vápenatých až 
kyselích – ty převažuji, mohou to být půdy hlinité, písčité, 
štěrkovité nebo rašelinné, ale zde roste obvykle hůře, mnohdy 
zakrsle. Na hadcích je často jako hlavní nebo dokonce jediná 
stromovitá dřevina. Z úrodnějších půd (kde by rostla výborně) 
je v přirozených porostech vytlačována konkurencí druhů 
tolerantnějších k zastínění. Často vytváří silnější vrstvu opadu 
a surového humusu. 

[4] [12] 
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11.11 Smrk pichlavý 

Název Picea pungens – smrk pichlavý 

Typ dřeviny stromovitá dřevina 

Větvičky žlutohnědé, s vyvýšeným polštářky 

Jehlice srpovitě zahnuté, ostře špičaté, 15 – 25 mm dlouhé 

Květy (V.) samčí květy červeně žluté jehnědy, samičí květy vzpřímené, 
červené šištice 

Plod převislá šiška s tenkými plodními šupinkami, které jsou 
nepravidelně ozubené, vejčité nebo kosočtverečné 

Semeno žlutohnědé, křídlete 

Původ Severní Amerika 

Biotop vysazování v lesích jako odolný vůči emisím 

Výška 20 – 30 m 

Věk 400 – 600 m 

Ekologie je to silně světlomilná dřevina, není schopna se přizpůsobit 
sebemenšímu zástinu. Na horských svazích a na březích řek, 
na hlubokých, živných, vlhkých až mokrých hlinitých a 
štěrkovitých půdách. Přizpůsobivá dřevina, tolerantní 
k suchým a vlhkých půdám. Odolná vůči emisím. 

[4] [12] 
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11.12 Douglaska tisolistá 

Název Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá 

Typ dřeviny stromovitá dřevina 

Větvičky  

Jehlice Zploštělé, hebké, na spodní straně s bělavými proušky 
průduchů, na bázi zužené ( stopkaté). Na stromě vytrvavají 
5 až 8 let, po rozemnutí příjemně voní po pomerančícj 

Květy (III. – 
V.) 

 

Plod Plodnost začíná od 20 – 30 let, intervali mezi semennými 
roky jsou 3 – 7 leté. Plodí do vysokého věku, maximální 
produkce semen je 200 – 300 let. 

Semeno  

Původ Západní část severní ameriky 

Biotop  

Výška Do 100 m 

Věk 300 let 

Ekologie Je to rychle rostoucí dřevina, která je v mládí tolerantní 
k zastínění, v dospělosti je to druh spíše 
světlomilný.Nesnáší vysychavé půdy a vyžaduje značnou 
vzdušnou vlhkost. Nároky na půdu: kyselá, vlhká. Většinou 
v půdách hlinitých, vlhkých, živných 

[4]  
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12  Závěr 

Celkové náklady na realizaci projektu výsadby izolační zeleně budou 

činit 4 633 650 Kč. Tyto náklady budou hrazeny z 90 % z operačního programu 

životního prostředí z LIX. Výzvy Ministerstva životního prostředí.  Náklady pro 

TŽ budou činit 463 365 Kč. Přínos realizace bude především ve snížení 

prachových emisí z třech plošných zdrojů. V prvním roce budou zachyceny 

prachové emise v množství 13 600 kg/rok. V časovém období, kdy se bude 

vegetace rozrůstat bude se zvyšovat množství zachycených prachových emisí 

kontinuálně stoupat a v pětiletém období bude záchyt prachových emisí 19 050 

kg/rok. Ve stejném časovém cyklu dojde k rozvinu korun stromů a plošné zdroje 

budou z velké části zakryty izolační zeleni. V desetiletém období bude záchyt 

prachových emisí činit 26 500 kg/rok. 

 V nemalé míře budou sníženy i hlukové emise. Snižování hlukových 

emisí je požadováno v BAT pro výrobu železa a oceli.  

Výsadbou izolační zeleně se zvýší podvědomí o společenské 

odpovědnosti TŽ. Sníží se vizuální kontrast mezi přírodní scenerii a 

antropogenní lidskou činnosti. Navržené opatření zvýší ekologickou stability 

systému v TŽ a jeho okolím. 
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