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T E R M I N O L O G I E 

823-1 – Plochy a úpravy území 

D 
Délka je hlavní podélná vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve 
směru řádků rostlin.  
Drátěnka je nosná konstrukce pro pěstování chmele a vinné révy, skládající se z jednotlivých prvků 
konstrukce.  
Diagonála je vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy na zpevnění rohů chmelnicové 
konstrukce.  
 

H 

Hydroosev je zakládání trávníku pomocí stroje, který nanáší suspenzi vody, semen, živin a 
spojovacích látek na osévanou plochu.  
 

J 

Jamka pro vysazování rostlin je výkop hloubený pod úrovní přilehého terénu, se stěnami svislými 
nebo šikmými, kde hloubka ve středu jamky není největším rozměrem a nejde o rýhu pro vysazování 
rostlin.  

 

K 
Kotva, kotevní těleso, kotevní drát, kotevní táhlo, kotevní váleček a vidlice je soubor zařízení 
umožňující ukotvení a pevné spojení sloupů chmelnicové konstrukce se zemí.  
Kotevní třmen je prvek umožňující uchycení kotevního drátu ke kotevnímu kamenu. 
 

M 

Mulčování je plošné rozprostření organické hmoty v souvislé vrstvě na povrch půdy. 
 

N 

Nádoby pro vysazování rostlin jsou mísy, truhlíky a žlaby mobilní i stabilní. 
Nálet je dřevina vyrostlá samovolně ze semene. 
 

O 

Oblouček je drát pro uchycení záhonových drátů mezi dvěma obvodovými sloupy v čele chmelnicové 
konstrukce. 
Ornice je úrodná půda s vhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj 
rostlin. 
Ošetřování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin až do jejich převzetí 
odběratelem. 
 

P 

Patka je betonová nebo kamenná deska uložená pod sloupem chmelnicové konstrukce rozkládající 
tlakové síly a zabraňující pronikání sloupu do půdy. 
Pěstební zásah je dílčí práce z komplexu prací zajišťujících stávající nebo lepší kvalitativní stav 
biologických prvků sadovnických nebo krajinářských úprav, včetně odstraňování nevhodných rostlin a 
záměrného ponechávání a chránění vhodných rostlin. 
Pletí je mechanické odstranění plevelů z kultury bez kypření (kultivace) půdy. 
Plůtky jsou konstrukce složené z kolíků zaražených do svahů, které jsou propleteny živými pruty 
rychle rostoucích dřevin. 
Povázka (fašina) je svazek živých prutů. 
Prořezání trávníku (vertikutace) je podélné prořezání drnu až do hloubky 50 mm, různými typy 
speciálních strojů. 
Provzdušnění trávníku (aerifikace) je propíchání drnu děrovači různých typů až do hloubky 100 mm, 
umožňující proniknutí vzduchu, vody a živin ke kořenům trav. 
Převaz je drátěné spojení záhonového drátu a příčky stropní sítě chmelnicové konstrukce. 
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Přirozený úhyn rostlin je uhynutí rostlin po vysazení nebo přesazení vlivem přírodních podmínek, 
které nelze při zakládání a údržbě běžnou technologií ovlivnit. 
Příčka je hlavní příčná vodorovná drátěná vazba, spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve 
směru kolmém k řádkům rostlin. 
 

R 

Ruderální porost je samovolně vzniklý porost rostlin na neupraveném nebo neudržovaném terénu, 
většinou z rumištních společenstev. 
Rýha pro vysazování rostlin je výkop vyhloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými 
nebo šikmými, kde největším rozměrem je délka, která musí být nejméně dvakrát větší než šířka. 
Řez stromu na čípek je každoroční řez koruny stromu, při kterém se jednoleté výhony odstraní nebo 
zkrátí na malý počet oček. 
 

S 

Stařina jsou odumřelé nadzemní části rostlin neudržovaného trávníku. 
Substrát je směs připravená z anorganických a organických materiálů (komponentů) s vhodnými 
biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. 
 

U 

Udržování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin po jejich převzetí 
odběratelem. 
Udržovaný trávník je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném vegetačním období 
provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu užívání, zejména kosení a odstranění 
pokosené trávy. 
Udržovaný tvarovaný živý plot je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném roce 
provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu udržování, zejména zimní a letní řez. 
Ulehlá půda (terén) je taková, kde od uložení výkopku, úpravy pláně, rozprostření ornice nebo 
obdělání půdy uplynulo více než šest měsíců, nebo kde půda byla zhutněna jakýmkoliv způsobem, 
nikoliv však činností dodavatele. 
Úprava pozemků je vyrovnání nerovností terénu s rozpojením a přehrnutím horniny. 
 

Z 

Záhonový drát je podélný průběžný drát stropní sítě chmelnicové konstrukce sloužící k zavěšení 
svislého drátu pro uchycení rostlin. 
Zápoj je skupina nebo řada stromů, které se vzájemně svými korunami dotýkají. 
Ztížené podmínky pro kácení stromu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních 
inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v blízkosti stavby či porostu, které nesmí být 
kácením poškozeny. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní 
činnosti. Platí také pro kácení vyhnilých stromů. 
Ztížené podmínky pro odstranění pařezu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu 
nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v korytě vodoteče či v blízkosti stavby, 
která nesmí být dobýváním pařezu poškozena. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz 
dopravy nebo výrobní činnosti. Dále provádí – li se odstranění pařezu z rozmočených hornin, nebo 
pod hladinou vody ve výkopu, při tlaku vodního polštáře do 50 mm. 
Ztížené podmínky pro řez stromu nebo keře jsou takové, kde pracovník nemůže provést bezpečně 
řez s použitím žebříku o délce do 5 m a odřezané větve volně shodit na zem. 
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