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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá doprovodnou zelení v zemědělské krajině v katastru obcí Český Brod, 
Přistoupim a Tuchoraz. Cílem a obsahem práce bylo zhodnotit současný stav doprovodné zeleně v 
zemědělsky využívané krajině a navrhnout možnosti jejího dalšího doplnění. Práce je zaměřena na 
doprovodnou zeleň různých typů komunikací v blízkosti ovocných sadů, které v této oblasti zaujímají 
velkou část zemědělské půdy. 
Současný stav byl zjišťován terénním šetřením a návrh na doplnění byl zpracován s využitím obecných 
zásad pro navrhování dřevin ve volné krajině, především s ohledem na zachování tradičního krajinného 
rázu a volbu domácích dřevin.  
Součástí práce je kapitola věnovaná výsadbě dřevin a následné péči, legislativě a možnostem 
financování doprovodné zeleně v krajině z národních zdrojů i ze zdrojů Evropské unie.  
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Abstract 

Diploma thesis engages in accompanying green vegetation in agricultural landscape in land register of 
municipalities: Český Brod, Přistoupim and Tuchoraz. Evaluation of current status of the green 
vegetation in thus managed landscape and concept of supplementary possibilities were the target and 
subject matter of this work. The thesis is focused on accompanying green vegetation of various types of 
communications close to orchards that are a big part of local farmland. 
The present state of green vegetation had been studied by field survey and proposal of 
supplementations was prepared according general principles of projecting of timber species in open 
landscape especially considering traditional landscape scenery and current local timber species. 
The thesis consist of chapters which are focused on outplanting of timber species and their after-care, 
legislation and financing possibilities of accompanying green vegetation from national sources and EU 
funds as well.  
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