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A. ÚVODNÍ ÚDAJE A VÝCHOZÍ PODKLADY
a)

identifikační údaje o pořizovateli a zpracovateli dokumentace

Pořizovatel:
Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Objednatel:
Městys Všeruby
Všeruby 7
345 07 Všeruby
Zastoupený starostou Václavem Bernardem
tel.: 777 626 765
Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.
Převrátilská 330
Tábor 390 01
IČ 625 49 201
číslo autorizace ČKA: 03 311
e-mail: jirovsky7@seznam.cz
Vypracoval:
Ing. Lucie Pánová
Bechyňská 406
Tábor 390 01
IČ 035 20 561
tel.: 604 978 577
e-mail: panova.lucie@gmail.com
b)

výchozí podklady

- platný územní plán obce Všeruby z 12/2014
- katastrální mapa katastru nemovitostí (KN)
- vyjádření jednotlivých správců k existenci sítí v dané lokalitě
- územně analytické podklady
- požadavky samosprávy městyse Všeruby
- zadání územní studie
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B. VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Územní studie je pořizována pro území v místní část Hájek, které patří pod obec Všeruby. Jedná se o
katastrální území Hájek u Všerub (636673). Jedná se převážně o zemědělské plochy. Z části
vymezené území zasahuje do soukromých zahrad. Oblast je z nepatrné části zastavěná. Jedná se o
plochy pro bydlení. Řešené území se rozkládá na pozemcích p.č. 40/1, 40/2, 46/2, 53/1, 783, 784,
785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800.Do řešeného území patří i
stavební parcela č. 45/1.
Velikost řešeného území je 46 565 m2.
Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je součástí územní
studie.

C. CÍL ÚZEMNÍ STUDIE
Cílem územní studie je prověření koncepce uspořádání řešeného území, stanovení podrobnější
regulace tohoto území a návrh konkrétních opatření v území.
Na jejím základě budou stanoveny podmínky pro rozhodování v území.
Územní studie Všeruby by ve svém konečném produktu měla vést ke vzniku příjemného místa nejen
denního ale i nočního pobytu obyvatel.

D. ANALYTICKÁ ČÁST
Řešené území je mírně svažité v jižní expozici, dopravně dostupné ze severní a jižní části z místní
účelové komunikace. Území se dnes využívá jako zemědělská půda. Jsou zde pole, louky, sad a
zahrady. Přes území vede optický kabal společnosti Cetin, který bude částečně přeložen. Vodovod a
nadzemní vedení NN jsou vedeny souběžně s místní účelovou komunikací. Kanalizace se v obci
nenachází.
Je zde evidováno 35 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 96 obyvatel.

E. ŠIRŠÍ VZTAHY/ CELKOVÁ KONCEPCE
a) Širší vztahy
Hájek je malá vesnice, část městyse Všeruby v okrese Domažlice. Nachází se asi 1,5 km na
severovýchod od Všerub. Prochází zde silnice II/184. Je zde evidováno 35 adres. V roce 2011 zde
trvale žilo 96 obyvatel.
Řešená území se nachází východně od silnice II/184 vedoucí ze Švihova ke hraničnímu přechodu
Všeruby, je dlouhá 21,2 km.
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Do řešeného území zasahuje podzemní vedení optického kabelu.
Řešené území sousedí s lokálním biocentrem a bikokoridorem.
b) Celková koncepce a systém veřejných prostranství
Jedná se o vytvoření zcela nové urbanisticky pojaté čtvrti, která má volně přecházet do krajiny
dotvořením ploch veřejných prostranství v západní části. Celá čtvrť je podobně jako stávající vesnice,
posazena na jedné severojižní ose, respektující uliční čáry a štítovou orientaci.

F. ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ PODROBNÁ KONCEPCE
V řešené lokalitě je vymezeno nejméně 15 stavebních parcel rozptýlených podél navržené veřejně
přístupné pozemní komunikace. Minimální požadovaná výměra pozemků je 800 m2. Požadována je
stavební čára, odsazena 6 metrů od hranice pozemku a uliční orientace štítu. Podlažnost RD je
závazná a je stanovena na max. 2 nadzemní podlaží a podkroví, s max. výškou budovy 11 m. Výškou
budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn s původním terénem ke
hřebeni. Hloubka traktu stavby není stanovena, stejně tak i šířka objektu je proměnlivá, s ohledem
na různě široké bloky stavebních parcel. Koeficient zastavěné plochy je 0,4 pro samostatně stojící
domy, koeficient zeleně je 0,3.
Návrh doporučuje řešit sdružené sjezdy pro úsporu a flexibilitu uličního prostoru. Přilehlý uliční
prostor je navržen jako obousměrný se šířkou 15 m. Šířka komunikace je 5,5 m. Díky této šíři bude
možné vymezit i prvky vzrostlé zeleně.
Dominantou se stane jednořadá alej v dostatečně širokém uličním profilu s jasně definovanou
štítovou orientací rodinných domů na obdélných půdorysech.
Dále budou vytvořeny dvě tůně v místě odpočinkové zóny na západní straně lokality.

G. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PARTERU
Povrch komunikace bude živičný s krajnicí dlážděnou žulou v šířce 0,25 m. Parkovací stání u
komunikace budou provedena ze živičného povrchu spolu s komunikací. Sjezdy k rodinným domům z
betonové dlažby.
Zbylé prostory uličního profilu budou zatravněny a osázeny vhodnou keřovou a stromovou
výsadbou.
Pěší stezky a prostor pod lavičkou bude proveden z mlatu.
Dopadové plochy pod herními prvky budou vyhotoveny z kačírku.
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H. VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,
DROBNÁ ARCHITEKTURA, MOBILIÁŘ, ZELEŇ
Pro celkový vzhled a funkci území je parter velice důležitá oblast. Místní obyvatelé jsou s ním v
každodenním kontaktu. Mobiliář a drobná architektura je navržena pro všechny 4 části řešených
území jednotná. Prvky parteru je vhodné doplnit a sjednotit. Mobiliář by měl být volen jednoduchý,
variabilní, odolný proti opotřebení.
V řešeném území je navrženo 5 ks laviček, 2 ks odpadkových košů, 3 herní prvky pro děti ve věku 615 let a 3 herní prvky pro děti ve věku 3-6 let.
Uliční prostor bude doplněn ze západní strany o liniovou keřovou výsadbu z kaliny obecné
(Viburnum opulus) a z východní strany alejí z javorů klenů (Acer pseudoplatanus).
U dětských hřišť jsou navrženy skupiny buků lesních (Fagus sylvatica) a bříz bělokorých (Betula
pendula) a solitéry jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a jilmu habrolistého (Ulmus minor).
Mlatová cesta bude doplněna o alej z dubu zimního (Quercus petraea) a vodní tok bude osázen
doprovodnou zelení tvořenou převážně olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbou křehkou (salix
fragilis).

I. PODROBNÁ REGULACE VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, VČETNĚ REGULATIVŮ PRO
OBJEKTY, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
Základní podmínkou je respektování územním plánem dané hlavní, přípustné a podmíněné využití
ploch.
Řešené území patří do ploch:
BO – plochy bydlení
a) hlavní využití
- stavby pro bydlení
b) přípustné využití
- stavby pro rodinnou rekreaci*
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích
zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením
- související dopravní a technická infrastruktura
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- veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné využití
- do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro
obchod (§3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 300 m2
d) nepřípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím,
zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby
náročné na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,50 pro dvoudomy a řadové domy
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatně stojící domy
- koeficient zeleně KZ=0,30 s výjimkou sídla Studánky, kde je stanoven KZ=0,50
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace)
- výšková hladina zástavby* se v sídle Všeruby stanovuje na max. 12 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* se v ostatních sídlech řešeného území stanovuje na max. 11 m nad
okolním terénem s výjimkou sídla Studánky, kde je stanovena pouze na max. 8 m nad okolním
terénem
V městysu Všeruby nedošlo v návrhu ÚS ke kolizi s ÚP obce.
V rámci územní studie je stanovena minimální požadovaná výměra pozemků je 800 m2. Požadována
je stavební čára, odsazena 6 metrů od hranice pozemku a uliční orientace štítu. Podlažnost RD je
závazná a je stanovena na max. 2 nadzemní podlaží a podkroví, s max. výškou budovy 11 m. Výškou
budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn s původním terénem ke
hřebeni. Hloubka traktu stavby není stanovena, stejně tak i šířka objektu je proměnlivá, s ohledem
na různě široké bloky stavebních parcel. Koeficient zastavěné plochy je 0,4 pro samostatně stojící
domy, koeficient zeleně je 0,3.

J. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY VE VAZBĚ NA
ARCHITEKTONICKO- URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
(VŠERUBY)
a) Dopravní infrastruktura
V obytné zóně je navržena obousměrná místní účelová komunikace v obytné zóně typu D1, tempo
20 km/hod, šířka 5,5 m. Komunikace bude zklidněná, v charakteru obytné zóny dle TP 103 a
příslušných ČSN (ČSN 73 6110, ČSN 73 6102...) se smíšeným provozem pěším a automobilovým. Při
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vjezdu do obytné zóny budou umístěny příčné prahy. Místa napojení na komunikace budou odlišena
průběžnou sníženou obrubou.
Všechny křižovatky jsou navrženy na normou doporučené minimální hodnoty 6 m (ČSN 736102).
Navržené sjezdy jsou široké 5 m, sdružené sjezdy 10 m.
Komunikace musí umožňovat bezkolizní průjezd požárních vozidel. Srážková voda z komunikací bude
přednostně likvidována zasakováním v místě vzniku (dle hydrogeologických průzkumů v dalších
fázích řízení). Trasování komunikace v rámci veřejného profilu musí umožňovat dostatečný rozhled
ze sjezdů a na křižovatkách.
Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, je nutné respektovat pásma vyplývající z
platné legislativy.
Doprava v klidu
V řešeném území je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho 1 pro imobilní.
b) Technická infrastruktura
Vodovod
V návrhu územní studie dojde ke změnám na vodovodním řadu, je navržena jedna nová hlavní větev
a 2 vedlejší pro připojení vzdálenějších objektů na parcelách č. 1 a 14.
Návrh
Vodovodní řad je zokruhován a bude uložen do osy komunikace v souběhu se splaškovou kanalizací.
Zásobování vodou navržené zástavby je řešeno novými řady z trub PE 110 vedenými v ose navržené
komunikace v souběhu s navrženou splaškovou kanalizací. Profil vodovodních rozvodů, převážně
DN110, je navržen s ohledem na požární zabezpečení. Materiál vodovodu lineární PE. Na vodovodní
síti budou navrženy nadzemní a podzemní hydranty DN 80, pro odkalení a odvzdušnění potrubí a pro
požární zabezpečení.
Urbanistický návrh předpokládá zástavbu 15 samostatnými rodinnými domy. Výpočet potřeby vody
je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001, koeficienty nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle
metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro Výpočet potřeby vody (1993) s vazbou na
směrnici č.9/73. Procento napojení obyvatel na vodovod je uvažováno 100%.
Celkové bilance potřeby vody pro navrženou obytnou zónu:
-

počet obyvatel (15 RD) = 53 EO
specifická spotřeba vody 150 l/os/den
součinitel denní nerovnoměrnosti - kd = 1,5
součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh = 6,7
součinitel min. hodinové nerovnoměrnosti - kmin = 00

Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody
Minimální hodinový průtok

Qd = 7,95 m3/den
Qmax = 11,93 m3/den
Qhmax = 3329 l/h
Qmin = 0 l/h
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Vodovodní řady budou vedeny ve veřejných uličních profilech. Jednotlivé objekty budou zásobovány
vodovodními přípojkami. Ty budou na řad napojeny navrtávacím pasem.
Požární zabezpečenost je posuzována dle ČSN 730873 Tabulka 1. a 2. V území bude zajištěna
navrhovanými vodovodními řady profilů DN 100 a 80 mm a zejména nadzemními hydranty DN 80 s
odběrným množstvím min. 4,0 l/s ve vzdálenostech min. 200 m od objektů a 400 m od dalšího
hydrantu v min. tlakové úrovni 0,2 MPa.

Splašková kanalizace
V obci se kanalizace nenachází. Obytná zóna bude připojena na navržený kanalizační řad, který
svede vodu do nově vybudované čistírny odpadních vod s kapacitou 45 – 55 EO, velikost 4x2,16x2,98
m. Vyčištěná odpadní voda bude zaústěna do pravostranného přítoku Hájeckého potoka.
Návrh
V ose komunikace je umístěn hlavní kanalizační řad pro splaškovou kanalizaci a 2 vedlejší řady
vedoucí při hranici stavebních parcel a v komunikaci.
Profil uličních stok je navržen DN 300. Kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu z trub PVC
korigovaných SN8. Na stokách budou v lomových bodech trasy navrženy typové revizní šachty VŠK
100, jako revizní, skluzové a spojné. Do navrhované kanalizace jsou zaústěny veškeré splaškové
kanalizační přípojky.
Kanalizační přípojky budou provedeny z profilu DN 150, budou ukončeny 1,0 m za hranicí
jednotlivých parcel domů víčkem a ochrannou šachtou DN 400 PVC. Materiál přípojek PVC.
Znečištění odpadních vod pro obytnou zónu:
53 EO
BSK5
NL
CHSK
N-Nh4
Pc

53 * 30g/ ob.den
53 * 27,5g/ ob.den
53 * 60g/ ob.den
53 * 3,5g/ ob.den
53 * 1,25 g/ob.den

=
=
=
=
=

1,59 kg/den
1,46 kg/den
3,18 kg/den
0,19 kg/den
0,07 kg/den

Pozn.: Hodnoty ukazatelů znečištění byly poníženy o 50% pro ČOV do 500 EO.
Výpočet splaškových vod:
Maximální denní průtok
Maximální hodinový průtok

Qd = 11,93 m3/den
Qh = 23329 l/h

ČOV
Jedná se o typovou řadu vystrojených biologických čistíren odpadních vod určených k čištění
splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 30 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO).
Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální
potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny
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dlouholetým provozem.
Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu.
Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části ČOV je mechanicky
předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených
kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací
nádrže čerpá zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace je jako přebytečný kal odtahován
do kalové nádrže.

Obrázek 1- schéma ČOV
Dešťová voda
Srážkové vody z komunikací budou odvodněny příčným sklonem do přilehlých zelených pásů.
Dešťové vody ze střech RD budou vsakovány nebo využívány na pozemku vlastníka.
Elektrická energie
V rámci návrhu je uvažováno s novým podzemním vedením NN pro připojení rodinných domů.
Návrh
Rodinné domy budou připojeny elektrickou energií pomocí navržené podzemního vedení NN do
1kW, které bude přivedeno ze stávajícího nadzemního vedení NN při komunikaci na parc. č. 79/2 a
12/5.
Vzhledem k předpokládané individuální zástavbě v obytné zóně řešeného území není známo
procento využití el. energie pro vytápění a ohřev TUV. Při výpočtu potřebného příkonu el. energie
pro řešené území bylo uvažováno s 20 % využitím pro vytápění a ohřev TUV.
Celkem: 15 RD
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Elektrické vytápění v obytné zóně

3 kW/ RD

Celkem

45 kW

Zásobování plynem
Řešené území není plynofikováno.
Veřejné osvětlení
Stávající veřejné osvětlení bude ponecháno.
Návrh
Je navrženo zavedení veřejného osvětlení do uličního prostoru jižní obytné zóny a předprostoru
řadových domů. Osvětlení komunikace se provede svítidly shodnými se stávající svítidly v obci.
Stožáry budou umístěny dle konkrétní situace min. 0,75 m od okraje vozovky. Osazením svítidel
nesmí být ohrožena plynulost a bezpečnost provozu (zejména ve vztahu k rozhledovým poměrům)
ani bezkolizní průjezd požárních vozidel.
Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, nutno je respektovat pásma vyplývající z
platné legislativy.

K. DOKLADOVÁ ČÁST
Řešení nových sítí nebylo konzultováno se zástupci správců inženýrských sítí. Řešení sítí je
zapracováno v rozsahu nutném pro územní studii.
Připomínky dotčených orgánů:
Povodí Vltavy, s.p.
1. Nesouhlasíme s navrženou revitalizací krátkého úseku PBP Hájeckého potoka podél
zastavované lokality, jelikož je v současné době koryto vodního toku technicky upraveno a
okolní pozemky jsou odvodněny plošnou systematickou drenáží.
-

Vyjmuto.

2. Bude dodržen §20 odst. 5 písm. C) vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území. V řešené lokalitě bude uvedeno konkrétní řešení likvidace srážkových vod
z komunikace a veřejných zpevněných ploch, RD a ŘRD.
-

Doplněno.

3. Srážkové vody ze střech RD a ŘRD doporučujeme vsakovat na pozemku stavebníka.
-

Doplněno.

Policie ČR
1. Komunikace obytné zóny přednostně napojovat na stávající komunikace přes chodníkový
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přejezd, popř. průběžnou sníženou obrubu, aby připojené OZ řidiči nevnímali stavebně jako
křižovatku.
-

Doplněna průběžná snížená obruba.

2. Pro bezpečné míjení protijedoucích vozidel by nově navržené obousměrné komunikace měly
být navrženy šířky 5,5 m, nikoliv 4,5 m. V OZ lze souhlasit s lokálním zúžením na 3,5 m, ale
místa, kde se vozidla vyhýbají, by měla být široká 5,5m.
-

Komunikace byla rozšířena na 5,5m.

3. Prostor sjezdů na soukromé pozemky u novostaveb RD navrhnout tak, aby sjezd umožňoval
odstavení min. 2 OS před vjezdovými vraty a vozidla nezasahovala do prostoru vozovky
(rozměry sjezdů pro jeden pozemek navrhnout min. 5x5 m)
-

Sjezdy byly rozšířeny na šířku 5 m, sdružené sjezdy na 10 m. Hloubka je dána uličním
profilem.

4. Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny do katastrální mapy bez skutečného zaměření a tak
jejich vypovídací hodnota je nulová. Pozemky v prostoru rozhledových trojúhelníků křižovatek
by měly být ve vlastnictví obce popř. SÚS PK, aby v budoucnu nedošlo např. k výstavbě
oplocení v rozhledovém poli křižovatek.
-

Rozhledy slouží jako předběžná informace ve fázi územní studie. Bude upřesněno ve
vyšším stupni PD.

5. Navržené stromy a keře nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů.
-

Bude upřesněno ve vyšším stupni PD.

L. PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH PARCEL
Řešené území se rozkládá na pozemcích:
40/1, 40/2, 46/2, 53/1, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 800
Do řešeného území patří i stavební parcela č. 45/1.
40/1 (KN)
LV č. 57
Mayer Josef, Hájek 17, 34506 Všeruby
40/2 (KN)
LV č. 55
Baumann Diana, Unteres Dorf 26, 93476 Blaibach, Spolková republika Německo
46/2 (KN)
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LV č. 165
Jakl Antonín, Prapořiště 80, 34506 Kdyně
53/1 (KN)
LV č. 164
Feigl František, Hájek 12, 34506 Všeruby
783 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
784 (KN)
LV č. 173
Frankl Horst Helmut, Großaignerstr. 4, 93458 Eschlkam, Německo
785 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
786 (KN)
LV č. 57
Mayer Josef, Hájek 17, 34506 Všeruby
787 (KN)
LV č. 21
Král Luděk, Prapořiště 55, 34506 Kdyně
788 (KN)
LV č. 164
Feigl František, Hájek 12, 34506 Všeruby
789 (KN)
LV č. 173
Frankl Horst Helmut, Großaignerstr. 4, 93458 Eschlkam, Německo
790 (KN)
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LV č. 165
Jakl Antonín, Prapořiště 80, 34506 Kdyně
791 (KN)
LV č. 57
Mayer Josef, Hájek 17, 34506 Všeruby
792 (KN)
LV č. 302
Pejsar Martin, Hájek 11, 34506 Všeruby
793 (KN)
LV č. 251
Pejsar Lubomír, Hájek 11, 34506 Všeruby
794 (KN)
LV č. 251
Pejsar Lubomír, Hájek 11, 34506 Všeruby
795 (KN)
LV č. 164
Feigl František, Hájek 12, 34506 Všeruby
796 (KN)
LV č. 239
Petrželka Miloš, č. p. 78, 34507 Všeruby

797 (KN)
LV č. 170
Čára Michal, Hájek 9, 34506 Všeruby
798 (KN)
LV č. 239
Petrželka Miloš, č. p. 78, 34507 Všeruby
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800 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
st. 45/1 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
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M. 5 RAD PRO OBEC
1 Vesnice nekončí dopravní cedulí, má i extravilán.
2 Jednotný mobiliář (např. se znakem obce), jednoduchý, jednotný povrch – kámen, mlat, cihla
3 Místní materiál – rostliny i povrchy – ovocné stromy, kámen, recyklace už použitých materiálů –
staré cihly jako lemovky kolem záhonu u kapličky, nádoby na vodní rostliny apod.
4 Opakování – např. opakované výsadby ovocných stromů
5 Předzahrádky – květinové
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