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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání normy jsou doplněny odkazy na další normy, předpisy a publikace.

Citované normy

DIN EN 10218-2 zavedena v ČSN EN 10218-2 (42 2018):1999 Ocelový drát a výrobky z drátu - Všeobecně -
Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

DIN 18915 zavedena v ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

DIN 18916 zavedena v ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich
výsadba

DIN 18917 zavedena v ČSN 83 9031:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich
zakládání

DIN 18920 zavedena v ČSN 83 9061:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

DIN 19657 nezavedena

DIN 68365 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 48 1211:1997 Lesní semenářství - Sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin

ČSN 48 2115:1998 Sadební materiál lesních dřevin

ČSN 49 0000:1966 Názvoslovie v drevárskom priemysle - Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

ČSN 73 3040:1989 Geotextílie v stavebných konštrukciach - Základné ustanovenia

ČSN 75 0146:2000 Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

ČSN 75 2101:1993 Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2106:1998 Hrazení bystřin a strží

ČSN 83 9001:1999 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační
plochy

ČSN EN 518:1996 (49 1532) Konstrukční dřevo - Třídění - Požadavky na normy pro vizuální třídění
podle pevnosti



ČSN EN 13251:2001 (80 6151) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované
pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

ČSN EN 13252:2001 (80 6152) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované
pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253:2001 (80 6153) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované
pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů)

ČSN EN 13556:2004 (48 0010) Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Citované předpisy

Technické podmínky TP 53 Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací. Ministerstvo dopravy
2003

Technické podmínky TP 97 Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních
komunikací. Ministerstvo dopravy a spojů 2001
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Technické podmínky TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace. Ministerstvo dopravy a spojů 1997.
Doplněk č. 1. Ministerstvo dopravy 2004

Technické kvalitativní podmínky TKP 13 Vegetační úpravy. Ministerstvo dopravy a spojů 2003

Technické kvalitativní podmínky TKP 30 Speciální zemní konstrukce. Ministerstvo dopravy a spojů
2002

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly u odkazů na původní publikace a předpisy, jejichž ustanovení nejsou normou převzata
nebo se odlišují od českých předpisů, doplněny informativní národní poznámky.

Tato norma je doplněna o bibliografii, ve které jsou uvedeny všechny původní německé předpisy a
publikace, na které norma odkazuje, s výjimkou norem uvedených v kapitole 2 Normativní odkazy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, IČ
00027073, Ing. Pavel Bulíř, CSc., ve spolupráci Ing. Vítězslava Ondřejová, Ing. František Smýkal, Ing.
Daniela ©védová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.
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1 Předmět normy
Tato norma platí pro stabilizační konstrukce při úpravě krajiny za použití osiv, rostlin, živých části
rostlin a neživých materiálů k zabránění, případně omezení eroze, sesuvů půdy a padání kamene,
jakož i pro vegetační úpravy ploch, které jsou působením přírodních vlivů nebo technickými zásahy
zbaveny svrchní vrstvy půdy. Platí rovněž pro násypy zemin, haldy a skládky.

Tato norma se nevztahuje na:

–         stabilizaci vodních toků, ochranných hrází a pobřežních dun podle DIN 19657; 1)

–         stabilizaci ploch výsadbami podle ČSN 83 9021 a výsevními metodami podle ČSN 83 9031;

–         konstrukce na ochranu proti padajícím kamenům.

-- Vynechaný text --


