
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIE LOKALITY RYBNÍKA PRIMÁL - MODŘICE, BRNO 

DOKUMENTACE - STUDIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Obsah 
STUDIE LOKALITY RYBNÍKA PRIMÁL - MODŘICE, BRNO .................................................... 0 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................................. 2 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA .................................................................. 2 
1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE ................... 2 
1.3 MÍSTO STAVBY ................................................................................................. 2 
1.4 PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ............................................................. 2 

2 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY ........................................................................................ 3 
2.1 ÚVOD ............................................................................................................... 3 
2.2 POPIS ÚZEMÍ .................................................................................................... 3 
2.3 NÁVRH ............................................................................................................. 3 

3 TECHNICKÁ ČÁST .................................................................................................... 5 
3.1 KOMUNIKACE – SLOŽENÍ, TECHNOLOGIE ........................................................... 5 
3.2 ÚPRAVA TERÉNU POLDR ................................................................................... 6 
3.3 ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PROVÁDĚNÍ STAVBY ................................ 6 

4 ZALOŽENÍ TRVALE TRAVNÍCH PLOCH ....................................................................... 6 
4.1.1 Bylinná rekultivační směs ............................................................................. 7 
4.1.2 Včelí louka medonosná ................................................................................ 7 
4.1.3 Směs pro doprovodné pásy komunikací ........................................................ 9 
4.1.4 Parková travní směs .................................................................................. 10 

4.2 VÝSADBY DŘEVIN ........................................................................................... 10 
4.2.1 Výsadba stromů – aleje ............................................................................. 10 
4.2.2 Výsadba stromů – prostor teras, remízů ...................................................... 12 
4.2.3 Výsadba keřů – výpěstky z kontejnerů ........................................................ 15 

4.3 DOKONČOVACÍ PÉČE....................................................................................... 16 
4.4 ROZVOJOVÁ PÉČE ........................................................................................... 17 

5 PŘÍSLUŠNÉ OBOROVÉ NORMY ................................................................................ 17 
5.1 OCHRANA DŘEVIN NA STAVENIŠTI .................................................................. 17 
5.2 PRÁCE S PŮDOU ČSN 83 9011 ......................................................................... 19 
5.3 VÝSADBY DŘEVIN ČSN 83 9021 ....................................................................... 19 

6 ZÁVĚR .................................................................................................................. 20 
7 ORIENTAČNÍ PROPOČET STAVBY viz příloha ............................................................ 20 
 
 
 



2 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 

Město Modřice 
Náměstí Svobody 93 
664 42 Modřice 

IČ:  00282103   
 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE 

Mendelova univerzita v Brně 
Zemědělská 1/1665 
613 00 Brno 
IČO: 62156489 
Vedoucí práce: doc. Petr Kučera 
Spolupráce: Bc. Barbora Náhlíková 
   Bc. Radka Schulhauserová 
   Bc. Jana Šindlerová 

 

1.3 MÍSTO STAVBY 

Obec Modřice 
parc. 1667/89, 1667/85, 1667/86, 1667/87, 1667/88, 1667/90, 1667/91, 1690/186, 
1667/67, 1667/57, 1667/37, 2158, 1667/74, 1667/3, 1667/82, 1667/73, 1667/55, 
1667/92, 1667/2 
okr. Brno 

 

1.4 PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Návrh sadových úprav vč. terénních modelací a následné péče. 
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2 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

2.1 ÚVOD 

Zpracovaná projektová dokumentace krajinářských a sadových úprav obsahuje návrh 
terénních úprav, výsadby dřevin a návrh pěstebních opatření pro všechny sadové úpravy.  

2.2 POPIS ÚZEMÍ 

 Řešená lokalita se nachází v okrese Brno, v obci Modřice, na pozemcích par. č. 
1667/89, 1667/85, 1667/86, 1667/87, 1667/88, 1667/90, 1667/91, 1690/186, 1667/67, 
1667/57, 1667/37, 2158, 1667/74, 1667/3, 1667/82, 1667/73, 1667/55, 1667/92, 1667/2. 
Navrhované území je umístěno v příměstské části obce a zahrnuje stávající vodní plochu 
Primál a okolní vegetaci a k tomu přiléhající zemědělské pozemky. Řešené území se nachází 
zhruba v 200 m n. m. a dle klasifikace podle Quitta je řazeno mezi teplé oblasti T2.  
 Řešené území zahrnuje přístupovou komunikaci k vodní ploše Primálu, přiléhající 
vzrostlou vegetaci a okolní zemědělské pozemky. 
   

2.3 NÁVRH 

Návrh na řešené území vychází z konceptu – Příroda v kapce vody. Když dopadne kapka 
vody do vodní hladiny, vytvoří se soustředné kruhy na vodní hladině. V návrhu je využit 
stejný princip soustředných kruhů, které jsou ztvárněné pomocí terénních modelací. V oblasti 
navážky jsou to zvýšené terasy, v oblasti přeměny zemědělských pozemků je navržen trvale 
travní porost s terénními vlnami. Dále je navržena přístupová komunikace s pásem zeleně, 
v první části k rybníku Primálu a dále pak od něj k vodnímu toku Bobrava. Celkově je 
navrženo 47 197 m2 trvale travního porostu, 8550 m2 komunikace a celkem je vysázeno 385 
ks stromů a 3 162 ks keřů. Navrhované úpravy budou prováděny v různých etapách. 
 
Komunikace 
Je navržena komunikace, která slouží jako pojezdová i pěší. Šířka navržené komunikace jE 
4,5 m. Komunikace se skládá z mechanicky zpevněného kameniva, které je uložené do 
štěrkového lože. Výška MZK je 50 cm pro možnost pojezdu vozidel do 40 t. Voda je 
odváděna ze svahu do trativodu, který je navržen podél cele komunikace. Dále je veden 
propustek skrze komunikaci v hloubce 0,8 m. Vyústění trativodu je v kamenném záhozu a 
následně do poldru. 
Podél komunikace je navržena ovocná alej z vysokokmenů a je doplněna keři v oblasti, která 
je limitovaná ochranným pásmem vysokého napětí. Limitem je ochranné pásmo, které 
stanovuje výsadbu do 3 m ve vzdálenosti 14 m od vedení. Stromy budou vysázeny 
v rozestupech co 6 m, keře v rozestupech co 1,5 m. 
Je navržen tento sortiment stromů - Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus cerasifera, 
Malus domestica, Pyrus communis a keřů - Crataegus laevigata, Corylus avellana, Eonymus 
europaeus, Rosa canina, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Forsythia intermedia. Stromy 
jsou navržené vysokokmeny s průměrem kmene ve výšce 1,3 m 10 - 12 cm, keře s 60 - 80 l 
zemního balu. Pro výsadbu budou vykopány jámy, 1,5 × větší než je kořenový bal. Stromy 
budou ukotveny pomocí opěrných tyčí, které zajistí stabilizaci výpěstků. Bude prováděna 
zálivka 100 l/týden po dobu 2 měsíců. Následně bude zálivka omezena na 100l/14 dní. 
Celkem v první části přístupové komunikace je navržena výsadba 146 ks stromů (30 Prunus 
cerasus, 29 Prunus domestica, 29 Prunus cerasifera, 29 Malus domestica, 29 Pyrus 
communis) a 93 ks keřů (9 Crataegus laevigata, 7 Corylus avellana, 7 Eonymus europaeus, 7 
Rosa canina, 7 Prunus spinosa, 7 Ligustrum vulgare, 7 Forsythia intermedia). 
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Celkem v druhé části přístupové komunikace k řece Bobravě je navržena výsadba 191 ks 
stromů (39 Prunus cerasus, 38 Prunus domestica, 38 Prunus cerasifera, 38 Malus domestica, 
38 Pyrus communis). 
Celkem je vysazeno 337 ks stromů a 93 ks keřů. 
Pod stromy bude vyseta směs s názvem Směs pro doprovodné pásy komunikací.  
 
V místě vodní plochy Primálu je navržen dřevěný chodník (rošt), který spojuje prostor od 
vodní plochy k terasám. Je navržen v délce 140 m, šířce 1,5 m a končí napojením na první 
terasu v kultivovaném území zemníku. Je navrženo tvrdé dřevo z akátu. Velikost fošen je 5 x 
16 x 150 cm. Fošny budou kotveny do oboustranných nosných hranolů 20x20 cm. povrchová 
úprava bude provedena: tlakově impregnováno (Bochemit), 2 x nátěr lazura v přírodní barvě. 
Rošt nebude pevně spojen se zemí, bude ukotven vlastní vahou na rostlý upravený terén. 
 
 
Terasy a poldr 
 

1. Terasy  
V prostoru na navážce jsou navrženy 3 terasy, které vytvářejí přírodě bližší charakter. Terasy 
mají převýšení 2 m. Šířka terasy je 10 m. V prostoru jsou navrženy skupiny stromu, skupiny 
keřů, solitery i smíšené skupiny. Je zde také navržena přístupová komunikace, která 
umožňuje zdolání teras. Tato přístupová komunikace je navržena z dřevěného roštu. Terasy 
budou osety směsí pro parkový trávník. Za terasami směrem do volné krajiny bude vyseta 
směs pro rekultivaci. 
1. etapa  
Realizace terénních modelací podle projektu a ponechání podloží si sednout - jeden rok. V 
průběhu tohoto roku aplikování herbicidu a zlikvidování celé vzrostlé vegetace.  
2. etapa terasy po 1 roku  
Upravené terasy osety osivem Směs pro rekultivaci a Směs pro parkový trávník a následná 

péče. Dále vysázení skupiny stromu, skupiny keřů a solitér podle osazovacích modelů. 

Celkem bude směsmi oseto 28 500 m2. Celkově bude vysázeno 1881 ks keřů. 

3. etapa terasy po 5 letech  
Probírky stromu - odstranění podrostových a sloužících stromů pro vytvoření dostatečného 
prostoru pro kosterní dřeviny. Výsadba podrostových keřů pod kosterní dřeviny.  
4. etapa po 10 letech  
Kontrola stavu a péče. 
 

2. Poldr a okolní část  
Východně od rybníku Primálu je navržen souvislá zatravněná plocha, která bude oseta směsí 
Včelí louka medonosná. Celkově bude oseto 9902 m2. Dále je zde navržen poldr, do kterého 
se bude odvádět dešťová voda z příjezdové komunikace. Celý prostor je navržen v souladu 
s myšlenkou návrhu a jsou zde vytvořeny terénní vlny o výšce 1 m a šířce 2,5 m. V souladu 
s přirozeností návrhu je navrženo harmonické napojení s krajinou – pomocí remízů. Celkově 
je navrženo 408 ks keřů. 
 
Celkem v prostoru teras a poldru je navržena výsadba 48 ks stromů (5 Sorbus aucuparia, 5 

Quercus robur, 14 Tilia cordata, 2 Acer pseudoplatanus, 8 Acer platanoides, 2 Fraxinus 

excelsior, 10 Betula pendula, 2 Carpinus betulus) a 2289 keřů.  
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3 TECHNICKÁ ČÁST 

3.1 KOMUNIKACE – SLOŽENÍ, TECHNOLOGIE 

 

1. Vytýčení stavby 
Stavba převážně výškově i směrově kopíruje trasu stávající polní cesty, které je vedena 
v severní části návrhu. Jižní část bude vedena na hranici zemědělských pozemků až k řece 
Bobravě.  
 

2. Přípravné práce 
Případné odstranění dřevin bude provedeno v souladu s povolením kacení dřevin mimo les. 
Výřez náletových dřevin z krajnic a příkopů bude součástí přípravných prací při založení cest. 
Celkem se jedná plochu 1789 m2, která se nachází při pravé krajnici polní přístupové cesty 
k Primálu. Pařezy budou vytrhnuty a odvezeny na skládku. Ostatní plochy budou vyčištěny 
od náletů i s kořeny. Plocha bude vyrovnána a připravena na výsadby alejových stromů. 
 

3. Zemní práce 
Objem zemních prací zahrnuje: odkopávky v trase komunikací dle příčných řezů (prohloubení 
a osvahování odvodňovacích příkopů). Hloubení rýh pro zřízení trubních propustků a jejich 
čel a také hloubení odtokových odvodňovacích příkopů s trubním vedením, ohumusování 
hospodářských sjezdů na zemědělské pozemky. 
Zemní práce budou provedeny strojně, zatřídění zemin podle těžitelnosti bude definováno 
v dalším stupni projektové dokumentace. Přebytečný materiál bude rovnoměrně rozprostřen 
na přilehlých pozemcích, případně odvezen na deponii města. 
 

4. Mlatový povrch 
 
Mlatové povrchy budou zhotoveny technologií mechanicky zpevněného kameniva (dále jen 
MZK). Spodní vrstva kameniva frakce 0-63 v tloušťce 300 mm bude na vymezené ploše 
urovnána a uválcována. Pod touto vrstvou bude uložena geotextilie 300 g/m2. Na urovnaný a 
uválcovaný podklad bude navezena vrstva 150 mm kameniva 0-32 a uválcována. Poslední 
vrstva ve skladbě je vrstva mlatového povrchu, která bude tvořena vápennou prosívkou 
okrové barvy, frakce 0-8 mm, celková tloušťka vrstvy cca 50 mm. Tato vrstva bude 
urovnána, vlhčena a zavibrována.  
Okraj cesty směrem do louky bude terénně upraven, nadvýšený okraj trávníku bude stržen, 
přebytečná zemina bude navezena a urovnána na místo určené objednatelem. 
 
Skladba MZK – materiál: 
- kryt (obrusná vrstva) – drobné kamenivo odpovídající MZK frakce 0-8mm v požadované 
barevnosti 50 mm 
- kryt – normované MZK 0-32mm 150 mm 
- podklad – vibrovaný štěrk frakce 0-63mm 300 mm 
- geotextilie 300g/m2 
- celkem 500 mm 
 

5. Pracovní postup – technologie: 
Pro dosažení optimálních vlastností finální vrstvy – krytu MZK, je tato vrstva tvořena dvěma 
frakcemi – svrchní 50mm fr. 0-8 a spodní 150mm fr. 0-32. Souvrství krytu MZK se hutní 
zásadně dohromady (hutnění hrubé a jemné frakce odděleně je vyloučeno). Pro hutnění 
používáme vibrační válec, hutníme vždy od krajů do středu plochy s tzv. nadvýšením pro 
určení tloušťky vrstvy. 
Jednotlivé podkladní vrstvy hutníme samostatně. 



6 
 

Vlhkost směsi MZK zajistíme kropením směsi při míchání a následným zaplachtováním pro 
převoz či uskladnění – směs pro pokládku nesmí vyschnout. Optimální vlhkost směsi pro 
zhotovení vrstvy z MZK se řídí normu ČSN 72 1015. Pokládka směsi je možná při teplotách 
nad 4°C. 
 
Zkoušení a kontrola: 
Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsí a hotové vrstvy se ověřují zkouškami dle 
ČSN 73 6126, tj. zrnitost dle ČSN 72 1183, vlhkost dle ČSN 72 1012 a ekvivalent písku dle 
ČSN 72 1173. 
 
Cesta bude odvodněna podélným trativodem jednostranným spádem 2%. Poté bude sveden 
příčným propustkem pod komunikací do suchého poldru přes výústní objekt. 
 

3.2 ÚPRAVA TERÉNU POLDR 

Je navržen zasakovací poldr ve východní části území. Bude zde svedena voda z příjezdové 
komunikace. Celkově se jedná o plošnou stavbu – vodní plochu, která bude architektonicky 
zapadat do okolního charakteru krajiny a nebude rušivým elementem. Navíc může zvýšit 
ekologickou stabilitu v území v souladu s požadavky na zadržování vody v krajině. 
Tvar suchého poldru je volen nepravidelný, velikost zasakovací plochy je 447 m2. Jedná se 
poldr neprůtočný, není předpoklad vyššího nárůstu vodní plochy, poldr bude sloužit jen pro 
vodu z okolních ploch a je mimo dosah vodního toku. Nebude osazen žádnými funkčními 
objekty. Z vytěženého materiálu bude vytvořena lemovací hráz pro vyrovnání spádu terénu a 
zadržení vodní plochy. Délka hráze bude cca 95 m, šířky v koruně 1 m. Výška hráze ze 
vzdušné strany bude max. do 50 cm. Sklon hráze bude s ohledem na její relativně malou 
výšku 1:2,5 a z návodní strany 1:2. Poldr bude napouštěn z výustního objektu, který je 
napojen na odvodnění komunikace. Výustní objekt je opevněn kamenným záhozem. 
Propustek je z DN 150 mm. 
Poldr je osazen lučním trávníkem a bude sloužit jako vodní zádržná plocha jen v období 
přívalových dešťů, případně jiných přírodních změn. 
 

3.3 ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, zejména nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání 
v dané činnosti. 

Všechny použité materiály pro výsadby musí splňovat požadavky ust. § 156 stavebního 
zákona a musí být doloženy doklady dle zák. č. 22/97 Sb. v platném znění a předpisů 
souvisejících. Dodavatel při předání dokončené stavby je povinen předat stavebníkovi 
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, doklady o požadované kvalitě 
rostlinného materiálu. 

 
 

4 ZALOŽENÍ TRVALE TRAVNÍCH PLOCH 

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031) 

- odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy  

 

rozprostření ornice vrstva (do 100 mm) -  47 197 m2/ 471,97 m3   
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založení travních ploch a luk výsevem – 47 197 m2 

 

Popis technologie založení: 

Plochu je nutno před výsevem dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny, odstranit těžko 
zetlívající části rostlin a jiné odpady. 
Plochu je nutno upravit do požadované roviny, která by v měřící linii o délce 4 m neměla 
vykazovat prohlubně větší než 3 cm parkových trávníků, a u lučních trávníků větší než 5cm. 
Modelace terénu musí být pozvolné. Napojení na okolní plochy popř. okraje apod. musí být 
plynulé s maximální možnou odchylkou 2 cm. 
 

4.1.1 Bylinná rekultivační směs 

Směs 20 druhů je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou činností 
poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs prokázala při použití na erozí 
ohrožených lokalitách. (AGROSTIS) 
 
Druhy: 
Trávy 68%: 
Festuca arundinacea 7,0 % 
Festuca rubra rubra 5,0 % 
Festuca rubra trichophylla 5,0 % 
Festuca trachyphylla 15,0 % 
Lolium multiflorum 13,0 % 
Lolium perenne 17,0 % 
Poa compressa 6,0 % 
Byliny 10,5%: 
Achillea millefolium 0,8 % 
Leucanthemum vulgare 0,7 % 
Phacelia tanacefolia 6,0 % 
Plantago lanceolata 2,0 % 
Tanacetum vulgare 1,0 % 
Jeteloviny 21,5 %: 
Anthyllis vulneraria 1,0 % 
Lotus corniculatus 5,0 % 
Medicago lupulina 2,0 % 
Melilotus alba 3,0 % 
Onobrychis vicifolia 2,0 % 
Securigera varia 2,5 % 
Trifolium repens 5,0 % 
Vicia villosa 1,0 % 
 
Doporučený výsevek: 10-15 g/m2 

Založení louky výsevem – 22 000 m2 
Směs je použita v celé ploše nad navrženými terasami, směrem k průmyslovému areálu. 

4.1.2 Včelí louka medonosná 

Obsahuje 45 rostlinných druhů. Směs neobsahuje žádné travní druhy, přesto díky vysokému 
podílu jetelovin, dostatečně zajistí vytrvalost porostu po dobu více let. Všechny zvolené 
druhy nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita 
směsi poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Směs je 
vhodná pro jarní výsevy. (AGROSTIS) 
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Druhy: 
Byliny 51,6%: 
Achillea millefolium 0,8% 
Alcea rosea 3% 
Althea officinalis 6% 
Anthemis tinctoria 1% 
Carum carvi ´Prochan´ 0,5% 
Centaurea jacea 1% 
Cichorium intybus 0,6% 
Coriandrum sativum 2% 
Crambe abyssinica ´Katka´ 5% 
Daucus carota ´Táborská žlutá´ 2% 
Echium vulgare 1% 
Fagopyrum esculentum ´Zita´ 6% 
Hypericum perforatum 0,2% 
Linum usitatissimum ´Jantar´ 5% 
Malva alcea 2% 
Malva moschata 1% 
Malva veticillata ´Dolina´ 5,5% 
Matricaria chamomilla 0,2% 
Oenothera biennis 0,5% 
Origanum vulgare 0,9% 
Phacelia tanacefolia ´Balo´ 1% 
Pyrethrum corymbosum 0,8% 
Salvia pratensis 1% 
Sanguisorba minor 1,3% 
Silene vulgaris 0,5% 
Silybum marianum 0,2% 
Tanacetum vulgare 1,2% 
Verbascum densiflorum 1,2% 
Verbascum nigrum 0,2% 
Letničky 10,4%: 
Agrostemma githago 3,6% 
Calendula officinalis ´Plamen´ 5,6% 
Helianthus annuus ´Autumn beauty´ 0,5% 
Helianthus annuus ´Teddy bear´0,5% 
Papaver rhoaes 0,2% 
Jeteloviny 38%: 
Anthyllis vulneraria ´Pamir´ 2% 
Lotus corniculatus ´Lotar´ 3% 
Lupinus albus 3% 
Medicago lupulina ´Ekola´ 1% 
Medicago sativa ´Jarka´ 2% 
Onobrychis viciifolia ´Višňovský´ 8% 
Securigera varia ´Eroza´ 1% 
Trifolium incarnatum ´Opolská´ 5% 
Trifolium pratense 2n ´Start´ 4% 
Trifolium repens ´RD 84´ 2% 
Trifolium resupinatum ´Pasat´ 2% 
Vicia pannonica ´Dětěnická Panonská´ 5% 
 
Doporučený výsevek: 2-4 g/m2 
Založení louky výsevem – 9902 m2 
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Směs je použita v celé ploše nově přeměněné zemědělské plochy, v místě navržených 
terénních vln a poldru. 
 

4.1.3 Směs pro doprovodné pásy komunikací  

Obsahuje 45 rostlinných druhů. Barevně velmi působivá směs s vyšším podílem letniček je 
určena do intravilánu obcí. Použití této směsi je možné v těsné blízkosti zatěžovaných míst, 
jako jsou chodníky, lavičky, dětská hřiště, stezky pro cyklisty, kruhové objezdy, ostrůvky 
zeleně zasazené uvnitř komunikací atd. (AGROSTIS) 
 
Druhy: 
Trávy 20 %: 
Agrostis capillaris 0,5 % 
Bromus inermis 1,0 % 
Bromus montanum 2,0  
Festuca rubra rubra 3,0 % 
Festuca rubra trichophylla 2,0 % 
Festuca trachyphylla 6,5 % 
Phleum bertolonii 1,0 % 
Poa compressa 2,0 % 
Poa pratensis 2,0 % 
Letničky 30 %: 
Agrostemma githago ´Milas´ 2,0 % 
Callendula officinalis ´Směs´ 1,5 % 
Centaurea cyanus ´Směs´ 2,5 % 
Clarkia unguiculata ´Směs´ 2,0 % 
Coreopsis basalis ´Goldkrone´ 2,0 % 
Dimorphoteca sinuata - směs barev 1,5 % 
Escholtzia californica ´Směs´ 2,3 % 
Gypsophila elegans ´Bílý velkokvětý´ 1,5 % 
Iberis umbelata ´Směs´ 3,2 % 
Linum grandiflorum ´Rubrum´ 2,0 % 
Nigella damascena ´Persian Jewels´ 2,0 % 
Papaver somniferum ´Oase´ 1,0 % 
Papaver viridis ´Monarch Bukett´ 2,0 % 
Rudbeckia hirta ´Gloria Daisy´ 0,5 % 
Salvia viridis ´Monarch Bukett´ 2,0 % 
Scabiosa atropurpurea ´Grandiflora směs´  1,5 % 
Scabiosa stellata ´Sternkugel´ 1,0 % 
Byliny 50 %: 
Agrimonia eupatoria 1,5 % 
Achillea millefolium 3,0 % 
Anthemis tinctoria 5,0 % 
Centaurea jacea 2,0 % 
Cichorium intybus 3,0 % 
Daucus carota 1,0 % 
Echium vulgare 2,0 % 
Leucanthemum vulgare 4,0 % 
Malva moschata 3,0 % 
Matricaria chamomilla 1,0 % 
Myosotis arvensis 5,0 % 
Plantago lanceolata 0,5 % 
Plantago media 3,0 % 
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Potentilla recta 4,0 % 
Salvia pratensis 3,0 % 
Sanguisorba minor 1,5 % 
Silene dioica 3,0 % 
Silene vulgaris 2,0 % 
Verbascum densiflorum 2,5 % 
 
Doporučený výsevek: 3-4 g/m2 
Založení louky výsevem – přibližně 8795 m2 
Směs je použita v celé ploše alejí u komunikací. 
 

4.1.4 Parková travní směs 

Parková travní směs patří mezi směsi pro zatěžované rekreační trávníky. Díky vysokému 
podílu jílku vytrvalého, se používá také na rychlé zatravnění ploch ohrožených erozí půdy či 
zaplevelením vytrvalými plevely. Slouží také k rekultivacím poškozených travních porostů a 
pro zakládání krajinných a parkových trávníků, u kterých se předpokládá rekreační využití 
(koupaliště travnaté cesty, parkoviště apod.) (AGROSTIS) 
 
Druhy: 
Lolium perenne 55% (´Barminton´ 15%, ´Altesse´ 15%, ´Filip´ 25%) 
Festuca rubra rubra ´Bossanova´ 10% 
Festuca rubra trichophylla´Viktorka´ 5% 
Festuca rubra commutata´Caracter´ 10% 
Festuca brevipila´Hardtop´ 10% 
Poa pratensis´Brooklawn´ 10% 
 
Doporučený výsevek: 25 - 30 g/m2 
Založení louky výsevem – 6 500 m2 
Směs je použita v celé ploše nově navržených teras. 
 

4.2 VÝSADBY DŘEVIN 

4.2.1 Výsadba stromů – aleje  

 
Při výsadbách budou dodržena ochranná pásma veškerých nadzemních i podzemních vedení 
inženýrských sítí.  
 

Požadavky na výpěstek: 

- odpovídající habitus, barva a nároky požadovaného druhu, kultivaru (variety) 

- bez poškození, zdravý, bez chorob a škůdců 
- odpovídající rozměrové parametry (obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad 

kořenovým krčkem), specifikace dle rozpočtu 

- koruna musí být zapěstována pravidelně a přiměřené síle kmene, další vyvětvování 

kmene by mělo být možné podle specifiky druhu nebo kultivaru. Vidlicovité nebo 

přeslenité rozvětvení v koruně není přípustné. 

 - výška kmene musí být alespoň 180 cm 

Ošetření rostlin před výsadbou (dle ČSN 83 9021): 
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 nadzemní část 

- kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují 
- provedení běžné vizuální kontroly rostlin před jejich výsadbou 
- u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez 
- poškozené části je nutno odstranit a rány hladce seříznout 

 kořeny 

- u kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a 

roztrhat kořenová plsť 

- u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky 
plachetky a drát na horní straně zemního balu 

Popis technologie založení: 

- vyhloubení jámy s výměnou půdy na 50 % objemu (minimální velikost 1,5 x větší 
než kořenový bal) 
- ukotvení kůlů statického zajištění (na dno jámy) 
- aplikace dlouhodobě působícího hnojiva  
- umístění dřeviny s balem (ve středu mezi kotvícími kůly, kořenový krček v úrovni s 
terénem), kontejnery, hrnky a netlející materiály je třeba odstranit 
- zasypání výsadbové jámy 
- přivázání stromu ke kotvícím kůlům (ploché a dostatečně široké popruhy) 
- zhotovení obalu kmene  
- vytvarování závlahové mísy 
- zamulčování vysazené rostliny 
- zálivka 

 
Specifikace materiálu: 
 

 
Druhy: 

Pc  Prunus cerasus,69 ks 

Pd  Prunus domestica, 67 ks 

Pcf  Prunus cerasifera, 67 ks 

Ml  Malus domestica, 67 ks 

Pc  Pyrus communis, 67 ks 

Celkem výsadba: 337 ks stromů 

      

pěstební tvar:  vysokokmeny se zapěstovanou korunou  

 OK 12-14, 2x přesazované; (zavětvené dřeviny), 

výška kmene min. 180 cm 

způsob kotvení:  vysokokmeny – 3 kůly, úvazek;  

ochrana kmene:  rákosová rohož / pouze u vysokokmenů/   

způsob založení:  rostlý terén nebo obnovený podklad, do předem 

vyhloubené jamky, výsadbová jáma 0,7 x 0,7 x 

0,7 m s výměnou půdy na 50% 

závlaha:  závlahová jamka; d = 0,7m – krytá mulčem, 

množství zálivky je 100 l / ks, 12x v průběhu 

jednoho roku (ovšem pokud bude potřeba, 

rostliny budou zality dle aktuálních potřeb 

odpovídajících počasí) 

velikost výsadbové jámy:  0,5 m3 
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zajištění povrchu výsadbové jámy:   mulč - mulčovací kůra 

 

Rámcový popis technologie založení:  

Hloubení jámy, výměna zeminy za pěstební substrát 50%. Výsadba stromu s balem či 
prostokořenného, případné hnojení a ukotvení dřevěnými kůly, mulčování, dokončovací péče. 
Dodržení ustanovení ČSN DIN 18 916. Výpěstek: odpovídající 1. jakosti dle ON 464920 
Výpěstky okrasných dřevin - listnaté stromy; skupina: vybrané tvary stromů ve stanovené 
velikosti.  
Kotvení stromů třemi svislými kůly svisle se stabilizační vodorovnou příčkou 
 

Tento způsob kotvení, kromě fixace stromu po výsadbě, je výbornou ochranou proti 
mechanickému poškozování (bází) kmenů při kosení trávníků (i strunovými sekačkami), ale 
také jako ochrana kmenů při strojním zametání zpevněných ploch a shrnování sněhu. Příčka 
výrazně zpevňuje kotvící konstrukci.  

- před výsadbou se zatluče do dna výsadbové jámy svisle excentricky první kůl, 
směrově orientovaný ve směru jízdy sekaček aj. strojů, vzdálen od středu jámy o 
polovinu délky příčky, 
- do středu jámy se umístí strom, 
- druhý kůl se zatluče až po rozprostření kořenů, ale tak rychle, aby kořeny 
neosychaly; zatlouká se do vzdálenosti odpovídající délce příčky a tak, aby kůly a 
strom byly v jedné linii, 
- při použití delších příček je možno nainstalovat oba kůly před výsadbou, 
- před nebo po výsadbě stromu se připevní příčka (nejlépe z půlkulatiny stejného 
průměru jako kůl) téměř k vrcholům kůlů, 
- příčka se v místě dotyku s kmenem dobře obandážuje, aby nedošlo k jeho 
poškození, 
- přiměřeně pevný úvazek se provede ke kůlům nebo k příčce. 

 

4.2.2 Výsadba stromů – prostor teras, remízů 

 
Stromy budou vysázeny podle navržených schémat. 
Při výsadbách budou dodržena ochranná pásma veškerých nadzemních i podzemních vedení 
inženýrských sítí.  
 

Požadavky na výpěstek: 

- odpovídající habitus, barva a nároky požadovaného druhu, kultivaru (variety) 

- bez poškození, zdravý, bez chorob a škůdců 
- odpovídající rozměrové parametry (obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad 

kořenovým krčkem), specifikace dle rozpočtu 

- koruna musí být zapěstována pravidelně a přiměřené síle kmene, další vyvětvování 

kmene by mělo být možné podle specifiky druhu nebo kultivaru. Vidlicovité nebo 

přeslenité rozvětvení v koruně není přípustné. 

Ošetření rostlin před výsadbou (dle ČSN 83 9021): 

 nadzemní část 

- kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují 
- provedení běžné vizuální kontroly rostlin před jejich výsadbou 
- u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez 
- poškozené části je nutno odstranit a rány hladce seříznout 
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 kořeny 

- u kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a 

roztrhat kořenová plsť 

- u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky 
plachetky a drát na horní straně zemního balu 

Popis technologie založení: 

- vyhloubení jámy s výměnou půdy na 100 % objemu u výsadeb na terasách 
s navážkou a výměna půdy na 50 % objemu u výsadeb v okolí terénních vln a poldru 
(minimální velikost 1,5 x větší než kořenový bal) 
- ukotvení kůlů statického zajištění (na dno jámy) 
- aplikace dlouhodobě působícího hnojiva  
- umístění dřeviny s balem (ve středu mezi kotvícími kůly, kořenový krček v úrovni s 
terénem), kontejnery, hrnky a netlející materiály je třeba odstranit 
- zasypání výsadbové jámy 
- přivázání stromu ke kotvícím kůlům (ploché a dostatečně široké popruhy) 
- zhotovení obalu kmene z rákosové rohože 
- vytvarování závlahové mísy 
- zamulčování vysazené rostliny 
- zálivka 

 
Specifikace materiálu: 

 
Druhy: 

Sa  Sorbus aucuparia, 5 ks 

Qr  Quercus robur, 5 ks 

Tc  Tilia cordata, 14 ks 

Ap  Acer pseudoplatanus, 2 ks 

Apl  Acer platanoides, 8 ks 

Fe  Fraxinus excelsior, 2 ks 

Bp  Betula pendula, 10 ks 

Cb  Carpinus betulus, 2 ks 

Celkem výsadba: 48 ks stromů 

      

pěstební tvar: kmeny se zapěstovanou korunou  

 OK 14-16, 3x přesazované; (zavětvené dřeviny) 

způsob kotvení:  3 kůly, úvazek;  

ochrana kmene:  rákosová rohož 

způsob založení:  rostlý terén nebo obnovený podklad, do předem 

vyhloubené jamky, výsadbová jáma 1 x 1 x 1 m 

s výměnou půdy na 100 % u výsadeb na 

navážce, na 50 % u výsadeb v prostoru vlny a 

poldru 

závlaha:  závlahová jamka; d = 1 m – krytá mulčem, 

množství zálivky je 100 l / ks, 12x v průběhu 

jednoho roku (ovšem pokud bude potřeba, 

rostliny budou zality dle aktuálních potřeb 

odpovídajících počasí) 

velikost výsadbové jámy:  1 m3 
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zajištění povrchu výsadbové jámy:   mulč - mulčovací kůra 

 

Rámcový popis technologie založení:  

Hloubení jámy, výměna zeminy za pěstební substrát 100 % a 50 %. Výsadba stromu 
s balem, případné hnojení a ukotvení dřevěnými kůly, mulčování, dokončovací péče. 
Dodržení ustanovení ČSN DIN 18 916. Výpěstek: odpovídající 1. jakosti dle ON 464920 
Výpěstky okrasných dřevin - listnaté stromy; skupina: vybrané tvary stromů ve stanovené 
velikosti.  
Kotvení stromů třemi svislými kůly svisle se stabilizační vodorovnou příčkou. 
 

Tento způsob kotvení, kromě fixace stromu po výsadbě, je výbornou ochranou proti 
mechanickému poškozování (bází) kmenů při kosení trávníků (i strunovými sekačkami), ale 
také jako ochrana kmenů při strojním zametání zpevněných ploch a shrnování sněhu. Příčka 
výrazně zpevňuje kotvící konstrukci.  

- před výsadbou se zatluče do dna výsadbové jámy svisle excentricky první kůl, 
směrově orientovaný ve směru jízdy sekaček aj. strojů, vzdálen od středu jámy o 
polovinu délky příčky, 
- do středu jámy se umístí strom, 
- druhý kůl se zatluče až po rozprostření kořenů, ale tak rychle, aby kořeny 
neosychaly; zatlouká se do vzdálenosti odpovídající délce příčky a tak, aby kůly a 
strom byly v jedné linii, 
- při použití delších příček je možno nainstalovat oba kůly před výsadbou, 
- před nebo po výsadbě stromu se připevní příčka (nejlépe z půlkulatiny stejného 
průměru jako kůl) téměř k vrcholům kůlů, 
- příčka se v místě dotyku s kmenem dobře obandážuje, aby nedošlo k jeho 
poškození, 
- přiměřeně pevný úvazek se provede ke kůlům nebo k příčce. 
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4.2.3 Výsadba keřů – výpěstky z kontejnerů 

 
Výpěstky budou odpovídat normě ČSN 46 4902–1, „Solitérní keře“, které musí být 

třikrát přesazované, pěstované ve zvlášť širokém sponu a musí být dodávány s balem, 
drátěným balem nebo v kontejnerech. Výpěstky smějí zůstat po posledním přesazení na 
místě nejvýše čtyři vegetační periody. 

Kompoziční a pěstební cíl:  

Vytvoření střední výškové etáže, členění prostoru, odclonění, zajištění potravy pro 
drobné ptactvo. Estetická funkce, nápadnější v době květu či podzimního zbarvení, tvaru 
kmene, architektury korun. Vybrány jsou druhy, které nevyžadují každoroční údržbu, naopak 
jim řez škodí. Keře budou udržovány pouze ořezem suchých větví. 

Ošetření rostlin před výsadbou (dle ČSN 83 9021): 

 nadzemní část 

- kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují 
- provedení běžné vizuální kontroly rostlin před jejich výsadbou 

 kořeny 

- u kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a 
narušit - roztrhat kořenová plsť (dle ČSN 83 9021) 

 

 
Specifikace materiálu: 

 
Druhy: 
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Lv  Ligustrum vulgare, 555 ks 

Eu  Eonymus europaeus, 547 ks 

Fi  Forsythia intermedia, 547 ks 

Cl  Crataegus laevigata, 527 ks 

Ca  Corylus avellana, 527 ks 

Rc  Rosa canina, 527 ks 

Celkem výsadba: 3230 ks keřů 

 

pěstební tvar:   lehké opadavé keře se třemi výhony; 

kontejnerované, případně prostokořenné 

(nutnost vyšší péče) 

velikost výsadbového materiálu:  60 – 80 cm 
způsob založení:  výsadba do jamek o velikosti 35 x 35 x 35 cm, 

s výměnou půdy na 100 % objemu 

zajištění výsadby:  mulčovací kůra: 10 cm  

zálivka:  množství zálivky je 40 l / ks, 12x v průběhu 

jednoho roku (ovšem pokud bude potřeba, 

rostliny budou zality dle aktuálních potřeb 

odpovídajích počasí) 

 

Popis technologie:     

Hloubení jámy o velikosti do 0,05 m3. Výsadba kontejnerové dřeviny do připravené 
jamky, hnojení pomalurozpustným hnojivem pro výživu víceletých rostlin označené jako slow 
release fertilizer (SRF) (2 g ke každé rostlině), mulčování výsadby kůrou, dokončovací péče. 
 

4.3 DOKONČOVACÍ PÉČE 

Dokončovací péče bude první částí následné péče a bude provedena dle příslušných 
norem ČSN 18 916, 18 917, 18 035-4. Probíhá až do převzetí celé dokončené zakázky 
objednatelem a zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dosažení stavu k převzetí. 
Výsadby jsou schopné převzetí v okamžiku, kdy je dosaženo jistoty dalšího růstu (tzv. ujmutí 
výsadby). U výsadeb dřevin lze rozpoznat úspěšné ujmutí podle vývoje letorostů, zpravidla 
v poslední třetině měsíce června. Trávníkové plochy jsou připraveny k převzetí, pokud výsev 
tvoří vyrovnaný porost celkem na 75 % vyseté plochy.  
 

U výsadby keřů a živých plotů je nutno odstranit plevelné rostliny. U vysokokmenů 
zkontrolovat a popřípadě opravit ukotvení, hladce odříznout suché a poškozené části rostlin, 
nedostatečně prorůstající rostliny dostatečně seříznout a ošetřit. Plochy pokryté mulčem se 
zpravidla nekypří. U stromů se rovněž opraví, pokud to bude nutné, ochrana z rákosové 
rohože. 

 
Zálivka: 
Zalití jednotlivých rostlin, skupinových výsadeb i trávníku je jedním z hlavních předpokladů 
úspěšného růstu v následném období vývoje.  
Zalití dřevin bezprostředně po výsadbě bude po dobu jednoho měsíce provedeno 1x týdně 
pro stromy 100 l / kus, pro keře 40 l/ kus. Tedy celkem 4x. 
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4.4  ROZVOJOVÁ PÉČE 

Rozvojová péče bude uskutečňována v návaznosti na dokončovací péči a bude spočívat v 
zálivce keřů a stromů, odstranění a náhradě suchých dřevin, výchovný řez stromů. Kotvení 
stromů bude kontrolováno a u poškozeného kotvení bude provedena oprava (případně 
výměna).  

Výchovný řez stromů: 

Kromě větví poškozených bude nutné odstranit i suché větve, kodominantní větvení, 
navzájem se křížící větve, větve s vrůstající korunou v úžlabí (tlaková větvení).  

- provádí se prosvětlením – odstraněním větve až ke kmeni, méně zakracováním 
výhonů 
- neodstraňovat terminální výhon 
- zapěstování podchodové výšky v prvních letech po výsadbě! 
- provádět nejlépe v první polovině vegetace (nanejvýš v předjaří) 

- nesmí se odstranit víc než 20% listové plochy 

- neodstraňovat dva výhony rostoucí těsně vedle sebe, ponechat alespoň 20 cm délky 
bez poranění 

Zálivka: 

Každý měsíc v období vegetace zálivka 1 x měsíčně po dobu 8 sušších měsíců, až do příštího 
roku (stromy 100 l/kus, pro keře a popínavé dřeviny 40 l/kus) = celkem 8x. 
 
U keřů budou odstraněny suché části a bude proveden řez průklestem    
 

5 PŘÍSLUŠNÉ OBOROVÉ NORMY 

Při provádění stavby je třeba respektovat příslušné platné oborové normy a české 
technické normy. V této technické zprávě je uveden přepis nejvýznamnějších pasáží těchto 
norem: 
 
ČSN DIN 18 920 (83 9061)  Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební  
                                        činnosti 
ČSN DIN 18 918 (83 9041) Technologicko – biologická zabezpečovací opatření 
ČSN DIN 18 919 (83 9051) Rozvojová a udržovací péče 
ČSN DIN 18 915 (83 9011) Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 (83 9021)  Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 917 (83 9031) Zakládání trávníků 
Dále jsou to předpisy o bezpečnosti práce a další předpisy související s ochranou životního 
prostředí. 

5.1  OCHRANA DŘEVIN NA STAVENIŠTI 

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061 

Přepis normy: 

Předmět normy 

Tato norma platí pro přípravu a provádění stavebních činností v sídlech a krajině. 
Slouží k ochraně jednotlivých dřevin a rostlinných porostů, jakož i ploch určených pro 
vegetaci (dále jen „vegetace“), u kterých ekologická, estetická, ochranná nebo jiná hodnota 
není zpravidla dosažitelná pomocí náhrady buď vůbec, nebo teprve až po létech. 
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Příčiny škod 

Při stavebních opatřeních vzniká nebezpečí, že bude vegetace nebo její stanovištní 
podmínky ovlivněny nebo poškozeny zejména: 

- chemickým znečištěním 
- ohněm a jinými tepelnými zdroji 
- zamokřením, zaplavením 
- erozí 
- mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém prostoru nebo nadzemních 
částí - vegetace 
- prostorovým uvolněním stromů 
- přemístěním zeminy (navážky, odkopávky) 
- stavebními jámami a jinými hloubenými výkopy 
- zhutněním stavebního podloží, např. jako technická opatření při stavbě cest 
- zhutněním půdy přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením stavenišť, 
skladováním stavebních hmot a odpadů 

 
Rozsah škod (např. ovlivnění stability stromů, druhové ochuzení) může být různý, podle 
druhu rostlin a podle stanoviště, může být zřejmé ihned nebo teprve po létech. 
 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ 

Požadavek na způsob, rozsah a termín ochranných opatření se řídí zejména charakterem, 
vývojovým a růstovým stadiem stávající vegetace, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavební činnosti. 
 

Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 

Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti 
nejméně 5m od okapové linie *) koruny stromů a keřů. 

Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti 
nejméně 20m od okapové linie stromů a keřů. 

Ochrana před zamokřením a zaplavením 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či 
zaplaveny v důsledku stavební činnosti. 

 
*) okapová linie koruny je obvod půdorysného průměru koruny vyznačený kapající dešťovou vodou z listů dřeviny 

 

Ochrana vegetačních ploch 

Vegetační plochy je nutno před poškozením chránit oplocením, nejméně 1,8m 
vysokým, s bočním odstupem 1,5m od okraje plochy 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením 

Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. 
pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a 
speciálními stavebními postupy, a to oplocením. Plot má ochránit celou kořenovou zónu. 
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Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií 
koruny) zvětšená o 1,5m, u sloupovitých forem zvětšená o 5m po celém obvodu koruny. 
Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné kmen obednit do výšky 
alespoň 2m. 

Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypodložit 
měkkým materiálem. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno 
chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. 
Místa úvazku je nutno vypodložit vhodným materiálem. 

Ochrana stromů při prostorovém uvolnění 

Prostorově uvolněné stromy je nutno chránit, pokud to příslušný druh vyžaduje, proti 
popálení kůry slunečním zářením, zakrytím kmene a hlavních větví. 
U citlivých druhů má uvolňování probíhat několik let. 

Ochrana kořenové zóny při navážce 

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření respektovat 
druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní 
poměry i druhy použitých materiálů. 
Při navážce se nesmí přejíždět kořenová zóna. 

Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu 

V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených 
výkopů 

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze 
v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést 
blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je 
pokud možno spodem pod kořenovým prostorem. 
Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutno ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé 
provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 

5.2 PRÁCE S PŮDOU ČSN 83 9011 

Požadavky: 

Svrchní vrstva půdy musí být vhodná pro předpokládanou vegetaci a způsob využití. 
Nesmí obsahovat žádné cizí příměsi a nemá obsahovat žádné části vytrvalých rostlin 
(zpravidla kromě semen), které by omezovaly předpokládané využití. 
Po ukončení stavebních činností vyžaduje svrchní vrstva zpravidla určitou dobu na 
regeneraci. Jestliže byla svrchní vrstva půdy porušena, je možné regeneraci podpořit 
dodatečným opatřením. 

5.3 VÝSADBY DŘEVIN ČSN 83 9021 

Pro výsadby je doporučen materiál z domácí produkce, alternativně je možné použití 
rostlinného materiálu ze země se stejnými klimatickými podmínkami (ideálně z obdobné 
zeměpisné šířky). Materiál bude ve velikostech uvedených ve specifikaci, první jakosti. Keře 
budou dodány v kontejnerech nebo balech, minimálně se třemi výhony. 
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Při výsadbě je nutné postupovat v souladu s následující normou:  
Výsadby rostlin ČSN 83 9021 
 

6 ZÁVĚR 

Základním předpokladem úspěchu realizace je provedení stavby vysoce odbornou 
zahradnickou firmou s dostatkem vyučených praktikujících zahradníků. Aby nově založená 
zeleň mohla být plně funkční, je nutné přistoupit k zajištění její údržby a následné péče i po 
předání dokončeného díla investorovi – objednateli. 

Realizace bude probíhat v souladu s příslušnými normami, v agrotechnicky vhodném 
termínu, v nejvyšší kvalitě. Jakékoli technologické postupy budou průběžně konzultovány 
s projektanty vegetačních úprav, či se specialisty příslušných oborů v rámci stavebního a 
autorského dozoru.  

 

7 ORIENTAČNÍ PROPOČET STAVBY viz příloha 

 
 
 
 
 
 
 
 


