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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA…………………………………………………………………………… 
 

1.1. ÚVOD, POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  

 Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu 
pro chodce ulice U Přeložky.  

 V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně 
udržovány kosením. 

 Cílem návrhu je vytvoření kultivované, estetické plochy zeleně a současně a převod trávníků 
s náročným režimem/způsobem kosení na méně náročnou pokryvnou výsadbu keřů.  

 Důraz je dále kladen na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků pravidelné udržovací péče 
(tzv. extenzifikace udržovací péče) = po ujmutí rostlin a provedení nezbytné dokončovací a rozvojové 
péče (po-výsadbová péče), budou navržené vegetační prvky vyžadovat minimální nároky na 
pravidelnou udržovací péči oproti jiným typům vegetačních prvků.  

 Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve výkrese 01 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - 
KOORDINAČNÍ SITUACE. 

 Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města 
Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 
2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.  

 

1.2. BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV: 

o Celková výměra navržených výsadeb: 161 m2. 

o Celkový počet navržených keřů: 599 ks. 

 

1.3. PODKLADY A PRŮZKUMY 

 Vlastní terénní obchůzka (08/2017). 

 Podklady poskytnuté investorem: 

o Technická mapa města a situování ing. sítí  – viz https://uvaly.obce.gepro.cz/#/ 
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1.4. SPECIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – DOTČENÉ PARCELY KN 

Dotčené parcely KN a orientační zákres do mapy KN viz níže. Přesný zákres poté výkresová část projektu. 

 Parcelní číslo:  367/1 

 Katastrální území: Úvaly u Prahy [775738] 

 Vlastnické právo Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství  

silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4  

 

    Orientační lokalizace řešené plochy v katastrální mapě (zdroj: https://uvaly.obce.gepro.cz/#/) 
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1.5. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU (SRPEN 2017) 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA…   ………………………………………………………………………… 
 

2.1. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, NORMY, ING.SÍTĚ 

 Zakládání, ošetření a následná rozvojová a udržovací péče se bude řídit následujícími normami a 
oborovými standardy. 

o ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

o ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

o ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu. 

o ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
prvky. 

o ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

o Standard péče o přírodu a krajinu (2014): A02 003 – Výsadba a řez keřů a lián. AOPK ČR. 37 s.  

o ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 

 

Všeobecně  

 Bezpečnost práce: práce budou prováděny v souladu § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, a 
dalšími předpisy. 

 Při realizaci úprav musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby nebo zařízení. 

 V době provádění prací musí být zamezen přístup nepovolaných osob do prostoru prací a drah pojezdu 

mechanizace. Celý prostor prací bude označen a zajištěn tak, aby nemohlo dojít k ublížení na životě či 

zdraví pracovníků a třetích osob.  

 Celý prostor úprav a veškeré hloubené výkopy, jamky a další, budou řádně označeny a budou 

dostatečně zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. 

 Musí být také zamezeno pojezdu těžké mechanizace v kořenové zóně případných stávajících stromů. 

 

Inženýrské sítě 

 Trasování inženýrských sítí bylo převzato z technické mapy města Úvaly – viz 
https://uvaly.obce.gepro.cz/#/ 

 Převzatý zákres inženýrských sítí je součástí VÝKRESU 01 - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - KOORDINAČNÍ SITUACE 
(ve výkrese sítě bez popisu, pouze znázorněné). 

o Detailnější informace o trasování ing. sítí z technické mapy města jsou volně veřejně přístupné 
na webové adrese https://uvaly.obce.gepro.cz/#/ - nutná kontrola stavu zhotovitelskou 
realizační firmou před započetím prací. 

o Toto trasování je považováno za orientační – nutné nechat vytýčit skutečné trasování 
(polohopisné i výškopisné). Dle skutečného situování ing. sítí poté budou upraveny modelové 



                          Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.  
  e-mail: info@ateliersteflovi.cz     | 8| 

                 tel: +420 737 807 440 

technologie prací, uvedené v této dokumentaci a položkovém rozpočtu. 

 Před započetím prací budou správci jednotlivých inženýrských sítí vytyčeny veškeré trasy sítí 
technického vedení tak, aby v průběhu prací nemohlo dojít k poškození těchto sítí, zdraví či majetku!  

 Část výsadeb je lokalizována v ochranných pásmech inženýrských sítí. Možnost situování těchto 
výsadeb do ochranných pásem inženýrských sítí musí být před započetím realizačních prací projednány 
a odsouhlaseny správci příslušných sítí (podmínky realizace, vyjádření správce apod.). Toto projednání a 
odsouhlasení zajistí investor. 

o V případě práce v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí musí být respektovány 
veškeré podmínky a limity pro práci v ochranných pásmech daných inženýrských sítí, tak aby v 
průběhu prací nemohlo dojít k poškození těchto sítí, zdraví či majetku. 

 Veškeré práce v blízkosti ochranných pásem ing. sítí a v ochranných pásmech ing. sítí budou prováděny 
výhradně ručně (bez použití mechanizace) a s maximální opatrností.  

 

Převzatý technické mapy města Úvaly – detailněji viz https://uvaly.obce.gepro.cz/#/ 
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2.2.  TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ/VÝSADEB  

 Vymezení řešeného území a rozsah jednotlivých výsadeb je specifikován ve výkrese 01 NAVRŽENÉ 
ŘEŠENÍ - CELKOVÁ SITUACE. 

Doporučený postup prací: 

1) VYTYČENÍ TRAS SÍTÍ TECHNICKÉHO VEDENÍ 

 Před započetím prací bude zajištěno vytyčení veškerých tras sítí technického vedení tak, aby v průběhu 
prací nemohlo dojít k poškození zdraví či majetku!  

 Blíže viz kapitola: Technologické postupy, normy, ing. sítě (část inženýrské sítě). 

 

2) PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ A VEGETAČNÍ VRSTVY + STABILIZACE SVAHU 

Řešeny jsou pouze svahy navazující za odvodňovacím příkopem (rigolem). Do vlastního odvodňovacího rigolu a 
části mezi rigolem a vozovkou nebude nijak zasahováno a není to předmětem této dokumentace. 

Technologický postup: 

 Před započetím výsadeb budou odstraněny překážky (zbytky betonů, velké kameny apod.) bránící 
provedení vlastních výsadeb a negativně ovlivňujících další perspektivu navržených rostlin. Veškeré 
plochy budou odpleveleny totálním herbicidem (při aplikaci nezasáhnout ponechané dřeviny či dřeviny 
na sousedních pozemcích). 

 Případné nerovnosti budou mírně nakopány a urovnány/vysvahovány. 

 STABILIZACE SVAHU PROTIEROZNÍ SÍTÍ (JUTA, KOKOS) 

o Svah bude po vysvahování stabilizován jutovou sítí (cca 5-10 cm překryv, uchyceno kovovými 
nebo dřevěnými skobami). O její instalaci bude rozhodnuto dle finálního sklonu svahu. 

o Bude použita některá z jutových či kokosových sítí určených pro zpevnění svahů s minimální 
životností cca 3-4 roky. Velikost ok od cca 50 x 50 mm do cca 100 x 100 mm. Např. Kokosová 
protierozní síť JUTENON ECC 400 g/m2 má orientační životnost max. 3-4 roky a doporučený 
sklon při jejím použití je max. 1:1,5. 

o Při kladení přesah cca 5-10 cm mezi jednotlivými pásy sítě. 

o Síť se pokládá volně, bez velkého napínání, aby mohly probíhat teplotní změny.  

o Konce a cípy vrchního pruhu se zapustí cca do 30 cm hluboké rýhy a zajistí se kolíky a záhozem. 

o Uchycení kolíky (dřevěné kolíky, nebo drátěné skoby) v pravidelných rozestupech. Spoje a 
přesahy se doporučuje kotvit cca po 1 m. Další řada kolíků se umístí šachovnicově do středu 
pruhu. 

o V prostoru pro výsadbu rostlin bude síť prostřižena/rozříznuta. 
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Modelová ukázka stabilizací svahu protierozní sítí. Obrázek vpravo: Kokosová protierozní síť JUTENON ECC 
400 g/m2 , převzato: http://e-shop.juta.cz/index.php?page=1&vyr=JN005 

 

3) VÝSADBA KEŘŮ 

 Lokalizace nových výsadeb je definována výkresem č. 2: OSAZOVACÍ PLÁN. 

 Vlastní výsadba (hloubení jamek a výsadba) 

o Hloubení jamek a 50% výměna půdy ve výsadbových  jamkách (cca 2 až 3 l zahradnického 
substrátu /1 ks) 

 Hnojení minerálním hnojivem (typu NPK, CERERIT, apod. cca 5-10 g/ks) jednotlivě k rostlinám. 

 Mulčování vrstvou cca 5 cm mulčovací borky – kůry. 

 Zálivka (pozvolně cca 5-15 l/ ks), zabránit splachu zeminy a tvorbě erozních rýh. 

 

 Po vlastní výsadbě navazuje rozvojová a dokončovací péče (cca dva roky po výsadbě - uzpůsobit dle 
termínu výsadby a stavu ploch). Hlavní činnosti: 

o Zálivka (dle průběhu počasí cca 5x-10x 5-20 l/m2/rok) 

o Redukce náletů a vzrůstných expanzivních plevelů – 2x/rok 

o Výchovný a opravný řez keřů (v případě potřeby) 

o V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům 

o V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou. 
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2.3. TECHNOLOGIE UDRŽOVACÍ PÉČE O VÝSADBY  

 Po vlastní výsadbě navazuje rozvojová a dokončovací péče (viz technologie uvedené v tabulkových 
přehledech jednotlivých modelových technologií.). 

o Bude probíhat minimálně dva roky po výsadbě - délka budu uzpůsobena dle termínu výsadby. 

o Hlavní činností je především zálivka v počátečním období růstu, zakořeňování a aklimatizaci 
vysazených rostlin (rozsah a intenzitu uzpůsobit termínu výsadby a aktuálnímu stavu počasí). 

o Redukce náletů a vzrůstných expanzivních plevelů konkurujících výsadbám. 

o Další – dle stavu ploch po realizaci (viz technologie). 

 Po této péči navazuje péče udržovací – viz níže. 

 Navržené výsadby a typy vegetačních prvků mají převážně extenzivní charakter s cílem minimalizovat 
časové i materiálové nároky na udržovací péči. 

 Základní činnosti běžné udržovací péče jsou specifikovány níže.  

 

KEŘE (ZÁHONY KEŘŮ) 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku. 

o Řez  - udržovací, popřípadě zmlazovací řez  - cca 1x za 3-5 let. 

o Vypletí – odstranění náletů a expanzivních plevelů (cca 1-2 x ročně, po zapojení rostlin minimálně, 
nebo vůbec). 

o Přihnojení minerálním hnojivem cca 1x 2-3 roky (NPK, CERERIT apod. v dávce cca 20-40 g m2) - 
pouze v případě nedostatečného růstu rostlin. 

 

U všech rostlin a vegetačních ploch provádět pravidelnou kontrolu výskytu chorob a škůdců, popřípadě 
dalších faktorů majících vliv na jejich kvalitativní stav. 

 

 

2.4. SEZNAM A SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ROSTLIN 

 

Poř.č. Typ Latinský název Český název Specifikace Počet ks celkem
1 KL Rosa rugosa 'Alba' růže svraskalá v 30–40, ko2l 196
2 KL Symphoricarpos × chenaulti i  'Hancock' pámelník Chenaultův v 20–30, ko1l 403

599

PLOCHA 13 - ul. U Přeložky - přechod pro chodce

Počet ks celkem  

 

 

 

 



                          Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.  
  e-mail: info@ateliersteflovi.cz     | 12| 

                 tel: +420 737 807 440 

3. PŘÍLOHY……                     ……………………………………                  …………………… 
 

 VÝKRES 01. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - KOORDINAČNÍ SITUACE 

 VÝKRES 02. OSAZOVACÍ PLÁN 

 PŘÍLOHA 01: POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAVRŽENÝCH ÚPRAV 

 

 

 

 


