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

1.1. ÚVOD, POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  

 Předmětem předložené dokumentace je návrh vegetačních úprav podél rekonstruované komunikace 
v ulici 5. května ve městě Úvaly.  

 Aktuální stav: 

o Probíhá intenzivní stavba komunikace, chodníků, zpevněných ploch, ing. sítí. Veškeré plochy 
jsou ovlivněny stavbou. 

 Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných 
typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a 
zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, 
izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ 
a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy 
apod.). 

 Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve VÝKRESE 01. 

 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 Celkový počet navržených stromů: 15 ks. 

o Celková výměra navržených půdopokryvných keřů: 51 m2. 

o Celková výměra navržených záhonů trvalek, okrasných travin a cibulovin: 68 m2. 

 

1.3. PODKLADY A PRŮZKUMY 

 Vlastní terénní obchůzka (08/2019). 

 Podklady poskytnuté investorem: 

o Výkresová dokumentace: Akce: III/10165 Úvaly, průtah (DSP, 2019, HIP Ing. Petr 
Vachta) 
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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. 

Dotčené parcely:  248/1 

Katastrální území: Úvaly u Prahy [775738] 

Vlastnické právo Město Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 25082 Úvaly 

 

 

Orientační lokalizace řešené plochy v katastrální mapě (zdroj: sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz 
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1.5. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU (KVĚTEN 2019) 
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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 Standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2013 Výsadba stromů. 

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 

 Ve výkresové části této dokumentace vegetačních úprav nejsou zakresleny průběhy inženýrských sítí 
(stávajících, ani navrhovaných). Jejich existence je vyobrazena, resp. je součástí výkresové části 
dokumentace AKCE: III/10165 Úvaly, průtah (DSP, 2019, HIP Ing. Petr Vachta) 

 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!  

 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!  
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 Velká část vegetačních úprav a výsadeb bude realizována přímo nad či v bezprostředním dotyku 
trasování ing. sítí – z toho důvodu je NUTNÉ přesnou polohu i výšku uložení jednotlivých ing. sítí nechat 
vytyčit před započetím prací stavbou/resp. v koordinaci se správci sítí, aby v průběhu prací nemohlo 
dojít k poškození těchto sítí, zdraví či majetku! Finální trasování a hloubka uložení ing. sítí nebyla v době 
zpracování PD vegetačních úprav jednoznačně specifikována. V území je souběh několika vedení ing. 
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 objednatel. 

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.  

 Výsadba stromů a kotvení: 

o V některých místech bude pod stromy procházet chránička s podzemním vedení – dle její 
skutečné polohy a hloubky (vytyčení stavbou/správci sítí) bude uzpůsobena technologie 
kotvení stromů: kotvení ke třem kůlům, nebo podzemní systém kotvení za bal = fixováno k 
okolním konstrukcím, nebo kotvení stromu za bal pomocí několika textilních popruhů 
upevněných k "tížným" kotvám (betonový obrubník, "kari" sítě pod substrátem apod.) a 
popruhem s ráčnovým napínákem. Dle skutečného trasování sítí bude technologie uzpůsobena 
či upravena. 

o Provádění vegetačních úprav, výsadeb, zatloukání kůlů a jakékoliv další práce bez předchozího 
vytyčení ing. sítí a součinnosti probíhající Stavby a správců sítí je zcela NEPŘÍPUSTNÉ. 
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2.2.  TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ/VÝSADEB  

 Vymezení řešeného území a rozsah jednotlivých výsadeb je specifikován ve VÝKRESE 01. 

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  

Vegetační úpravy navazují na dokončené stavební úpravy komunikací, chodníku a okolních ploch. Jsou 
nachystány „ostrůvky“ a pásy zeleně, které jsou zbavené stavebních zbytku a zhutnění (v případě zhutnění 
nakypřené!). Tyto pásy jsou od hloubky cca 100 cm vysypány vrstvou cca 40-60 cm kamenivem fr. 32-63 mm. 
Tato vrstva bude tvořit konstrukční základ pro prokořenění nově vysazených stromů. S ohledem na možnosti 
ostatních konstrukcí bude takto připraven i podkladové vrstvy pod konstrukčním řešením chodníků. (Cílem je 
v maximální možné míře rozšířit prokořenitelný prostor pro nově vysazené stromy.) 

Technologický postup: 

SPECIFIKACE VEGETAČNÍHO SUBSTRÁTU PRO PLOŠNÉ VÝSADBY ZELENĚ

PRVEK 
ZELENĚ

PODSYP/
PODKLAD*

VEGETAČNÍ SUBSTRÁT
 - MOCNOST

VEGETAČNÍ SUBSTRÁT
 - SLOŽENÍ

VEGETAČNÍ SUBSTRÁT
 - ZAKONČENÍ

VEGETAČNÍ 
SUBSTRÁT

 - MNOŽSTVÍ

půdopokryvné 
keře:

35 cm

předem promísená 
směs:

Ornice (80%) + 
kompostovaná 

zemina/kompost (20%)

18 m3

záhony trvalek a 
okrasných travin, 

cibulovin + záhony 
okrasných travin - 

monokultura

35 cm

předem promísená 
směs:

kvalitní ornice (70%) + 
štěrk ostrohranný fr. 4-
8 mm (20 %) + písek  fr. 
0-3 mm: (10 % objemu)

24 m3

* (není zde kalkulováno: skutečné množství případného materiálu na "podsyp" dle reálného stavu na stavbě)

kamenivo frakce 
32-63 mm.

v okolí stromů a 
navazujících 

pásech zeleně 
prohloubit a 

rozšířit do 
maximální možné 
hloubky (cca 100 
cm) - bude tvořit 

konstrukční základ 
pro prokořenění 
nových stromů

horní hrana 
NAVEZENÉHO substrátu 

bude cca 7 cm pod 
úrovní okolních 

obrubníků a 
zpevněných ploch 

(stékání srážkové vody). 
Vrchních 6-7 cm bude v 

rámci zahradnických 
prací po  výsadbě 

zamulčováno štěrkem.

 
 Jednotlivé složky substrátu budou promíseny (nebudou kladeny různé vrstvy, ale promísená směs). 

Substrát bude dokonale odplevelený. Použití substrátu s výskytem plevelů, nebo jejich částí je 

nepřijatelná. 

 Urovnání povrchu, hrabání. 

Dle informací objednatele bude příprava záhonů (tj. příprava + navezení substrátů) bude součástí dodávky 
stavební firmy. V položkovém rozpočtu vegetačních úprav z tohoto důvodu není navážka substrátů 
kalkulována. V případě jiného postupu nutno doplnit do položkového rozpočtu. 
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3) VÝSADBA  

 Lokalizace nových výsadeb je definována VÝKRESEM 01. 

Termín

Nejvhodnější termín pro výsadbu balových listnatých vzrostlých stromů je období vegetačního klidu, tedy
podzimní období od opadu listů do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení l istů. Stromy by se
neměly vysazovat v době rašení, v době opadu listů, za extrémně nízkých teplot, v suchém období a za suchého a
teplého větrného počasí. Výsadba za vegetačního období zvyšuje riziko tzv. po výsadbového šoku a může
negativně ovl ivnit ujmutí vysazených stromů.

Velikost 
výsadbové jámy

Pro stromy bude vyhloubena jáma o velikosti 1,2 m x 1,2 m x 0,5 m (hloubka) - dle polohy a hloubky ing.sítí - o

celkovém objemu cca 0,7 m3.. Před započetím prací bude dodavatelem prací zajištěno vytyčení sítí technické
infrastruktury. 
Před navazujícím výsadbou bude podloží a stěny jámy mechanicky rozrušeny (rýč), aby došlo k následnému
propojení substrátů.

Pěstební
 substrát

Dále bude provedena  100 % výměna substrátu ve výsadbové jámě. Složení nového substrátu je následující:
Substrát  (cca 700 l):
Ornice (středně těžká):                                      40 % objemu                                                                                                                 
Kompost nebo kompostovaná zemina:          30 % objemu
Štěrk fr. 16-32 mm:                                             30 % objemu                                                                                                                  
Hydrogel:                                                              500g/strom                            

Pěstební substrát (promísená směs výše uvedeného složení) bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o 
mocnosti cca 15 cm mírně hutněn sešlapáváním. Nesmí být použito strojového vibračního hutnění.

Způsob kotvení
Tříbodové kotvení dřevěnými kůly, spojenými třemi dřevěnými příčkami + úvazkový popruh
(kůl loupaný s fazetou a špicí, délka 2,5-3m, pr. 7-8 cm). Další tři vodorovné příčky budou instalovány i do
spodní třetiny kotvení . Dle stavu při  realizaci uzpůsobit - viz poznámka pod tabulkou.

Ochrana kmene Rákosová/bambusová rohož 

Zajištění povrchu 
Bez závlahová mísy, mulčováno ostrohranným štěrkem 8/16 mm jako okolní plochy                                               
Nebude instalována žádná folie bránící růstu plevelů či obdobná folie/texti l ie.

Zálivka Instalované závlahová sonda; zálivka v prvním roce (dle termínu výsadby a stavu počasí) cca 15x-20x60-100l 
vody.

Technologický postup

Hloubení jámy. Zdrsnění stěn výsadbové jámy. Rozprostření a postupné ruční hutnění substrátu (100% výměna
půdy) + výsadba stromů. Výsadba stromu do stejné výšky s okolním terénem (výsadba bude provedena se
zřetelem na výšku kořenového krčku - ten bude mírně nad terénem nebo v jeho úrovni, nesmí být tzv. "utopen"
- zohlednit i následné mulčování). Zemní bal u kořenového krčku bude uvolněn. Hnojení zásobním hnojivem s
postupným uvolňováním živin cca 5 tablety (5x10g) rovnoměrně rozložených po obvodu zemního balu v hloubce
cca 15 cm. Instalace kotvení. Zhotovení kotvení a ochrany kmene z rákosové rohože, mulčovaní štěrkem fr.
8/16mm, zálivka, u řez dřeviny při/po výsadbě (s ohledem na přirozený charakter větvení taxonu a požadavky na
vysoké nasazení koruny - podjezdná a podchozí výška)

Rozvojová a 
dokončovací péče 
(minimálně tři  roky po 
výsadbě - uzpůsobit 
dle termínu výsadby a 
stavu ploch)

Zálivka (dle průběhu počasí cca 15x-20x 60-100l/rok). V 4,5 roce postupné snižování intervalu - dle stavu
stromů.
Kontrola funkčnosti  kotvení, uvolnění úvazků, případná oprava kotvení (1x ročně)
Vypletí závlahové mísy (2x ročně)
Doplnění mulče (jaro, nebo dle potřeby) 1 x ročně
Přihnojení (v případě potřeby)
Odstranění kotvení (cca 3 rok po výsadbě, dle stavu stromu)
Výchovný a opravný řez (dle potřeby) + řezem uprava podchozí a podjezdné výšky (l imity směrem do silnice -
nutno vysoké vyvětvení v rámci péče směrem do si lnice dle požadavků správce komunikace)
V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům (nutná pravidelná kontrola stavu)
V případě odumření rostl iny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou

Výsadba stromů - klasická (vysokokmeny, alejové stromy, zb; výška nasazení koruny 2,2 m) - MODELOVÁ TECHNOLOGIE

 

V některých místech bude pod stromy procházet chránička s podzemním vedení – dle její skutečné polohy a 
hloubky (vytyčení stavbou/správci sítí) bude uzpůsobena technologie kotvení stromů: kotvení ke třem kůlům, 
nebo podzemní systém kotvení za bal =fixováno k okolním konstrukcím, nebo kotvení stromu za bal pomocí 
několika textilních popruhů upevněných k "tížným" kotvám (betonový obrubník, "kari" sítě pod substrátem, 
případně k ocelovým okům instalovaným do okolních konstrukcí apod.) a popruhem s ráčnovým napínákem 
(typově např. typ KOTVOS, PLATIPUS a obdobné certifikované systémy kotvení za bal). Dle skutečného trasování 
sítí bude technologie uzpůsobena či upravena přímo v terénu. 
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Termín

Dřeviny s kořenovým bálem či kontejnerované lze vysazovat v průběhu celého roku. Dřeviny by se neměly 
vysazovat v době rašení, v době opadu listů, za extrémně nízkých teplot, v suchém období a za suchého a teplého
větrného počasí.
Nejvhodnější termín pro výsadbu je období vegetačního klidu (jaro, podzim). V jiných termínech nutné uzpůsobit
rozsah a intenzitu navazující péče (zálivka, stínění, apod.).

Příprava stanoviště a 
pěstební substrát

Detailně popsáno v technické zprávě

Velikost výsadbové
jamky

Dle velikosti  výpěstků cca 1-5 (10) l  

Zajištění povrchu 7 cm vrstva ostrohranného štěrku 8/16 mm
Nebude instalována žádná folie bránící růstu plevelů či obdobná folie/texti l ie.

Zálivka Po výsadbě plošně cca 15-30 l  na m2 

Technologický postup
výsadby

Hloubení jámy o minimální velikosti  odpovídající 1,5 násobnému průměru kořenového systému nebo kořenového 
balu. Výsadba rostlin do stejné výšky s okolním terénem (zohlednit výšku mulče a míru sesednutí), postupné
zasypávání a hutnění, hnojení hnojivem (plošně cca 20-40g m2, nebo jednotlivě k rostlinám cca 5-10 g -
vícesložkové minerální hnojiva, mulčovaní (mulč nesmí být přihrnut těsně a ve vyšší mocnosti ke kořenovému
krčku– nebezpečí zahnívání), zálivka, u dřevin řez dřeviny po výsadbě (u l istnatých druhů jež tento řez vyžadují).

Rozvojová a 
dokončovací péče 
(cca dva až tři  roky po 
výsadbě - uzpůsobit 
dle termínu výsadby a 
stavu ploch)

Zálivka (dle průběhu počasí cca 8x-12x/rok, dávka: 15-30 l  m2
Hnojení vícesložkovým minerálním hnojivem (10-20 g/m2) - jaro
Plošné vypletí 4x/rok
Výchovný a opravný řez keřů (v případě potřeby)
Jarní doplnění mulče.
V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům - nutná kontrola
V případě odumření rostl iny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou.

Půdopokryvné keře  - MODELOVÁ TECHNOLOGIE:

 

Termín

Trvalky, traviny a další záhonové květiny se mohou vysazovat po celý rok, pokud není půda zmrzlá. S ohledem na
povýsadbový šok doporučujeme však výhradně jarní nebo podzimní výsadbu.
V jiných termínech nutné uzpůsobit rozsah a intenzitu navazující péče (zálivka, stínění, apod.).
Cibuloviny vysazovat pouze na podzim (cca 2/2 X.)

Příprava stanoviště a 
pěstební substrát

Detailně popsáno v technické zprávě.

Velikost výsadbové 
jamky

Dle velikosti výpěstků cca 1-5 l (bez výměny půdy - ta již vylepšena při přípravě záhonu)
Dodržet: výsadbovou jámu je nutné vyhloubit v šířce a velikosti odpovídající minimálně 1,5 násobnému průměru 
kořenového systému nebo kořenového balu. 

Zajištění povrchu mulč. 7 cm vrstva štěrku fr. 8/16 mm
Zálivka Po výsadbě plošně cca 20-30 l na m2

Technologický postup
výsadby

Hloubení jamky pro výsadbu, výsadba rostlin do stejné výšky s okolním terénem (zohlednit mulčování a
sesednutí), hnojení zásobním hnojivem (plošně cca 20g m2, nebo jednotlivě k rostlinám cca 5g (vícesložkové
minerální hnojiva), mulčovaní cca 7 cm mulče (mulč nesmí být přihrnuta těsně a ve vyšší mocnosti ke
kořenovému krčku– nebezpečí zahnívání), zálivka plošně cca 20-30 l vody m2.

Pozn.:  hloubka výsadby u cibulovin odpovídá cca trojnásobku výšky cibule.

Rozvojová a 
dokončovací péče 
(cca dva až tři roky po 
výsadbě - uzpůsobit 
dle termínu výsadby a 
stavu ploch)

Zálivka (dle průběhu počasí cca 8x-15x/rok, dávka: 15-30 l m2.
Jarní řez trvalek a okrasných travin  (neprovádět u stálezelených rostlin) 1 x ročně.
Jarní doplnění mulče.                                                                                                                                                             
Jarní (případě horšího stavu) hnojení vícesložkovým minerálním hnojivem (10-20 g/m2). 
Vypletí záhonu 4x rok.
Podzimní vyvázání vzpřímených travin proti rozklesávání v zimním období 1 x ročně.
V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům (slimáci, mšice a savý hmyz, apod.) - nutná kontrola.
V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou.                               
Cibuloviny není potřeba vyrývat ze záhonu.

Záhony trvalek, okrasných travin a cibulovin - MODELOVÁ TECHNOLOGIE 

 

 Mulč (ostrohranný štěrk stejné barvy jako okolní zpevněné plochy) u veškerých plošných výsadeb bude 
zarovnán do roviny nebo 1 cm pod úroveň okolních ploch (obrubníků)!  
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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 až tři roky po výsadbě - délka budu uzpůsobena dle termínu 
výsadby. (u stromů předpoklad min. 3 roky) 

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 modelové technologie založení uvedené výše). 

 Po této péči navazuje péče udržovací – základní činnosti běžné udržovací péče jsou specifikovány níže.  

STROMY 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku (nejpozději tehdy, jsou-li na stromech patrné symptomy 
nedostatku vody – výrazný pokles turgoru a počátek vadnutí listů).  

o Řez (výchovný, udržovací) cca 1x 2-3 let.  

o Postupné zvyšování nasazení koruny v závislosti na provozu ulice a podchozí a podjezdové 
výšky. (Pozor – limity správy a údržby silnic – nutno vysoké nasazení koruny a úprava 
podjezdeného profilu směrem do silnice)  

o Cca 3 rok po výsadbě odstranění kotvení. 

       Stávající stromy (vzrostlé): pravidelná kontrola stavu (minimálně 1 ročně). 

 

KEŘE (ZÁHONY KEŘŮ) 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku. (nejpozději tehdy, jsou-li na keřích patrné symptomy 
nedostatku vody – výrazný pokles turgoru a počátek vadnutí listů). 

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

o Vypletí – odstranění náletů a expanzivních plevelů (2 x-3x ročně, nebo dle situace). 

o Přihnojení minerálním hnojivem cca 1x 2 roky (vícesložková minerální hnojiva. v dávce cca 20-40 g 
m2) - pouze v případě nedostatečného růstu rostlin. 

 

ZÁHONY TRVALEK (a okrasných travin) 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku. 

o Podzimní vyvázání travin proti rozklesání. 

o Jarní řez trvalek a okrasných travin (neprovádět u stálezelených rostlin). 

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

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

U veškerých rostlin a vegetačních ploch provádět pravidelnou kontrolu výskytu chorob a škůdců, popřípadě 
dalších faktorů majících vliv na jejich kvalitativní stav. Dle tohoto zvolit další zásahy. 
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2.4. SEZNAM A SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ROSTLIN 

 

Poř.č. Typ Latinský název Český název Specifikace
Počet ks

801B

1 SL Acer campestre 'Elegant' javor babyka
3xp, vk 2,2m, 
ok 12-14, zb (ko)

15

2 KL Sorbaria  sorbi fol ia  'Sem' tavolníkovec jeřábol is tý v 30-40, ko2l 183

3 TR Festuca mairei kostřava  atlass ká H9cm 56

4 TR Ca lamagrostis  × acuti flora 'Karl  Foerster' třtina  os trokvětá H9cm 133

5 T Achi l lea  fi l ipendul ina  'Parker's  Variety' řebříček tužebníkový H9cm 71

6 T Liatris  spicata  'Kobold' š uš karda  klasnatá H9cm 52

7 T Origanum laevigatum 'Herrenhausen' dobromys l  hladká H9cm 96

8 T Iri s  barbata  - elatior 'Apricot Si lk' kos atec H9cm 47

9 CIB Al l ium s phaerocepha lon česnek kulatohlavý H9cm 55

10 CIB Narcissus  'Carl ton' narcis cibule 107

815Počet ks  celkem
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3. PŘÍLOHY……                     ……………………………………                  …………………… 
 

 VÝKRES 01. KOORDINAČNÍ SITUACE A OSAZOVACÍ PLÁN 

 PŘÍLOHA 01: POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAVRŽENÝCH ÚPRAV 

 

 

 

 


