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2. PODKLADY 

 

- vlastní terénní průzkum 

- zákres skutečného stavu včetně sítí – Město Buštěhrad (digitalizováno Land05 – duben 

2020) 

 
3. ÚVOD / ANOTACE PROJEKTU 

 
Projektová dokumentace zpracovává návrh parkové úpravy v místě nové zástavby rodinných 
domů v ulici Olivová ve městě Buštěhrad. Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti pro 
provedení stavby. Cílem projektu je doplnit nově vzniklý prostor kvalitní zelení, vytvářející 
příjemné prostředí pod korunami stromů. Dojde k instrukci centrálního herního trávníhu. Pro 
zobytnění bude prostor vybaven mobiliářem – mobiliářem a houpačkou. Součástí návrhu je 
také zástěna zakrývající kontejnerové stání. 
Celkem bude vysazeno 10 ks listnatých stromů, 1 ovocný strom, 70 ks keřů do ţivého plotu, 
57 ks keřů, 14 popínavých dřevin, 350 trvalek a 229m2 herního zátěţového trávníku. 
 
 
4. STÁVAJÍCÍ STAV 

 
Řešené území se nachází v jihovýchodní části města Buštěhrad v místě rozšíření ulice 
Olivová o obytný prostor. Tvoří ho trávnatá plocha a hřiště s původně mlatovým povrchem, 
který zarůstá trávou. Na řešeném území se nenachází ţádná vzrostlá zeleň. Prostor je 
vypabený pouze jednou lavičkou a odpadkovým košem. 
Revitalizace prostoru probíhá na přání občanů. 
 

 
4.1. Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Obr.1: Parková plocha se zarůstajícím mlatovým povrchem (březen 2020) 
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Obr. 2: Prostor vyhrazený pro kontejnery na tříděný odpad (březen 2020) 
 

 
Obr. 3: Okolní rozrůztající se zástavba 
 
 

5. NÁVRH 

Cílem návrhu je doplnit prostor zelení a odpovídajícím mobiliářem. V centrálním prostoru je 

navrţena rekonstrukce zarůstající mlatové plochy za herní zátěţový trávník.Hřiště bude 

odcloněno ţivým plotem z ptačího zobu (Ligustrum vulgare). Budou vysazeny okrasné třešně 

(Prunus avium ´Plena´) a tři jedinci višně chloupkaté Prunus subhirtela ´Autumnalis Rosea´, 

komunikaci bude lemovat javor babyka (Acer campestre). Zajímavou dominantou pak je 

moruše bílá (Morus alba), pod jejíţ korunou je umístěn piknikový stůl. Další piknikový stůl je 

umístěn v severní části v místě rozšíření chodníku. Pro aktivní odpočinek je zde navrţen stůl 

na pingpong. Parková lavička je doplněna dvěma dřevěnými hranoly vymezující hřiště. Pro 

menší děti je navrţena rámová houpačka – hnízdo.  

Kontejnery na tříděný odpad budou zakryty zástěnou, která bude popnuta popínavými 

rostlinami. 
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6. GEODETICKÉ VYTYČENÍ 

 

Prvním krokem při realizaci je geodetické vytyčení. Dojde k vytyčení veškerých zpevněných 

ploch, herních prvků, mobiliáře, okrasných záhonů, ţivých plotů a solitérních dřevin. 

Vytyčení bude před zahájením prací odsouhlaseno investorem a autorským dozorem (AD). 

Dále dojde k vytyčení veškerých sítí správci sítí, toto vytyčení bude udrţováno po celou dobu 

stavby. 

 
 
7. DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE 

 

V rámci demolic k odstranění jednoho ks lavičky a jednoho ks odpadkového koše bez 

kotvení. Prvky budou převezeny na depo investora. 

 

 
foto mobiliáře 

 

Dále dojde k odstranění části obrubníku u plochy vyhrazené pro kontejnery. Dláţděná plocha 

bude v podélném směru (v severní části) dodláţděna o 40 cm tak, aby se na místo vešla 

zástěna pro 4 kontejnery. 

 

V rámci rekonstrukce původního mlatového hřiště dojde k odtěţení svrchní vrstvy půdy/mlatu 

o mocnosti 7cm. Plocha hřiště je vymezena betonovým obrubníkem. Materiál bude odvezen 

na depo investora. 

 

V rámci plochy zaloţení keřových porostů a ţivého plotu dojde ke strhnutí terénu o 10cm. 

 

Veškerý odpad a výkopový materiál bude skládkován. Dle zákona o odpadech (zákon 

č.238/1991 Sb.) se jedná o odpad ostatní, nevyţadující zvláštní opatření (především 31409 

Stavební suť a ostatní stavební odpad a 31411 Výkopová zemina). 

V rámci demolicí a bouracích prací nebude pouţita těţká technika. Maximální přípustná jest 

mechanizace do 3,5t a to jen na cestách (zhotovitel je povinen cesty svým konáním 

nepoškodit. Pokud dojde k poškození cest či jiných povrchů dojde nákladem zhotovitele 

k uvedení do původního stavu nebo do stavu lepšího po dohodě s investorem). Technika se 

nebude pohybovat v prostorách trávníků. 
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8. ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

 
V rámci celého řešeného území budou realizovány ČTÚ v místech rekonstruovaného 
zakládaného zátěţového trávníku a výsadeb keřů. Před započetím ČTÚ dojde k přebírce 
HTÚ AD. Aţ po finálním schválení HTÚ budou práce na ČTÚ zahájeny. 
 
Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy v ploše rekonstruovaného trávníku proběhne 
kypření. Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm, aby 
bylo zajištěno dostatečné spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy, a musí 
napravit také zhutnění způsobené pouţitím nářadí a strojů. Je nutné zabránit neţádoucímu 
zhutnění v hlubších vrstvách půdy. Pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na 
měřící linii v délce 4 m prohlubně větší neţ 5 cm od poţadované roviny. Terén bude 
následně urovnán, odstraněny budou kameny nad 3 cm a jiné organické zbytky. Je třeba 
prověřit propustnost podloţí; v případě zhoršené propustnosti je třeba navrhnout lokálně 
nebo celoplošně taková opatření, aby byl pozemek připraven pro výsadbu a následný kvalitní 
růst rostlin a trávníku. Povrch bude urovnán hrabáním, u zpevněných ploch bude 
vyspádován směrem od obrubníků tak, aby se nesplavoval (-3cm pod horní okraj pevných 
ploch) a v bezplevelném stavu bude připraven pro rozprostření bezplevelného pěstebního 
substrátu ke zlepšení kvality vegetačních ploch o mocnosti: 
Substrát vegetační vrstvy 7 cm – travnaté plochy: Katrovaná zemina s kompostem 
zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších neţ 2 cm v poměru 3:2. 
Zdroj a kvalita pouţité ornice a katrované zeminy bude před realizací ověřena 
agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena autorským dozorem. Zemina bude 
před pouţitím případně vhodně upravena dle výsledků rozboru. Parametry pěstebních 
substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zrnitostní sloţení – jílovitá frakce (0,002mm) 3%, 
prachovitá frakce (0,002-0,063mm) 18%, písčitá frakce (0,063-2,0mm) 36%, štěrkovitá 
frakce (2,0-63,0mm) 43%. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek.  
Veškerý odpad bude odvezen na skládku mimo řešené území dle zákona o odpadech 
(zákon č.238/1991 Sb.)  
Vegetační substrát bude zapraven do 15cm. 
 
Plochy pro zakládání keřového záhonu, ţivých plotů a výsadby popínavek je nutno podklad 
po celé ploše odplevelit (ref. Roundup), následně rozrušit do hloubky 15cm. Povrch bude 
srovnán hrabáním. Pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící linii 
v délce 4 m prohlubně větší neţ 5 cm od poţadované roviny. Terén bude následně urovnán, 
odstraněny budou kameny nad 3 cm a jiné organické zbytky. Povrch bude urovnán 
hrabáním, u zpevněných ploch bude vyspádován směrem od obrubníků tak, aby se 
nesplavoval (-3cm pod horní okraj pevných ploch). 
 
 

8.1. Příprava pláně 

 
Po rozprostření substrátu bude takto připravený povrch urovnán a ponechán do doby vzejití 
plevelů. Následně bude plocha 1x celoplošně chemicky odplevelena (např. Roundup). 
Následuje celkové urovnání povrchu, odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm. 
Před výsevem bude plocha uválena. Takto ošetřený povrch je připraven k osetí travní směsi. 
Dodavatel zajistí dobré odtokové podmínky případnou drenáţí. Před vlastní výsadbou budou 
upravené plochy přebrány AD. 
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9. DOPADOVÉ PLOCHY 

 

Plochy budou realizovány z certifikovaného praného kačírku fr. 4/8 (vhodný pro pouţití 

v dopadových a ochranných zónách dětských hřišť odpovídající hygienickým poţadavkům 

uvedeným ve vyhlášce č. 135/2004 Sb. a normě ČSN EN 1176/2009). 

 

Hloubka výkopu je 35 cm. Vyhloubený podklad pro dopadové zóny bude vyčištěn od všech 

případných neţádoucích materiálů, zejména stavebních zbytků, obalů a těţko rozloţitelných 

rostlinných částí. Podkladní pláň bude vyrovnána v příslušném spádu, bude vytvořen detail 

přechodu (okraj) s navazujícími plochami (trávníkem) a podklad bude mírně zhutněn. Okraj 

dopadové zóny – přechod dopadové zóny do navazující travnaté plochy je řešen jako šikmý 

volný přechod. Jedná se o oblou sniţující se hranu ze zhutněné podkladní zeminy směrem 

do pískové dopadové zóny aţ na její dno v hl. 35 cm. Podkladní zemina travnaté plochy 

bude v tomto místě tvořit nakloněnou rovinu (rampu) v úhlu cca 35˚. 

 
Na takto upravený a vymezený podklad bude poloţena separační geotextilie 200g/m2 
s přesahem na svislé strany 15 cm. Následně dojde k rozprostření kačírku. Výška zasypání 
bude v dopadové zóně cca o 5 cm níţe, neţ je úroveň okolních travnatých ploch. 

 
 

Schéma volné přechodové hrany (kótováno v metrech) 

 
 
 
10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 
 

10.1. Betonová dlaţba 

 

Dojde ke zvětšení dláţděné plochy pro stání na kontejnery. Dláţděná plocha bude 

v podélném směru (v severní části) dodláţděna o 40 cm tak, aby se na místo vešla zástěna 

pro 4 kontejnery. Kolem dodláţdění vznikne obruba z betonového silničního obrubníku. 

Dlaţba i obruba bude totoţná s jiţ pouţitým materiálem. 
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Jde o dlaţbu klasickou betonovou zámkovou dlaţbu typu Íčko v červeném a šedém 

provedení (dlaţba bude vzhledově odpovídat dlaţbě stávající – bude na místě odsouhlasen 

vzorek předloţený AD). 
 
Obruba bude betonová silniční, totoţná se stávajícím. Obrubníky budou uloţeny 
do betonového loţe s betonovou boční opěrou z C20/25n XF2. Výškové usazení odpovídá 
stávajícímu osazení. 
 
Příčný sklon jednostranný ve směru od přiléhající zpevněné komunikace; 2,0 % 
 
Před provedením jednotlivých skladeb cest musí být dodrţena minimální poţadovaná 
hodnota modulu přetvárnosti pláně druhého zatěţovacího cyklu Edef,2= min 45 Mpa, 
respektive min 30 MPa, který se stanovuje ze statické zatěţovací zkoušky deskou dle ČSN 
72 1006 (míra zhutnění 102 % u zeminy F5 a F6 a 100% zhutnění pro ostatní zeminy). 
Dodavatel doloţí průkaznými zkouškami. Projektant doporučuje na základě platných 
technických podmínek a při respektování ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací – 
základní ustanovení pro navrhování a ve smyslu znění technologických norem ČSN 73 6121 
aţ ČSN 73 6131 provést níţe uvedená opatření: 

 
Splnění poţadavků TP na vlastnosti podloţí – pokud zeminy těmto podmínkám nevyhoví, je 
třeba provést zlepšení jejich vlastností například mechanickou nebo chemickou úpravou:  

- Dodrţení poţadovaného minimálního sklonu zemní pláně 3,0%  

- Co moţná nejlepší zhutnění zemní pláně odpovídající modulu přetvárnosti Edef,2= 

min 30 Mpa, respektive 45 MPa  

- Veškeré materiály pouţité při výstavbě konstrukcí cest a zpevněných ploch musí 

splňovat podmínky platných technických norem ČSN 73 6121–1, ČSN 73 6131, ČSN 

73 6126-1, ČSN EN 13877-1 a ČSN EN 13877-2  

- Vrstva štěrkodrti ŠD, uvedená v katalogových listech, musí splňovat poţadavky 

na ŠDA.  

 Hrany cest a zpevněných ploch budou provedeny z betonového sadového obrubníku 

50x200 dle ČSN EN 10027, obrubníky budou uloţeny do betonového loţe 

s betonovou boční opěrou z C20/25n XF2. 

 
Konstrukce: 

Ozn. vrstvy Konstrukční 
vrstvy 

Tloušťka Modul 
přetvárnosti 

Edef2 
Spodní líc 

předpis 

DL betonová dlaţba  50 mm  ČSN 73 6131 

L loţe DDK 0/4 50 mm min 50Mpa ČSN 73 6126-1 

ŠDA  
 

štěrkodrť FR 
0/32  
 

120 mm min 50Mpa ČSN 73 6126-1 

Celkem: 220 
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10.2. Přeskládání zámkové betonové dlaţby 

 
Lokálně v rámci instalace mobiliáře a vybavení (při instalaci stání na kontejnery, piknikového 
stolu a pingpongového stolu) bude nutné lokálně přeskládat dlaţbu viz kam 10.1. 
 
 
 

10.3. Kamenná podesta se zatravněno spárou 

 

Kamenná podesta se zatravněnou spárou bude pouţita pod piknikový stůl v strávníku a pod 

lavičkou. 
 
Velikost podest: 

 Podesta pod lavičku – 2,5x1,2 m 

 Podesta pod piknikový stůl – 3x2,5 m 

Dojde k výkopu o mocnosti 30cm. Připravený povrch bude urovnán a bude ověřena jeho 

propustnost. Pokud nebude podloţí propustné bude vhodným řešením propustnost zajištěna. 

Dlaţba je tvořena plochými kameny o průměrné velikosti 0,4x0,4x0,1m. Druh kamenu bude 

odsouhlasen AD po předloţení vzorku. Kameny budou kladeny na štěrkové hutněné loţe 

(frakce 0-32mm) mocnost 20cm. Kameny budou skládány tak, aby okraje ploch byly v linii viz 

ilustrační foto č. 2. Spáry mezi jednotlivými kameny budou 5-7cm široké, zasypané ornicí. 

Po slehnutí ornice dojde k osetí spár travo-bylinnou směsí viz kapitola zakládání travo-

bylinných porostů. 
 

 
Ilustrační foto  
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11. MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ 

 

Součástí dodávky navrţených prvků je vypracování dílenské realizační dokumentace 

nebo předloţení katalogových listů k odsouhlasení AD. Rozměry herních prvků musí 

odpovídat rozměrům ve výkresové části dokumentace (viz výkres 04 Vytyčovací plán 

prvků) a obrazové části této dokumentace. Všechny prvky a jejich povrchové úpravy 

budou před dodáním odsouhlaseny AD. 

Umístění a montáţ veškerého mobiliáře, zvláště pak zaloţení základů, bude probíhat 

v koordinaci s ostatními pracemi, zvláště pak budování dopadových zón. 

Mobiliář a drobná architektura bude umístěn a vytyčen podle výkresové části dokumentace 

a následně odsouhlasen AD.  

Zhotovení základů pokud není dáno výrobcem jinak: Beton C15/20, ztracené bednění 

provedené z novodurových trubek průměru 200mm a délky 400mm. Betonové patky budou 

vybudovány v předstihu před finálním povrchem a nebudou pohledově viditelné (budou 

zapuštěny na úroveň podkladních vrstev daného povrchu). Detailní řešení kotvení bude 

určeno na základě upřesnění AD. 

 
 

11.1. Piknikový set (ref. piknikovů stůl, drevoartikl.cz) 

 

Instalace a kotvení do základových patek z betonu C15/20 na chemickou kotvu. Jedná  

se o celodřevěný výrobek z borového dřeva se 2 lavicemi a 1 stolem z dřevěných fošen, 

konstrukčně provázáno, tvoří 1 kus. Výška 45 cm/72 cm, šířka/délka 1,5 m/1,8 m. Povrchová 

úprava odolná povětrnostním podmínkám – lakováno speciálním lakem. Kotvení přes 

ocelové na míru zhotovené ţárově pozinkované kotvy do betonových patek, viz doporučení 

výrobce/AD. Beton C15/20, ztracené bednění provedené z novodurových trubek průměru  

200 mm a délky 400 mm. Betonové patky budou vybudovány v předstihu před finálním 

povrchem a nebudou pohledově viditelné (budou zapuštěny na úroveň podkladních vrstev 

daného povrchu) tzn., ţe stůl bude posazen na finální dláţděný povrch. Detailní řešení 

kotvení bude určeno na základě upřesnění AD. Všechny dřevěné prvky budou impregnovány 

pro ochranu proti před škůdci, houbami, plísní a hnilobou. Umístění piknikového stolu je 

zaznačeno ve výkresové části projektové dokumentace a bude odsouhlaseno AD. 

Při instalaci na betonové dlaţbě je třeba klást maximální opatrnosti a výkopy provádět ručně 

v podzemí se nachází retenční objekty. 
 
Celkem budou umístěny 2 ks. 
 

 
Ilustrační foto 
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11.2. Parková lavička (ref. mmcité 1 a.s. Prevaurbana LPU151t) 

 

Parková lavička s opěradlem a područkami, které budou kotveny k podkladu  

do betonové patky. Dřevěné lamely budou vyrobeny z tropického dřeva a konstrukce  

ze ţárově zinkované oceli + ošetřená práškovou vypalovací barvou – odstín antracit. 

Rozměry: 1800×840×780 mm. 
Instalace – kotvení do betonové patky dle pokynu výrobce, koordinace se zhotovením 
mlatových povrchů. 

 

Celkem bude umístěn 1 ks. 

 

 
Ilustrační foto 
 
 

11.3. Odpadkový koš se stříškou (ref. Diagonal DG115t, mmcite) 

 
Odpadkový koš Diagonal o kruhovém půdorysu s objemem 45 l se stříškou. Dřevěné lať jsou 
tropického dřeva a konstrukce ze ţárově zinkované oceli + ošetřená práškovou vypalovací 
barvou - odstín antracit. 
Instalace – kotvení do betonové patky dle pokynu výrobce. 
 
Celkem bude umístěn 1 ks. 
 

 
Ilustrační foto – odpadkový koš 
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11.4. Pinpongový stůl (ref. Dywidag Beton-Tischtennisplatte, danker-sport.de) 

 
V severní části v místě rozšíření chodníku je umístěn pingpongový stůl s extrémní odolností 
proti povětrnostním vlivům a proti opotřebení. Konstrukce pingpongového stolu je z betonu. 
Kotvení do betonové patky dle pokynu výrobce. 
Délka: 2,74 m x šířka: 1,52 m x výška: 0,76 m, tloušťka: 6 cm 
Hmotnost: cca 750 kg 
Stůl splňuje: TÜV- DIN EN 15312/A1:2010 
 

Při instalaci na betonové dlaţbě je třeba klást maximální opatrnosti a výkopy provádět ručně 

v podzemí se nachází retenční objekty. 
 

 
Ilustrační foto – pingpongový stůl 
 
 
 

11.5. Trámová lavice 

 
Sedák je tvořen jediným kusem masivního dřeva - dub. Rozměr 0,4x0,4x2m.  
Sedák není kotvený a sedí na terénu vlastní vahou. Dřevo je opracované a hladké, 
bez povrchové úpravy. 
 

Celkem budou umístěny 2 ks. 

 
Ilustrační foto 
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11.6. Stání na kontejnery (ref. Kovo-Art Wood II KA-C1007) 

 
Modulární přístřešek bez stříšky pro odpadové kontejnery s ocelovou konstrukcí ve verzi pro 
4 kontejnery o rozměrech (délka, šířka, výška): 6600mm x 1500mm x 1600mm. Úprava kovu 
bude ze ţárově pozivkované oceli + ošetřená práškovou vypalovací barvou – odstín antracit 
ral 7016, lamely budou natřeny barvou v odstínu teak. 
Instalace – kotvení do betonové patky dle pokynu výrobce, koordinace s dodláţděním 
betonové dlaţby. 
 

 
Inspirační foto – finální výrobek bude pro 4 kontejnery 
 
 
12. HERNÍ PRVKY 

 

Instalace herních prvků bude zajištěna výhradně renomovanou firmou a bude splňovat 

všechny platné předpisy a normy.  

Vytýčení prvků bude před jejich instalací odsouhlaseno AD (autorským dozorem) a bude mu 

předcházet vytyčení veškerých sítí jejich správcem. Základy pro jednotlivé prvky jsou bodové 

a na ty je nainstalovaná demontovatelná konstrukce. Všechny práce navazující na prostor 

dopadových zón budou s instalací prvků koordinovány. Za řádné vytyčení dopadových zón 

a jejich nekoliznost zodpovídá zhotovitel. 

Dřevěné části herních prvků musí být zhotoveny ze dřeva kvality a tvrdosti 1–2 dle ČSN EN 

350–2.  Veškeré dřevěné části herních prvků musí být barevně sladěny do jednoho odstínu, 

dle převaţujícího typu dřeva. Pouţita bude transparentní povrchová úprava / ideálně olej.  

U všech herních prvků bude před realizací předloţena dílenská dokumentace nebo 

katalogové listy k odsouhlasení AD. Rozměry herních prvků musí odpovídat rozměrům 

ve výkresové části dokumentace (viz výkres 04 Vytyčovací plán prvků) a obrazové 

části této dokumentace. Všechny herní prvky a jejich povrchové úpravy budou před 

dodáním odsouhlaseny AD. 

Základy pro jednotlivé prvky budou zhotoveny dle pokynů výrobce, patky budou z betonu 

typu C 25/30. Všechny práce navazující na prostor dopadových zón budou s instalací prvků 

koordinovány. 

Během instalace (vč. doby potřebné pro zatvrdnutí betonu) není dovoleno pouţívat herní 

zařízení ani ho jakkoliv zatěţovat. Mohlo by tím dojít ke sníţení stability herních prvků 

při pozdějším pouţívání. Běţné druhy betonu potřebují ke ztvrdnutí alespoň dva týdny. 

Kaţdý herní prvek má svou bezpečnostní a dopadovou zónu, v nichţ nesmějí být umístěny 

ţádné další objekty a pevné překáţky. Bezpečnostní zóny jednotlivých prvků jsou zakresleny 

v situaci a odpovídají velkosti dopadových zón. Všechny šroubové spoje je potřeba 

po cca 6 týdnech zkontrolovat a v případě potřeby je znovu utáhnout. 

Po dokončení instalace bude provedena certifikace prvků a zařízení dětských hřišť, 

posouzení bezpečnosti hřišť po instalaci. Toto bude provedeno oprávněným 
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pracovníkem. Protokol o řádné certifikaci je nedílnou sloţkou předání stavby 

k uţívání. 

 
 
 

12.1. Houpačka s hnízdem (ref. Dřevoartikl DA 4035 Av.02) 

 
Jedná se o houpačku z přírodních modřínových hranolů o rozměrech (délka/šířka/výška):  
279 x 175 x 242cm a max. výšky volného pádu: 145 cm. Houpačka je vhodná od 3 do 14 let. 
Pod houpačkou je navrţena dopadová plocha z praného kačírku.  
Houpačka obsahuje: 
- dva páry dřevěných stojek 
- houpačkový ocelový nosník 
- houpačkový sedák ptačí voštinové hnízdo (průměr 100 cm) 
- dva bezúdrţbové houpačkové závěsy 
- ocelová ţárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování 
 
Materiálové provedení: 
Dřevěné stojky jsou vyrobeny z lepených, nebo mimostředových modřínových 
hranolů se zaoblenými hranami. 
Ocelové části jsou opatřeny ţárovým zinkováním. 
Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy 
EU a ČR (ČSN EN 1176). 
 

 
vizualizace referenčního výrobku 
 
 
13. OBRUBY 

 
 

13.1. Obruba ţivého plotu a popínavých dřevin z prken 

 
Ţivý plot a popínavé dřevé dřeviny budou od trávníku vymezeny obrubou ze smrkových 
prken uloţených na výšku. Prkna budou hobovaná 15cm široká, 3cm tlustá. Zapuštěná tak, 
aby horní úroveň prkna lícovala s finálním terénem. 
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13.2. Pásovina 

 
Záhon pro výsadbu keřů bude lemován ocelovým ţárově zinkovaným plechem výšky 150 
mm tloušťky 4 mm včetně ocelových kotevních trnů průměr 16 mm (délky min. 500 mm) 
osazených po 2 m (v obloucích malých poloměrů po 1 m) do terénu. Horní hrana pásoviny 
bude 3cm nad novým terénem. 
 
 
14. TECHNOLOGIE ZALOŢENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

 

Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udrţovací péče se řídí normami 

týkajícími se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy:  

 

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

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

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udrţovací péče 

o vegetační prvky 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích 

Metodika Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně 

(SZÚZ, 2011). 

SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 

SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury. 

SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 

 

Kvalita pouţitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 

dřevin a SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině s bliţší 

specifikací uvedené v PD. Pouţitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska 

nezávadný a velikostně bude odpovídat poţadavkům projektu. Vysazovat je moţné pouze 

školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnoţovací materiál (C) nebo konformní 

rozmnoţovací materiál (CAC) 

Rostliny budou dodány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude 

garantována plná mrazuvzdornost. Kvalita – 1. třída jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky 

okrasných dřevin.  

Výsadby budou umístěny mimo trasy inţenýrských sítí. Případné trasy je nutné nechat 

vytyčit příslušným správcem sítě. V případě střetu s jejich trasami nebo ochrannými pásmy 

bude realizátor postupovat dle pokynů AD a vyjádření správce dané sítě. 

Dřeviny a rostliny budou vytyčeny dle výkresu č. 05 a 06. Poloha všech dřevin 

a rostlin bude před výsadbou odsouhlasena AD! 

Pro kvalitní vývoj zeleně je i vprůběhu realizace nezbytné zabezpečení trvalé zálivky; 

pravidelnou zálivku je nutné zajistit samozřejmě také všem travnatým plochám. 
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14.1. Výsadba vzrostlého listnatého stromu 

 

SPECIFIKACE DŘEVIN: VIZ KAP. SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

Způsob kotvení:  a) tříbodové kotvení dřevěnými neošetřenými kůly u VK 

ochrana kmene ve spodní části proti psí moči – 4 

horizontální příček (materiál i povrchová ochrana 

shodná s kotvícími kůly) 

Ochrana kmene:   jedna vrstva rákosové rohoţe s dutým stéblem,  

   výška 160cm u VK 

Způsob zaloţení:   stabilizovaný terén 

Závlaha:   cisterna; do závlahové mísy / závlahové sondy 

Velikost výsadbové jámy:    1 m3; hloubka 0,8m 

Pěstební substrát:    0,5 m3; 50% výměna půdy    

 Sloţení pěstebního substrátu:ornice-kompost-písek 

v poměru 2:2:1; parametry pěstebních substrátů a zemin 

dle ČSN 83 9011. 

Půdní kondicionér:  Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní 

kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 sloţek 

hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. 

Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a ţiviny po dobu 8 

let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 1,5kg/m3 

substrátu). 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:  

 závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10cm vrstvy 

jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 

1,2m  

 

Zdroj a kvalita pouţitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena 

agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních 

substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Pouţité substráty budou v bezplevelném stavu. 

 

Technologie výsadby stromů: 

Přípustnou dobou pro výsadbu balových vzrostlých stromů je podzimní období od opadu listů 

(cca 1/2 října) do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2  

dubna). Dřeviny v kontejnerech lze vysazovat i během vegetačního období, pokud jim bude 

zajištěna dostatečná následná péče – zejména zálivka. 

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD), na předem vyčištěné stanoviště 

(od neţádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků) v prostoru 

o celkovém objemu min. 1m3, a hloubce min. 0,8 m (dle velikosti balu i větší). Před zásypem 

zeminy bude podloţí jámy mechanicky rozpojeno.  

Následuje prolití výsadbové jámy - 50 l vody, zajištění propustnosti podloţí. Nebude-li 

podloţí dostatečně propustné, bude vytvořena drenáţ z cihelného recyklátu po dohodě s AD. 

Následuje 50% výměna půdy, přičemţ vyjmutá zemina ze spodní části výsadbové jámy 

(podorničí) bude uloţena na jiné místo neţ ornice (vrchní vrstva). Při výsadbě bude v jámě 

vytvořena dvouvrstvá vegetační vrstva. Ve spodní části jámy – mocnost 50cm bude 

pouţito podorničí vytěţené z jámy, v horní vrstvě jámy - mocnost 30cm bude pouţit pěstební 

substrát (Sloţení pěstebního substrátu: kvalitní katrovaná ornice – kompost – písek 

v poměru 2:2:1.). Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek. Přimíšen 

bude půdní kondicionér. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Substrát 

ve výsadbové jámě bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatíţením (nesmí 

být pouţito vibračního hutnění).  

Před výsadbou bude provedeno uvolnění balu a jeho rozrušení. Strom bude umístěn 

na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení stromů – tři kůly tak, aby strom byl 

dostatečně stabilizován (dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), 
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úvazek. Vysokokmeny budou kotveny klasickou metodou a) tříbodové kotvení dřevěnými 

neošetřenými kůly.  

Následuje ochrana kmene rákosovou rohoţí. Rákosová rohoţ bude začínat těsně u paty 

kmene / kořenového krčku a bude končit pod úvazkem stromu. Rohoţ bude přichycena 

ve 3 bodech vázacím plastovou sponou tak, aby nedocházelo k mechanickému poškozování 

kmene. Zhotovení závlahové mísy z podloţní zeminy a jemně drcené borky (15-40 mm 

frakce) se schopností pojmout jednorázovou zálivkou /okraj mísy bude vyvýšen nad okolní 

terén, borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu. 

 

Dokončovací práce: 

U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 50 l vody / strom.  

Následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW, ISA nebo 

CČA - stromolezec. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. 

V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez neţ u výsadby podzimní tak, aby byla 

vytvořena rovnováha mezi nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem. 

Odstraněná dřevní hmota bude neprodleně naloţena a odvezena. 

 
 

14.2. Mobilní zavlaţovací vaky s postupným uvolňováním 

 

Ke všem vysazeným stromům budou instalovány mobilní zavlaţovací vaky o objemu 62litrů 

vody. Vak vodu uvolňuje po dobu 2-5 hodin. Vak je moţné instalovat ke kmeni stromu nebo 

stabilizačním kůlům dle dohody s AD na místě. Voda vytéká švem po celé délce zipu 

a na základně. Barva vaku tmavě zelená. Ţivotnost vaků je 10-15let.  

 

Manipulace s vaky: 

Vaky budou ke stromům instalovány dle vývoje vegetace a počasí na konci předjaří/začátku 

jara, tedy v době, kdy teplota vzduchu po dobu jednoho týdne nebude dosahovat teplot pod 

0°C. Do té doby dřeviny čerpají půdní vláhu ze zimního období. 
Vaky budou instalovány ke kotvícímu kůlu. Vak tedy nebude v kontaktu s krčkem dřeviny tak, 
aby nedocházelo k zapaření či vlhnutí báze dřeviny.  Zálivka bude probíhat přímo ke stromu 
do závlahové mísy (instalace vaku ke kotvícímu kůlu) a doplňkově přes zavlaţovací vak. Vak 
bude v průběhu vegetace 2x posunut, to znamená, ţe v průběhu jedné vegetace bude vţdy 
po cca 2,5 měsících přemístěn ke kůlu následujícímu. A to z důvodu, aby nedocházelo 
k jednostrannému vývoji kořenové soustavy v místě zavlaţování.  
Vaky budou na konci listopadu demontovány a uskladněny na depu investora. 
Voda pro závlahu skrz závlahové vaky musí být přečištěná (pocházet z řadu). Při pouţití 
vody např. z rybníku dochází k zanášení otvorů pro závlahu. 

 

 
 

14.3. Zaloţení záhonu okrasných keřů a ţivého plotu 

 
Druhové sloţení: Caryopteris clandodensi, Cytisus x praecox, Deutzia 

gracilis, Hydrangea arborescens, Ribes sanguineum, 
Rosa gallica 'Versicolor', Syringa meyeri 'Palibin', 
Ligustrum vulgare 

 

Způsob zaloţení:  bodová výsadba 

Závlaha:   cisterna - závlahová mísa, průměr 60cm 

Velikost výsadbové jámy: 0,1m3 

Zajištění povrchu výsadbové jámy: 

celoplošné mulčování v rámci záhonu 
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Pěstební substrát:  50% výměna půdy 

Technologie zaloţení: 
 
 

Celá plocha záhonu se dvakrát chemicky odplevelí totálním herbicidem (ref. Roundup). Před 

zahájením prací je nutné odkontrolovat, zda byly zničeny všechny plevele včetně vytrvalých 

(pcháč, pýr, svlačec). Viz příprava pláně. Bezplevelný stav bude před zahájením dalších 

prací odsouhlasen AD. Následně v rámci HTÚ dojde ke strhnutí terénu o -10cm a provedena 

příprava půdy. 
 
Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD) na předem vyčištěné stanoviště 
(od neţádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). Hloubení jámy o velikosti 0,1m3, 
prolití výsadbové jámy - 10l vody, zajištění propustnosti podloţí, výsadba s 50% výměnou 
půdy keře s balem do stejné výšky s okolním terénem. Zásoby ţivin budou doplněny dávkou 
hnojivem ref. Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců (dávkování dle doporučení 
výrobce). Následuje vytvoření závlahové mísy (borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému 
krčku keřů) se schopností pojmout jednorázovou zálivkou (okraj mísy bude vyvýšen 
nad okolní terén); zálivka 10l vody, řez po výsadbě.  
V případě nedostatečné propustnosti podloţí bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou 
vrstvou. Dno výsadbové jámy bude propustné, propojené s rostlým terénem. Substrát 
ve výsadbové jámě bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15cm statickým zatíţením (ručně).  

Po výsadbě bude provedeno mulčování 7 cm vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 

mm frakce) plošně v rámci záhonu, zálivka 10 l vody / m2. Finální výška terénu vč. 

mulčování bude u pevných hran mínus 3 cm pod jeho horní hranou.  

 

Ţivý plot bude vysazen do trojsponu. 

 

 

 
14.4. Výsadba trvalek a popínavých dřevin 

 
Specifikace rostlin: Vinca minor, Clematis montana´Grandiflora´ 
Způsob zaloţení: bodová výsadba 
Závlaha:  cisterna 
Zajištění povrchu výsadbové jámy:  7 cm vrstvy mulčovací borky (15-40 mm frakce)  
 

 

Výsadba trvalek bude provedena ideálně na podzim. Trvalky budou sázeny rovnoměrně do 

trojsponu. Po výsadbě bude provedeno mulčování 7 cm vrstvy jemně drcené mulčovací 

borky (15-40 mm frakce) plošně v rámci záhonu, zálivka 10 l vody / m2. Finální výška terénu 

vč. mulčování bude u pevných hran mínus 3 cm pod jeho horní hranou.  

Výsadba trvalek Vinca minor proběhne jako podsadba do záhonu s okrasnými keři. 

Clematis montana ´Grandiflora´ bude vyuţit k popnutí přístřešku na kontejnery. Rostliny 

budou sázeny liniově. 
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14.5. Revitalizace zátěţového trávníku 

 
V rámci revitalizace původního mlatového hřiště na hern trávník dojde k odtěţení 7cm mlatu 
a nahrazení 7cm substrátu, který bude zapraven. Na takto připravený podklad bude 
zakládán trávník. 

 

Travo-bylinný porost je charakterizován dle normy ČSN 839031 jako krajinný trávník a bude 

vyuţíván mimo produkčně, tzn. ţe směs bude sestávat z většího počtu niţších lokálních 

druhů. Způsob zaloţení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky 

Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011) 

a SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s vyuţitím regionálních směsí v aktualizované 

verzi (2017). 

 

Popis:     zaloţení travo-bylinného porostu na travnaté cestě  

Druhové sloţení:              osevní směs pro štěrkové trávníky s řebříčkem 

Půdní kondicionér:    Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2) – 150g/m2 

Hnojivo:     EasyGreen 12 (NPK 12-12-17 + 3MgO + 10S +ME) –  20g/m2 

 

 

Způsob zaloţení:   přímý výsev, 25g / m2 

Závlaha:                                  cisternou 

Počet sečí za rok:   5-6 

 

Způsob zaloţení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky 

Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011) 

a SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s vyuţitím regionálních směsí v aktualizované 

verzi (2017). 

Podklad - urovnaná pláň - bude vyčištěn do hloubky min. 0,2 m od neţádoucích příměsí, 

stavebních zbytků, kamenů. Plochy budou poté urovnány jemnými terénními úpravami, 

stávající vegetační kryt bude vyvláčen a odstraněn. Doplnění 7cm pěstebního substrátu a 

zapraveno do 15cm. Dojde k aplikaci půdního kondicioneru Agrosil LR 1+10+0 (+45 SiO2) 

Dojde k zapravení a kultivátorování substrátu do hloubky 15cm, aby se dostatečně promísil 

s mlatovou směsí. Takto připravený povrch bude ponechán do vzejití plevelů a 1x ošetřen 

totálním herbicidem. 

 Travo-bylinné porosty budou zaloţeny přímým výsevem v ideálním agrotechnickém 

termínu/podzim, aby došlo k přemrznutí osiva. Přesný postup osetí bude konzultován 

s dodavatelem směsi a s projektantem. Směs osiva pro travo-bylinný porost:  

Směs osiva bude namíchaná na zakázku na základě stanovištních podmínek v rámci 

dodávky realizace odbornou šlechtitelskou stanicí a bude konzultována/ 

odsouhlasena autory projektu. Dodavatel je povinen předloţit míchací protokoly na směsi.  

Cílem výsevu travo-bylinného společenstva je trvalý, přírodě podobný porost s nízkými 

nároky na udrţovací péči a vyšší ekologickou hodnotou.  

V rámci výsevu proběhne aplikace hnojiva EasyGreen 12 (NPK 12-12-17 + 3MgO + 10S 

+ME). 

 

Travo-bylinný porost bude následně dostatečně zalit – mnoţství 10l/m2. 

 
Doporučený postup: 

- kultivátorování a urovnání povrchu (v rámci přípravy půdy) 
- sběr kamenů, kořenů, stavebních zbytků a neţádoucích příměsí (v rámci přípravy 

 půdy)  
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- rozprostření pěstebního substrátu na bezplevelný podklad (zbaveného vytrvalých 
 plevelů, cizích příměsí a hrud - v rámci přípravy půdy) 

-  jemné terénní úpravy  
- chemické odplevelení půdy totálním herbicidem 
- předseťové zpracování půdy 
-  případné další odplevelení a vyčištění ploch 
- uválení ploch 
- hnojení startovací dávkou hnojiva  
-  výsev a zapravení semen do půdy 
- dokončovací péče, zálivka (20 l/m2) 
-  zajištění osetých ploch před vstupem osob – plastové pásy upevněné na kůly  
 

Hlavní úkony dokončovací péče:  

- závlaha  
- hnojení (5 g dusíku / m2) po první seči 
- kosení 
-  válení 
-  odplevelení 
-  případný dosev 

 

Doporučené sloţení směsi osiva pro štěrkový trávník (ref. RSM 5.1. - Štěrkový trávník 

s řebříčkem Agrostis). 

Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 40%, Poa 

pratensis 30%, Achillea millefolium 2%. 

Směs osiva bude odsouhlasena autory projektu. Předloţen bude míchací protokol. 

Cílem výsevu je vytvořit vytrvalý, přírodě podobný porost s nízkými nároky na udrţovací péči. 

 

Stav přebírky: Travo-bylinný porost bude přebírán 14 dní po první seči a bude ho tvořit pokud 

moţno vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy průměrně  

asi z 50% (nejméně však 40% na nejvýše 30% plochy) rostlinami poţadované osevní směsi. 

Pokud daná pokryvnost nebude po první seči dosaţena je zhotovitel povinen na své náklady 

seč opakovat nebo porost dosít a zapěstovat do poţadovaného přebírkového stavu. 

 

 
14.6. Přesetí poškozeného trávníku 

 

Trávníky kolem výkopů (lemy záhonů, kolem instalovaného mobiliáře a zpevněných ploch 

atd.) budou rekonstruovány uhrabáním do roviny a vyhrabáním stařiny. Přesetí viz kap. 14.5 

 

 

 
15. SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

 

Kvalita pouţitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 

dřevin – Společná a základní ustanovení, ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných 

dřevin a SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině s bliţší 

specifikací uvedené v PD, přičemţ poţadavky PD nad rámec normy jsou nadřazené. 

Pouţitý rostlinný materiál bude odpovídat I. třídě jakosti a musí být z fytopatologického 

hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat poţadavkům projektu. Vysazovat je moţné 

pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnoţovací materiál (C) nebo 

konformní rozmnoţovací materiál (CAC) 
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Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Všechny dřeviny budou dodány 

s dobře prokořeněnými zemními baly, úměrnými velikosti rostliny nebo prostokořenné.  

Všechny stromy musí mít zapěstovaný průběţný terminál!!! 

Dřeviny budou dodány výhradně z obdobných klimatických oblastí s řešeným územím. 

Zhotovitel předloţí s dostatečným předstihem AD seznam odrůd ovocných dřevin 

k odsouhlasení. 

VÝPĚSTKY BUDOU SHODNÉHO GENETICKÉHO PŮVODU I STÁŘÍ. Dodavatel předloţí 

dodací list ze školky s certifikátem původu. 

Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří. 

Terminál bude zjevně! průběţný po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný, 

se zdravou a nepoškozenou borkou, zahojený po odstranění obrostu, prostý pěstebních 

úvazků a zúţenin po pěstebních úvazcích. 

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly 

ve výšce, síle kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu 

nebudou u jedinců ţádné nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení 

budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poškození, nezahojených ran  

a oděrek. Výška nasazení koruny bude odpovídat pěstebnímu tvaru. Obvod kmínku měřený  

v 1m bude u ovocných druhů minimálně 8-10cm, lépe však 10-12cm. 

Zemní baly budou pevné a dobře prokořeněné ţivými kořeny a kořenovým vlášením, 

nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny, minimálně 3x přesazované. 

Prostokořenné výpěstky budou mít dostatečné mnoţství kořenů, na kterých nebudou 

nezahojené rány větší neţ 2,5cm na průřezu. Kromě hlavních kořenů budou mít výpěstky 

i kořeny postranní. 

V rámci povýsadbové péče budou dřeviny vyvětveny do finální výšky kmene 350 cm (výška 

kmene se měří od kořenového krčku k nejníţe poloţeným větvím v koruně). 

Před výsadbou bude AD provedena kontrola kvality sazenic, neodpovídající dřeviny nebudou 

akceptovány.Kekontrole výsadbového materiálu bude AD zhotovitelem vyzván 

s dostatečným předstihem. 

 

 
Specifikace průběţného kmenu 
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LISTNATÉ STROMY 

ACA Acer campestre Vk 3xp 12-14 (bal) 4 

PAP Prunus avium 'Plena' Vk 3xp 12-14 (bal) 3 

PAR Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' Vk 3xp 12-14 (bal) 3 

Listnaté stromy celkem 10 

OVOCNÉ STROMY 

MOA Morus alba Vk 3xp 12-14 (bal) 1 

Ovocné stromy celkem 1 

LISTNATÉ KEŘE 

Lvu Ligustrum vulgare plotová sazenice ko2l 70 

Ccl Caryopteris clandodensis 
ko2l, min velikost do 60-80 cm, 3 
výhony 

13 

Cpr Cytisus x praecox 
ko2l, min velikost do 60-80 cm, 3 
výhony 5 

Dgr Deutzia gracilis 
ko2l, min velikost do 60-80 cm, 3 
výhony 

9 

Har Hydrangea arborescens 
ko2l, min velikost do 60-80 cm, 3 
výhony 

7 

Rsa Ribes sanguineum 
ko2l, min velikost do 60-80 cm, 3 
výhony 

7 

Rga Rosa gallica 'Versicolor' 
ko2l, min velikost do 60-80 cm, 3 
výhony 

8 

Smp Syringa meyeri 'Palibin' 
ko2l, min velikost do 60-80 cm, 3 
výhony 

8 

Listnaté keře celkem 127 

POPÍNAVÉ DŘEVINY 

Cmo Clematis montana´Grandiflora´ ko2l, 60cm 14 

Popínavé dřeviny celkem 14 

TRVALKY 

Vmi Vinca minor K9 350 

Trvalky 350 
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16. VÝKAZ VÝMĚR 

 

P
o
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ţ
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a
 

M
. 

j.
 

P
o

č
e

t 
m

. 
j.
 

ovocné stromy ks 1 

listnaté stromy ks 10 

listnaté keře  ks 57 

listnaté keře do živého plotu ks 70 

popínavé dřeviny ks 14 

trvalky  ks 350 

herní zátěžový trávník m
2
 229 

dopadová plocha – kačírek m
2
 19 

kamenná dlažba se zatravněnou spárou – podesty m
2
 10,5 

betonová dlažba (dodláždění u kontejnerů) m
2
 1 

rámová houpačka – hnízdo ks 1 

pingpongový stůl ks 1 

trámová lavice ks 2 

piknikový stůl ks 2 

lavička ks 1 

odpadkový koš ks 1 
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