
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – SADOVÉ ÚPRAVY 
 

Revitalizace zeleně v intravilánu  města Buštěhrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Living in green s.r.o. 
 

Červenec 2020 
 



REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU MĚSTA BUŠTĚHRAD 

 

LIVING IN GREEN S.R.O. 

Identifikační data 
 
 
DRUH DOKUMENTACE: Projektová dokumentace k dotaci 
 
NÁZEV PROJEKTU: Revitalizace zeleně v intravilánu  města Buštěhrad 
 
 
OBJEDNAVATEL DOKUMENTACE: Městský úřad Buštěhrad 
 Revoluční 1 
 273 43 Buštěhrad  
 
 IČO: 00234214 
 kontaktní tel.: +420 312 250 301 
 kontaktní e-mail: meu@mestobustehrad.cz 
 
ŘEŠITEL PROJEKTU: LIVING IN GREEN s.r.o. 
 Palackého 70, 252 29 Dobřichovice 
 
 IČO: 24828301; DIČ: CZ 24828301 
 zastoupeno: Ing. Lenkou Vyhnálkovou 
 kontaktní tel.: +420 777 135 708 
 kontaktní e-mail: lenka@livingingreen.cz 
  
PROJEKTOVALY: Ing. Pavlína Elfová 
 Eliška Luhanová DiS. 
  
TERÉNNÍ PRŮZKUMY: Ing. Lenka Vyhnálková 
 Ing. Pavlína Elfová 
 Eliška Luhanová, DiS. 
 
TERMÍN VYPRACOVÁNÍ: červenec 2020 
 

 
 
 
 
 
 



REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU MĚSTA BUŠTĚHRAD 

 

LIVING IN GREEN S.R.O.  3 

OBSAH 
 
1. ÚVOD............................................................................................................................................................. 5 
2. CÍL PROJEKTU ............................................................................................................................................. 6 
3. CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉ OBLASTI ..................................................................................................... 7 

3.1. Lokalizace řešeného prostoru ................................................................................................................ 7 
3.2. Podmínky v území .................................................................................................................................. 8 

3.2.1. Geomorfologie a geologie ............................................................................................................... 8 
3.2.2. Klimatická charakteristika ............................................................................................................... 9 
3.2.3. Pedologie ........................................................................................................................................ 9 
3.2.4. Biogeografie .................................................................................................................................. 10 

4. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ ............................................................................................................ 11 
5. VÝCHOZÍ SITUACE, PROBLEMATIKA A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY .......................................................... 12 

5.1.1. Oblast A,C – okolí bývalého pivovaru ........................................................................................... 12 
5.1.2.  Oblast B – okolí Starého rybníka ................................................................................................. 13 
5.1.3. Oblast D – okolí ZUŠ .................................................................................................................... 14 

5.2. Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření ...................................... 14 
5.3. Kvantita a kvalita dosažených pozitivních změn .................................................................................. 15 
5.4. Návaznost na jiná opatření .................................................................................................................. 15 

6. POSTUP PRACÍ  A HARMONOGRAM AKCE ............................................................................................. 19 
7. SOUHRNNÉ TABULKY A INDIKÁTORY ..................................................................................................... 20 
8. CELKOVÝ SEZNAM NAVRŽENÝCH ROSTLIN ......................................................................................... 21 
9. TERENNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY .................................................................................................................. 23 

9.1. Arboristické zásahy .............................................................................................................................. 23 
9.1.1. Kácení ........................................................................................................................................... 23 
9.1.2. Odstranění náletů do průměru kmene 10 cm ............................................................................... 23 
9.1.3. Řez stávajících dřevin ................................................................................................................... 23 

9.2. Požadavky na rostlinný materiál .......................................................................................................... 23 
9.3. Výsadba rostlin – stromy ...................................................................................................................... 24 

9.3.1. Příprava stanoviště ....................................................................................................................... 24 
9.3.2. Doba výsadby ............................................................................................................................... 24 
9.3.3. Vlastní výsadba ............................................................................................................................. 24 
9.3.4. Povýsadbová péče ........................................................................................................................ 25 
9.3.5. Následná péče v 1.-3. roce po výsadbě ....................................................................................... 26 
9.3.6. Následná péče v rámci dlouhodobé udržitelnosti ......................................................................... 26 

9.4. Výsadba rostlin – keře .......................................................................................................................... 27 
9.4.1. Doba výsadby ............................................................................................................................... 27 
9.4.2. Vlastní výsadba ............................................................................................................................. 27 
9.4.3. Následná péče v 1.-3. roce po výsadbě ....................................................................................... 28 
9.4.4. Následná péče v rámci dlouhodobé udržitelnosti ......................................................................... 29 

9.5. Založení trávníkových ploch ................................................................................................................. 29 
9.5.1. Vlastní založení trávníkové plochy ............................................................................................... 29 
9.5.2. Po výsevu...................................................................................................................................... 29 
9.5.3. Následná péče v 1. – 3. roce po založení ..................................................................................... 30 
9.5.4. Následná péče po dobu udržitelnosti ............................................................................................ 30 

9.6. Založení trvalkových záhonů ................................................................................................................ 30 
9.6.1. Vlastní založení trvalkových záhonů ............................................................................................. 30 
9.6.2. Následná péče v 1. až 3. roce ...................................................................................................... 30 
9.6.3. Následná péče po dobu udržitelnosti ............................................................................................ 31 

10.  TECHNICKÉ PRVKY, MATERIÁLOVÉ LISTY .......................................................................................... 31 
10.1. Mlatový povrch s technologií MZK ..................................................................................................... 31 
10.2. Ocelová pásovina ............................................................................................................................... 32 
10.3.   Technologie založení betonových dlaždic ........................................................................................ 33 
10.4. Parková lavička typ 1 - historizující .................................................................................................... 33 
10.5. Parková lavička typ 2 - moderní ......................................................................................................... 34 
10.6. Odpadkový koš ................................................................................................................................... 34 
10.7. Štěrková plocha .................................................................................................................................. 35 
10.8. Parkový stůl ........................................................................................................................................ 36 
10.9. Altán.................................................................................................................................................... 36 
10.10. Svahy opatřené hatěmi .................................................................................................................... 37 



REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU MĚSTA BUŠTĚHRAD 

 

LIVING IN GREEN S.R.O.  4 

10.11. Zámková dlažba - terčík ................................................................................................................... 37 
10.12. Betonový obrubník ........................................................................................................................... 38 
10.13. Kruhová lavička ................................................................................................................................ 40 

11. ZÁVĚR ....................................................................................................................................................... 42 
 
 

Příloha : Výkaz výměr



REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU MĚSTA BUŠTĚHRAD 

 

LIVING IN GREEN S.R.O.           5 

1. ÚVOD 

  
Předmětem zpracování projektové dokumentace je úprava zeleně na zájmových pozemcích 

v intravilánuměsta Buštěhrad. Do projektu jsou zařazeny celkem čtyři lokality, a to : 
 

• Oblast A,C – okolí bývalého pivovaru 

• Oblast B – okolí Starého rybníka 

• Oblast D – prostor u ZUŠ 
 

 
 

Mapa města s vyznačením řešených oblastí (podklad převzat www.cuzk.cz) 
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2. CÍL PROJEKTU 

 Hlavním cílem projektu je vytvořit ve městě Buštěhrad plně funkční plochy veřejné zeleně. Na 
základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách 
ponechány a vytvoří základní kostru porostů. V nutných případech budou navržené kusy arboristicky 
ošetřeny. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby keřů a stromů, tak aby veřejné prostory nejen 
reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně funkční plochy zeleně. V neposlední řadě budou upraveny i 
trávníkové plochy. Obec má vzpracovanou studii sídelní zeleně, na kterou tento projekt navazuje.  

 
 Projekt obnovy a rozvoje funkčních ploch sídelní zeleně ve městě Buštěhrad se zaměřuje zejména 
na splnění těchto cílů: 
 

• zmapovat a zhodnotit stávající stav dřevin 
 

• definovat vhodná arboristická ošetření stávajících kosterních dřevin, jímž se prodlouží jejich 
životaschopnost 
 

• nevyhovující dřeviny navrhnout k odstranění  
 

• specifikovat ucelenou sadovnickou koncepci pro jednotlivé prostory 
 

• navrhnout místa pro založení a rozšíření zelených ploch – rozšířením keřových a stromových pater na 
jednotlivých lokalitách 
 

• navýšení biodiverzity, ekologické stability, a podpora hnízdění ptactva 
 

• podpořit přirozené vsakování a zadržování srážkových vod kořenovým systémem rostlin 
 

• navýšením vegetačních prvků v sídle zlepšit mezo-klimatické podmínky prostředí (zvýšení vzdušné 
vlhkosti, snížení výkyvů teplot, snížení prašnosti) 
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3. CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉ OBLASTI 

3.1. Lokalizace řešeného prostoru 

   
Město Buštěhrad se nachází ve Středočeském kraji, přibližně 22 kilometrů od Prahy a 5 kilometrů od Kladna. 
Katastrální území má rozlohu 768 ha, z čehož 43 ha tvoří lesní porosty a 503 ha zabírá zemědělský půdní 
fond. Počet obyvatel k roku 2002 činil 2312. Katastr se nachází ve výškovém rozmezí 350 – 370 m.n.m.. 
Dopravní obslužnost zprostředkovává především silnice I. Třídy propojující Kladno a nájezd na dálnici D7 u 
Makotřas. Dálnice D7 protíná území na východní straně katastru a je významnou prostorovou bariérou. 

 

 

Vyznačení města v širších souvislostech (podklad převzat www.mapy.cz) 
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3.2. Podmínky v území 

3.2.1. Geomorfologie a geologie 

 
Geomorfologie území je výrazně ovlivněna Pražskou tabulí a její podkategorií – Kladenskou plošinou.  

V severní a severovýchodní části území se nachází navážka po bývalé důlní činnosti ( 1 – fialová). 
Na ni navazují písčité slinovce až jílovce ( 307 – zelená), které zasahují až do střední části území. Plochy 
orné půdy a částečně i sídla představují spraše a sprašové hlíny (16 – žlutá). Podél toku Buštěhradského 
potoka jsou uložené nivní sedimenty ( 6 – modrá).  V menšině se v území nachází fylitické droby a břidlice ( 
757 – khaki). 
 
 

  
 
 
Schéma geologických podmínek (Geovědní mapa 1: 50 000, https://mapy.geology.cz/geocr50/) 
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3.2.2. Klimatická charakteristika 

  
Z klimatologického hlediska patří území do mírně teplé (MT2 dle Quitta) s následující 
charakteristikou : 
 
 

Charakteristika T4 

Počet letních dnů 20-30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) 

Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 

 

 

3.2.3. Pedologie 

  
 Půdní typy v území jsou zastoupeny černozeměmi, karbonátovými černozeměmi, rendzinami a 
hnědými rendzinami. Zemědělská půda v katastru města je dle bonity kvalitní, v 1. a 2. stupni ochrany. 
Suché klima oblasti se u půd na zvětralých sedimentech může projevovat větrnou erozí. V údolí 
Buštěhradského potoka jsou přítomny půdy údolních niv.  (https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni-
plan/uzemni-plan-bustehrad.pdf) 

 
 
 

(https://mapy.geology.cz/pudy/) 
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3.2.4. Biogeografie 
 

 Dle geobiocenologické typologie krajiny České republiky se na území vyskytuje převážně 3. výškový 
vegetační stupeň - dubovobukový (Buček, Lacina 2007). 
Dle řazení do systému ploch potenciální přirozené vegetace spadá většina území do ploch Dubohabrových 
a dubolipových hájů. (https://webgis.nature.cz/mapomat). 
 
Dřeviny doporučené k výsadbě:  
 
Abies alba (jedle bělokorá) - vyšší polohy nebo inverzní údolí  
Acer campestre (javor babyka, babyka obecná)  
Acer platanoides (javor mléč)  
Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá) - chudší stanoviště  
Carpinus betulus (habr obecný)  
Cerasus avium (třešeň ptačí)  
Cornus mas (dřín jarní, dřín obecný) - v teplejších oblastech, na vápencích  
Corylus avellana (líska obecná)  
Crataegus laevigata (hloh obecný)  
Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný)  
Euonymus europaeus ( brslen evropský)  
Euonymus verrucosus (brslen bradavičnatý) - pouze na jižní Moravě  
Fagus sylvatica (buk lesní) - vyšší polohy nebo inverzní údolí  
Frangula alnus (krušina olšová) - vlhčí stanoviště  
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) - vlhčí stanoviště  
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)  
Lonicera xylosteum (zimolez obyčejný)  
Malus sylvestris (jabloň lesní)  
Picea abies (smrk ztepilý) - ve vyšších polohách severovýchodní Moravy  
Prunus spinosa (slivoň trnitá, trnka)  
Pyrus pyraster (hrušeň planá, hrušeň polnička)  
Quercus petraea (dub zimní, drnák)  
Quercus robur (dub letní)  
Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) - pouze v teplejších oblastech  
Rosa arvensis (růže plazivá)  
Sorbus aria (jeřáb muk, muk)  
Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)  
Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech  
Pinus sylvestris (borovice lesní) - chudší stanoviště  
Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech  
Staphylea pinnata (klokoč zpeřený) - pouze v teplejších oblastech jižní Moravy  
Swida sanguinea (svída krvavá)  
Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)  
Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)  
Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní)  
 
Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou podtrženy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webgis.nature.cz/mapomat
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4. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 

 
číslo 

pozemku 
výměra 

(m2) 
LV způsob využití druh pozemku 

způsob 
ochrany 

poznámka 

Buštěhrad 616397 

lokalita: Okolí ZUŠ 

vlastník: Město Buštěhrad, Revoluční 1/4, 27343 Buštěhrad 

275/1 2808 10001 ostatní komunikace ostaní plocha    
ŘEŠENO JEN 
ČÁST POZEMKU 

15/1 2624 10001 ostatní komunikace ostatní plocha  
 

lokalita: Okolí rybníka a náměstí 

vlastník: Město Buštěhrad, Revoluční 1/4, 27343 Buštěhrad 

1674 631 10001 ostatní komunikace ostaní plocha      

1505/1 12019 10001 vodní nádrž umělá vodní plocha      

1675 7138 10001 ostatní komunikace ostaní plocha      

1505/6 191 10001 vodní nádrž umělá vodní plocha      

1505/7 84 10001 vodní nádrž umělá vodní plocha      

1631/1 388 10001 travlý travní porost   ZPF   

 
 
 

Způsobilí a nezpůsobilí žadatelé 

Způsobilí žadatelé / počet pozemků 1 / 8 
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5. VÝCHOZÍ SITUACE, PROBLEMATIKA A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY 

 

5.1.1. Oblast A,C – okolí bývalého pivovaru 

 
Popis a posouzení výchozího stavu lokality 
 
 Okolí bývalého pivovaru navazuje na historické centrum sídla a nachází se v něm některé z kulturně 
– historických památek. 

 Dominantním prvkem prostoru je Toskánský sloup konce 17. století, s okolní terénní úpravou 
několika schodišť a rovin. Na něj navazuje přímé schodiště a osmiboká kaple Sv. Máří Magdaleny. Okolí 
Toskánského sloupu působí velmi zanedbaným dojmem, nyní zde jsou přerostlé jalovce a náletové dřeviny, 
pravděpodobně pozůstatky původního osázení lokality. Dále na západ od kaple se nachází pás zeleně 
s ruderální vegetací a náletovou vrbou jívou. Přibližně ve středu tohoto pásu je v současnosti kovové 
zábradlí, které je ve špatném technickém stavu a mělo by být nahrazeno novým. Terénní rozdíl mezi tímto 
prostorem a ulicí Palackého dosahuje místy až tří metrů, proto je zde terén držen opěrnou zdí, podél které 
jsou umístěny i kontejnery na tříděný odpad. Vegetační dominantou tohoto místa je mohutný jírovec na 
křižovatce ulic Palackého a Pražská. 

 Další historickou památkou oblasti je kamenný pranýř z pozdně barokního období. Je umístěn 
v ostrůvku zeleně v Pražské ulici a doprovází jej mohutná lípa srdčitá. Ze severní strany je plocha zeleně 
ohraničena opěrnou zdí, neboť okolní terén zde klesá. Na ploše se dále nachází pozůstatky okrasné keřové 
výsadby, která je dlouhodobě neudržovaná a neplní již svoji funkci. Dále se na této ploše vyskytuje odpad 
složený ze suti, betonu a odpadků. Tento prostor je nutný vyčistit, aby mohlo dojít k obnově vegetačních 
ploch. 

 Středem náměstí vede komunikace a přilehlé plochy nejsou z hlediska dopravy funkčně vyřešeny, i 
z toho důvodu pás zeleně v ulici Náměstí působí rozstříštěným dojmem. V jeho jižní části jsou v současnosti 
tři vzrostlé dřeviny – trnovník akát a jírovce, umístěné v travnatém pásu. V severní polovině ulice je situován 
objekt sportovního centra a na něj navazuje nezpevněná parkovací plocha, která je poměrně rozsáhlá. Mezi 
komunikací a parkovací plochou je úzký pás trávníku, který však není vůči okolí vymezen žádnou obrubou a 
dochází tedy k rpzjíždění do této zelené plochy. U protějšího objektu byly zinventarizovány letité šeříky a 
bodová výsadba jehličnanů, kterou založili pravděpodobně obyvatelé domu. Celý prostor postrádá ucelenou 
koncepci, která by měla být v rámci navržených úprav nově specifikována. 

 Zelená plocha v ulici U Pivovaru má díky hustému porostu keřů a mohutných stromů přehuštěný 
charakter, prochází tudy dvě vyšlapané pěšiny k přilehlým objektům.  

   

Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
 
 Návrh sadových úprav pro tuto lokalitu je potřebný především proto, že všechny z řešených prostor 
působí značně zanedbaným dojmem a postrádají ucelenou koncepci, přestože navazují na důležité 
historické a kulturní památky oblasti. U hodnotných stávajících dřevin (jírovce, lípy) je třeba podpořit jejich 
další rozvoj citlivými arboristickými zásahy.   

 

Návrh řešení 

 V okolí Toskánského sloupu dojde k odstranění přerostlých, silně prosychajících jalovců 
v navazujících terasách. Místo těchto dřevin budou vysazeny keře v kombinaci s trvalkami. Z keřů zde budou 
vysazeny nižší okrasné keře (které kvetou i na podzim), aby nedocházelo k zakrytí teras a sloupu. Jedná se 
především o půdopokryvné růže (Rosa) v kombinaci s astrou (Aster dumosus ´Lady in Blue´). Jako záda 
Toskánského sloupu budou vysazeny sloupovité habry (Carpinus betulus ´Columnaris´) s podrostem ze 
stálezeného zimolezu (Lonicera nitida). V prostoru horní terasy bude vytvořena i mlatová plocha sloužící 
k odpočinku a pohledu na Toskánský sloup přes vysazenou zeleň.  
 V okolí osmiboké kaple Sv. Máří Magdaleny vznikne mlatová plocha s mobiliářem. Jako uvození 
kaple budou vysazeny dva jírovce (Aesculus x carnea ´Briotii´) v návaznosti na stávající jírovec. Z důvodu 
prostoru v okolí kaple byly zvoleny kultivary menšího vzrůstu. Terasa navazující na kaply bude osázená 
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mochnou (Potentila fruticosa´Snowflake´), třezalkou (Hypericum calycinum) tavolníkem (Spiraea x bumalda 
´Anthony Waterer´, Spiraea betulifolia) a skalníkem (Cotoneaster dammeri). Terasa od horního patra  
s posezením bude oddělena novým zábradlím s nerezovými lanky. Pod jírovci bude založený nový trávník.  
V ostrůvku u kamenného pranýře dojde k odstranění přerostlých a prorostlých keřových skupin. Dojde 
k odklizení suti a dlažby z prostoru. V rámci revitalizace tohoto místa dojde k vytvoření štěrkové plochy, která 
bude sloužit k relaxaci a odpočinku na novém mobiliáři. Lavička bude zasazena do záhonu z tavolníku 
(Spiraea japonica ´Little Princess´), trvalek tvrořené dochanem (Pennisetum alupecuroides) a levandulí 
(Lavandula angustifolia). V rámci tohoto vyvýšeného prostoru bude jako ochranné opatření proti pádu 
instalované také nové zábradlí s nerezovými lanky. Prostor tak bude navazovat na terasy u osmiboké kaple 
Sv. Máří Magdaleny.  
  Pás zeleně v ulici Náměstí bude doplněn pouze o novou výsadbu jírovců, které doplní stávající 
jírovce v lokalitě. Vzhledem k velkému travnatému prostoru budou vysazeny jírovce bez kultivarů.  Na 
severovýchodní straně dojde k výsadbě třích menších jírovců  (Aesculus x carnea ´Briotii´). Jako podrost této 
trojice bude vytvořen záhon z třezalky (Hypericum calycinum), tavolníku (Spiraea x bumalda) a 
stálezeleného zimolezu (Lonicera nitida). V návaznosti na tento keřový záhon, bude vytvořený ještě jeden 
keřový záhon po odstraněných zeravů, z mochny (Potentila fruticosa ´Snowflake´), z ořechokřídletce 
(Caryopteris x clandonensis) a jako předsadba bude vysazena půdopokryvná růže (Rosa bíle kvetoucí). Na 
druhé straně asfaltové cesty budou vysazeny při vstupech do budov půdopokryvné růže (Rosa), pás 
z mochny (Potentila fruticosa ´Snowflake´) a záhon ze skalníku (Cotoneaster dammeri). Na severní straně 
pod vzrostlým stromořadím z lip a jírovce budou vytvořeny mlatové cesty přes travnatou plochu ke vstupům 
do budov. V rámci revitalizace bude v tomto prostoru obnovena travnatá plocha.  
 
 

5.1.2.  Oblast B – okolí Starého rybníka 

 
Popis a posouzení výchozího stavu lokality 
 

 Starý rybník navazuje na budovu pivovaru ze západu a společně s Novým rybníkem je největší 
vodní plochou v katastru města. V rámci sídla plní jak biologickou funkci tak i rekreační – místní obyvatelé 
jej rádi využívají k procházkám, o čemž svědčí vyšlapané cesty i lavičky a mola, které nechalo město na 
břehy rybníka umístit. Z pohledu biologického jsou zde cenné porosty starých vrb bílých, jasanů ztepilých a 
dalších domácích dřevin. Na východní straně se na hrázi nachází mohutné topoly černé, tvořící mohutnou 
pohledovou dominantu. Na západní straně se nachází jednoduchá lávka přes Buštěhradský potok  a větší 
travnatý prostor, který město příležitostně využívá pro pořádání akcí pro občany. Směrem k silnici (ulice 
Revoluční) jsou dřeviny více zahuštěné.   

 

Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
 
  V prostoru není vůbec zastoupeno bylinné patro, v současnosti jej tvoří pouze kulturní trávníky. 
Některé ze stávajících dřevin jsou ve špatném zdravotním stavu, měly by tedy být odstraěny a nahrazeny 
novou vitální výsadbou.  

 

Návrh řešení 

 V okolí starého rybníka dojde k odstranění havarijních vrb. V rámci jejich  náhrady budou vysazeny 
vlhkomilné dřeviny jako jsou olše (Alnus glutinosa) a vrby (Salix alba ´Tristis´). Tyto dřeviny budou vysazeny 
po obvodu rybníka na hranici břehu. Lokalita bude také doplněna o lavičky s betonovými nášlapy, aby 
nedocházelo k vyšlapávání travního porostu. V návaznosti na stávající lávku přes Buštěhradský potok 
budou vytvořena dvě místa k odpočinku z mlatového povrchu vč. laviček. Tyto dvě relaxační ledviny budou 
propojeny betonovými nášlapy, které byly navrženy v souladu s novým, jednotlivým mobiliářem v okolí 
rybníka. Svah v zahuštěném stávajícím porostu ze západní strany bude osázen půdopokryvnými rostlinami 
břečťanem (Hedera helix) a barvínkem (Vinca minor). V rámci údržby dojde k usnadnění činností zejména 
sekání svahu. Jako oddělení silnice v ul. Revoluční od řešeného porostu poslouží živý plot z ptačího zobu 
(Ligustrum vulgare). Pro potřeby města a obyvatel dojde k zanechání volného, travnatého prostoru pro 
shromažďování a pořádání akcí.  
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5.1.3. Oblast D – okolí ZUŠ 

 
Popis a posouzení výchozího stavu lokality 
 
 Lokalita u základní umělecké školy je situována naproti zámku Buštěhrad. V rámci prostoru je 
řešena vyvýšená rovina s šesticí stávajících dřevin a trafostanicí, která má potenciál posloužit jako zázemí 
pro žáku ZUŠ. Prostor je ve směru na sever a východ vyvýšen oproti okolnímu terénu a jsou zde prudké 
svahy bez vegetačního pokryvu. Nachází se zde také betonový základ po odstraněné stavbě, který vyčnívá 
přibližně 20 centimetrů nad okolní terén. 
 Druhým prostorem, odděleným asfaltovou komunikací, je travnaté prostranství  u bytového domu. 
V současnosti zde jediný vegetační doprovod tvoří živý plot z ptačího zobu a mahonie. Na křižovatce ulic 
Revoluční a Kladenská je umístěn Mariánský morový sloup a v jeho blízkosti dominantní smrk ztepilý.  
  
Zdůvodnění potřeby realizace opatření 

   
 Do prostoru by bylo vhodné doplnit keřové a bylinné patro, které zde v současnosti téměř zcela 
chybí. Dřeviny by mohl doplnit mobiliář, který bude sloužit žákům umělecké školy k posezení. Na ploše u 
bytového domu by bylo třeba doplnit výsadby dřevin, aby bylo porpořeno přirozené měřítko prostoru, ve 
kterém nyní dominuje stavba. Návrh je však omezen vedením inženýrských sítí. U Mariánského morového 
sloupu by měly být doplněny odpovídající výsadby, které podpoří tuto historickou památku. 
 
 
 
Návrh řešení 
 

V okolí trafostanice dojde k odstranění starého nefunkčního základu po pískovišti (55 m2), v rámci 
odstranění dojde k dosypání terénu po základu novou zeminou (55 m2). V tomto prostoru po odstraněném 
pískovišti vznikne nový altán se zámkovou dlažbou, která bude navazovat na stávající dlažbu. Altán bude 
sloužit pro pobyt dětí z přilehlé základní umělecké školy. Prostor okolo altánu bude doplněn kvetoucí 
mochnou (Potentila fruticosa ´Snowflake´) a jako druhá výšková úroveň tohoto záhonu bude vysazen ptačí 
zob (Ligustrum vulgare). Do řešeného prostranství bude vysazena okrasná třešeň (prunus avium ´Plena´), 
který bude navozovat v jarních měsících kvetoucí efekt. V rámci prostoru trafostanice bude vysazena líska 
turecká (Corylus colurna). Svah směřující k asfaltové komunikaci bude v rámci zkvalitnění údržby osazen 
skalníkem (Cotoneaster dammeri), kručinkou (Stephanandra incisa ´Crispa´) a třezalkou (Hypericum 
calycinum). Přes stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma nelze do prostoru vysadit více rostlin.  

V prostoru za asfaltovou komunikací do travnatého prostranství dojde k vytvoření záhonů na svahu 
směrem ke komunikaci. Svah bude osázen tak, aby docházelo k méně náročné údržbě a jako protierozní 
opatření. Svah bude osázen z ořechokřídlece (Caryopteris x clandonensis), třezalky (Hypericum calycinum) 
a sklaníku (Cotoneaster dammeri). V návaznosti na tento svah budou vysazeny čtyři menší jeřabiny (Sorbus 
aria ´Magnifica´). Vzhledem k vysazení v blízkosti budovy byl zvolený kultivar odpovídající prostoru.  

Na vysazené svahy budou použity hatě, aby nedocházelo k sesouvání mulče do vozovky.  
 
 
 

5.2. Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření 

 
Během realizace opatření bude na všech předmětných lokalitách dbáno na možná rizika, jež by v průběhu 
mohla vyvstat a to především: 

• etapizací realizace projektu umožnit místním organismům migraci na jiná stanoviště / dřeviny 

• při kácení stromů postupovat opatrně aby nedošlo k poškození okolních dřevin 

• zamezit poškození vysázených dřevin vandalismem 
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• zamezit poškození vysetých travních ploch pohybem neoprávněných osob 

• v případě pohybu těžké techniky zajistit ochranu stromů na staveništi  

5.3. Kvantita a kvalita dosažených pozitivních změn 

 
Realizací projektu budou dosaženy tyto pozitivní změny: 

• Bude vysázeno 2699 rostlin - dřevin stromového a keřového patra vč. trvalek 

• Výsadbou nových druhů dřevin bude navýšena biodiverzita na vybraných lokalitách v obci 

• Výsadbou nových dřevin bude podpořena stabilita ekosystému a jeho schopnost odolávat vnějším 
negativním vlivům 

• Výsadbou domácích druhů dřevin v okrajových lokalitách bude zachován přirozený charakter 
výsadby a nebude tak docházet k šíření nepůvodních druhů dřevin do okolí 

• Realizací navrhovaných opatření bude podpořeno zadržování a vsakování srážkové vody do půdy 

• Výsadbou nových ploch zeleně se vytvoří podmínky pro volně žijící druhy živočichů 

• Osázením problematických svahů se zamezí erozním jevům na lokalitě 

• Zlepšení mezoklimatických podmínek v sídle založením nových porostů 

• Vysázením odpovídajícího výsadbového materiálu dle norem ČSN budou založeny kvalitní porosty 
zahrnující do budoucnosti také kosterní dřeviny porostů 

5.4. Návaznost na jiná opatření 

 
1. Celý projekt je v souladu se „Územní studií sídelní zeleně Buštěhrad“ vyhotovenou v roce 2020 

atelierem Living in green s.r.o.. 
 

2. Návrh obnovy zeleně v extravilánu města Buštěhrad projektovaný ateiérem LAND05 s plánovanou 
realizací na tok 2020, zhotovitel ještě není vybrán. 
Dotace: společnost TNT Consulting, s. r. o., dotace z OPŽP, výzva 63 
Náklady stavby: 2 508 461,50 Kč bez DPH 
 
Projekt řeší celkem osm lokalit v extravilánu města. V těchto lokalitách by měly být obnoveny polní 
(travnaté) cesty, vysázena nová liniová zeleň (aleje stromů, keře a další rostliny), v některých 
lokalitách také doplněn mobiliář. 
Přínosy akce: 
 

• Projekt přispěje k celkové kultivaci a zprůchodnění krajiny v okolí města. 

• Lokalita Alej Ořešín (promenáda za novými domy): zkultivováno bude doposud zanedbané 
území vytvoření aleje, větrolamu a přírodních herních prvků pro děti 

• Polní cesta podél potoka - vytvoří se nová cesta s alejí k nově zbudovanému rybníku na 
Bouchalce, a tím vznikne nový procházkový okruh 

• Polní cesta u Salvátora - obnova zčásti zaorané, zčásti zanedbané polní cesty, která propojí 
kapličku Sv. Salvátora se čtvrtí Na Chmelnici a s dalšími nově vznikajícími obytnými lokalitami 

• Psí louka - na okraji lokality Chmelnice vznikne nová psí louka osázená stromy a keři 

• Polní cesta na Stehelčeves - doplní a rozšíří se stávající polní cesta na Stehelčeves za 
pivovarskými sklepy včetně nových výsadeb stromů a keřů. Dokončí se propojení s další 
stehelčeveskou polní cestou za psím útulkem. 

• Mez na poli směrem na Kladno - obnova této meze má především krajinářský význam. 
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3. Rybník Bouchalka, který byl realizován do konce roku 2018 firmou Šilhánek a syn.  
Náklady stavby: Cca 7 mil. Kč, investorem je Státní pozemkový úřad 
Dotace: Byla podána žádost 
Začátek stavby: Duben 2018; na stavbu je již vydáno stavební povolení. 
 
Přestože se jedná o pozemky města Buštěhradu, investorem je zde Pozemkový Úřad. Projekt řeší 
vytvoření nového rybníčku na buštěhradském potoce, a přístupové cesty k němu. Okolí rybníka 
bude zatravněno. Kolem rybníčku jsou navrženy výsadby stromů a keřů, i oddělení velkými kameny 
od sousedních polí. Přístupová komunikace bude zpevněná, přístupná pro vozidla údržby, pěší a 
cyklisty. Upraveno bude i koryto potoka pod rybníkem. Proveden bude zdravotní a bezpečnostní řez 
přestárlých stromů podél koryta. Buštěhraďané získají nové místo k procházkám a posezení, v 
rybníku zřejmě bude možno se i koupat a bruslit na něm. 
Přínosy akce: 

• zadržování vody v krajině 

• ekologická funkce 

• získání nového rekreačního místa pro občany města 
 
 

 
 
 
 

4. Projekt Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla – II. etapa realizovaný na přelomu let 2017-
2018 ralizační firmou Salamánek Stavby s.r.o.  
 
Dotace: Na I. etapu projektu je podána žádost na IROP - řešení bezbariérovosti školy. Realizace I. 
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etapy se předpokládá v roce 2018. 
Předmětem projektu je architektonický návrh úpravy části areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla. Jedná se 
především o plochy bezprostředně navazující na nově dokončenou budovu přístavby v severní části 
areálu, za starou původní budovou školy. Plocha je od severu a východu vymezena obrysem nové 
budovy, od západu obslužnou komunikací, která prochází areálem do jeho severní části. Tato plocha 
je po realizaci stavby ve stádiu hrubých terénních úprav. Na ploše se nachází cca 16 ks vzrostlých 
stromů, převážně jehličnanů (borovice, smrky). Zdravotní stav těchto dřevin je spíše nevyhovující a 
sadovnická hodnota nízká. Z hlediska dlouhodobější udržitelnosti kompozice sadových úprav jsou je 
tato skupina dřevin značně neperspektivní. Původní plocha byla převážně travnatá, na několika 
místech jsou patrné zbytky původních asfaltových chodníků. Obslužná komunikace vedoucí do 
severní (zadní) části areálu má asfaltový povrch, postrádá však obruby (či boční opěry) a je na řadě 
míst poškozena. Povrch asfaltu je značně popraskaný a znehodnocený. 
Předmětem návrhu je také úprava prostoru mezi starou a novou budovou, a to až po hranici vstupní 
brány na příjezdové komunikaci. Povrch prostranství mezi oběma budovami je asfaltový a stejně 
jako u obslužné komunikace značně poškozený dlouhodobým opotřebením a zřejmě i vlivem 
provádění stavby nové části školy. Plocha podél severního průčelí staré budovy je travnatá a v 
současnosti hojně využívaná pro odstav osobních automobilů. Vozidla jsou odstavována po obou 
stranách vstupu do budovy. Provozně toto řešení není příliš vhodné především vpravo od vstupu 
(směrem k západu), kde není dostatek místa pro zajíždění vozidel do „parkovacích stání“, díky 
čemuž dochází k poškozování zeleně na protější straně komunikace. 
Na ploše navazující na novou přístavbu a rozšířenou jídelnu je navržen přírodní amfiteátr - vznikne 
zde plocha, která bude určena jak k posezení a odpočinku (betonové stupně, travnaté svahy, 
dřevěná mola a lavičky), tak k pořádání venkovních akcí. Bude také přímo propojena s přízemní 
učebnou a terasou před školní jídelnou. Počítá se s novým modelování terénu a úpravou zeleně, a 
dále se zeleným valem, který prostor oddělí od komunikace. 
 
Přínosy akce: 

• lepší vyřešení ploch mezi budovami, likvidace dožilých velmi starých úprav 

• kultivace prostoru zdevastovaného nedávnou stavbou 

• získání příjemného odpočinkového prostoru, a zároveň prostoru pro venkovní akce 

• zvýšení bezpečnosti dětí (oddělení komunikace a odpočinkové plochy) 

• propojení přízemní třídy a jídelny s exteriérem 

• nové vyřešení parkování u staré budovy a odvodnění 

• důstojnější a funkčnější přístup do areálu 
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5. Rybník Buštěhrad -  havarijní sanace výpusti byla realizována v roce 2018 za podpory dotace z MZe 
1 000 300,- Kč.  
Projekt řeší stavební opravu havarijního stavu výpusti Dolního rybníka. Týká se to jednak dvou míst 
na Náměstí, kde se kanál začíná propadat, jednak vyústění kanálu, které má nedostatečnou 
kapacitu, a odbahnění a úpravy úseku koryta potoka pod ním. Zároveň by měla být na rybníce 
vybudována dvě dřevěná mola. 
 
Přínosy akce: 

• sanace havarijního stavu výpusti, který již začíná ohrožovat provoz na Náměstí 
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6. POSTUP PRACÍ  A HARMONOGRAM AKCE 

 
  Na základě jednání se zástupci města došlo k vytipování řešených pozemků. Následně byla zeleň 
na těchto pozemcích geodeticky zaměřena. Na základě geodetických podkladů byla provedena 
inventarizace dřevin v terénu. U jednotlivých dřevin byly posouzeny všechny dendrometrické hodnoty. 
Detailní popis zdravotního stavu jednotlivých dřevin je popsán v samostatné zprávě, jež je nedílnou součástí 
tohoto projektu – v Dendrologické zprávě. Došlo k vytřídění dřevin na kvalitní a nekvalitní, které byly 
navrženy ke kácení. Zdravé a perspektivní dřeviny byly ponechány a tvoří základní kostru nové koncepce 
veřejné zeleně ve městě Buštěhrad. Následně došlo ke koncepčnímu rozboru funkčně - prostorového 
členění jednotlivých lokalit a na jeho základě vznikly návrhy nového uspořádání. Na plochy určené pro 
výsadbu nové zeleně byl vytvořen návrh druhového osázení. Jako podklad pro detailní rozpočet akce vznikl 
plán rozvržení funkčních ploch s výkazem výměr. Celý záměr je pak popsán v této technické zprávě – 
sadové úpravy. Na závěr vznikl soutisk katastrální mapy a navrhovaných úprav, jež je jednou z povinných 
příloh žádosti o dotaci. Všem výše uvedeným plánům je nadřazena tato Technická zpráva – sadové úpravy. 
 
 Zhotovitel díla je povinen před zahájením prací na sadových úpravách si na vlastní náklady 
nechat vytyčit vedení všech inženýrských sítí na všech řešených lokalitách. 

 
Realizace akce započne po vyřízení příslušné administrace kácením dřevin. To musí být provedeno 

v období vegetačního klidu, tedy od 1.10. do 31.3.. Pak budou založeny pochozí povrchy. Následuje výsadba 
balových stromů, přičemž přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů 
cca  1/2 října do období před rašením cca 1/2 dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, 
jako například bříza či habr). Za příznivého počasí musí být vysazeny i nekontejnerované keře. Kontejnerové 
sazenice mohou být vysazeny během jara nebo podzimu. Jako poslední bude provedena instalace 
mobiliáře. 

 
Následuje odpovídající následná péče po dobu udržitelnosti projektu, dle doporoučené technologie. 

 
1.10.2020 – 31.3.2021  Kácení  a odstraňování dřevin  
1.10.2020 – 30.9.2021  Odstraňování ploch, instalace mobiliáře, realizace mlatu 
1.4.2021 – 30.9.2021   Výsadby stromů , sadovnické práce 
1.10.2021   Ukončení výstavby  
 
2022 – X / 2023   Dvouletá následná péče 

          2023 – 2033   Desetiletá udržitelnost  
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7. SOUHRNNÉ TABULKY A INDIKÁTORY 

 

SOUHRNNÁ TABULKA VÝSADBY  

  celkem 

Počet vysazovaných dřevin 2699 ks 

             - stromy alejového typu s balem 26 ks 

             - keře kontejnerované  2029 ks 

             - keře nekontejnerované 72 ks 

             - trvalky 572 ks 

 
 

SOUHRNNÁ TABULKA - VÝMĚRY PLOCH 

Mulčovaná plocha záhonů 321 m2 

Mulčovaná plocha pod stříhanými ploty 27 m2 

Mulčovaná plocha pod solitérními stromy v trávníku 26 m2 

Mulčovaná plocha trvalky  79 m2 

Svahy s hatěma 322 m2 

Nově zakládaná trávníková plocha 746 m2 

Štěrková plocha pod lípou u pranýře 59 m2 

Ocelová pásovina pod lípou u pranýře 11 m 

Zámková dlažba u ZUŠ 26 m2 

Betonový obrubník u ZUŠ -zahradní 24 m 

Mlatová plocha 88 m2 

Ocelová pásovina okolo mlatových ploch 91 m2 

Betonové dlaždice 32 m / 41 ks 

Lavičky/ odpadkový koš /parkový stůl / kruhová lavička 13  / 1 / 1 / 1 ks 

Odstranění základu pískoviště u ZUŠ 23 m2 

Navezení nové zeminy ve vrstvě 20 cm 23 m2 

Odstranění sutě a navezeného odpadu u pranýře 22 m2 

Vyjmutí zeminy do hloubky 50 cm u ploch u sportovišť 95 m2 

Betonový obrubník u sportovišť - dopravní 94 m 

Navezení nové zeminy ve vrstvě 50 cm 95 m2  

Odtěžení stávající zeminy u Toskánského sloupu ve vrstvě 
20 cm 98 m2 

Navezení nové zeminy ve vrstvě 20 cm 98 m2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Čistá výměra řešených ploch 

INDIKÁTORY 

  celkem 

plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit 
jejich stav zachováním * 

10 220 m2  

celkový počet vysazovaných stromů  26 ks 

počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou 
ekostabilizační funkcí  

4 
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8. CELKOVÝ SEZNAM NAVRŽENÝCH ROSTLIN 

 
CELKOVÝ SEZNAM ROSTLIN K VÝSADBĚ  

Vědecký název rostliny Národní název rostliny 
Výsadbová 

velikost  
Počet kusů 
k výsadbě 

Stromy alejového typu s balem 

Aesculus x carnea 'Briotii' jírovec červený 12-14 5 

Aesculus hippocastanum  jírovec maďal 12-14 3 

Alnus glutinosa  olše lepkavá 12-14 6 

Carpinus betulus 'Columnaris'  habr obecný 10-12 3 

Corylus colurna  líska turecká 10-12 1 

Prunus avium 'Plena'  třešeň ptačí 10-12 1 

Prunus cerasifera 'Atropurpurea'  myrobalán třešňový 10-12 1 

Salix alba 'Tristis'  vrba bílá 12-14 2 

Sorbus aria 'Magnifica'  jeřáb muk 10-12 4 

Stromy alejového typu s balem - celkem  26 

Prostokořené keře - živý plot 

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 60-80 72 

Prostokořenné keře - živý plot - celkem  72 

Vyšší keře v rovině 

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 40-60 27 

Salix purpurea  vrba purpurová 40-60 18 

Vyšší keře v rovině - celkem  45 

Vyšší keře ve svahu 

Salix purpurea  vrba purpurová 40-60 15 

Vyšší keře ve svahu - celkem  15 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny v rovině 

Caryopteris x clandonensis ořechokřídlec clandonský 20-30 42 

Cotoneaster adpressus skalník přitisklý 10-20 86 

Cotoneaster dammeri skalník Dammerův 10-20 83 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 20-30 107 

Lonicera nitida  zimolez lesklý 20-30 118 

Potentilla fruticosa 'Snowflake' mochna křovitá 20-30 116 

Salix repens ssp. rosmarinifolia  vrba plazivá rozmarýnolistá 10-20 21 

Spiraea betulifolia tavolník břízolistý 20-30 56 

Spiraea x bumalda tavolník nízký 20-30 65 

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' tavolník nízký 20-30 67 

Spiraea japonica 'Little Princess' tavolník japonský 20-30 18 

Rosa - půdopokryvná bíle kvetoucí půdopokryvná růže 10-20 196 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny v rovině - celkem  975 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny ve svahu 

Caryopteris x clandonensis ořechokřídlec clandonský 20-30 49 

Cotoneaster dammeri skalník Dammerův 10-20 118 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 20-30 89 

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' tavolník nízký 20-30 48 

Stephanandra incisa 'Crispa'  korunatka klaná 20-30 223 

Hedera helix břečťan popínavý K10 143 

Vinca minor brčál menší K10 324 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny ve svahu - celkem  994 

Trvalky v rovině 
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Alchemilla mollis  kontryhel měkký K9 58 

Aster dumosus 'Lady in Blue' hvězdnice hustokvětá K9 180 

Brunnera macrophylla pomněnkovec velkolistý K9 39 

Iris kaempferi  kosatec Kaemferův K9 97 

Lavandula angustifolia  levandule lékařská K9 40 

Ligularia dentata popelivka K9 25 

Lysimachia nummularia vrbina penízkovitá K9 42 

Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí K9 23 

Myosotis palustris poměnka bahenní K9 46 

Pennisetum alopecuroides  dichan psárkovitý K9 22 

Trvalky v rovině - celkem  572 

CELKEM VYSAZENÝCH ROSTLIN 2699 
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9. TERENNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
 
9.1. Arboristické zásahy 
 
9.1.1. Kácení 
  

Při kácení stávajících stromů se počítá s následujícím postupem. Prvním je vlastní pokácení stromu 
daného průměru, které se řídí Inventarizační tabulkou, kde jsou kácené dřeviny označené výrazem „kácet“ a 
příslušnou barvou dle průměru kácené dřeviny. Dále u je u dřevin na kácení sloupec „kácení“ ve kterém je 
určena technologie kácení (kácení směrové v celku, kácení postupné bez spouštění a kácení postupné se 
spouštěním). 
 Dřeviny jsou také vyznačeny v plánech vedených pod číslem 2 – Výkres inventarizované zeleně, 
které jsou zpracované pro jednotlivé lokality. Při kácení se musí postupovat s maximální opatrností, aby 
nedošlo k poškození okolních stromů a keřových skupin. Veškerá dřevní hmota pokáceného stromu se poté 
rozřeže, naloží, a odveze na místo určené ke skladování rostlinného materiálu (ve vzdálenosti do 20 km od 
místa kácení). 
 
 Po pokácení následuje odstranění pařezu frézováním do hloubky 30 cm a šířky odpovídající 
průměru pařezu. Dřevní hmota získaná při frézování se naloží a odveze na místo určené ke skládkování. 
Jáma po pařezu se zahrne kvalitní ornicí a povrch se urovná na úroveň a sklon okolního terénu. 
 Dřevní hmota nebude zpeněžena.  
 

9.1.2. Odstranění náletů do průměru kmene 10 cm 

 
 U keřových skupin, které jsou určeny k pokácení (viz plány kácení a Inventarizační tabulka), bude 
provedeno plošné odstranění keřů odpovídající technikou (např. křovinořez). Získaná dřevní hmota bude 
odklizena, naložena na dopravní prostředek a odvezena na místo určené ke skládkování. Plocha bude 
následně frézována půdní frézou do hloubky min. 20 cm, aby bylo zamezeno obrážení keřů z kořenů. 
 
9.1.3. Řez stávajících dřevin  
  
 Při výškovém prořezu stávajících dřevin je do úkonu zahrnut také odvoz získané dřevní hmoty a její 
skládkování. U každé dřeviny bude individuálně posouzen navrhovaný zásah (viz. Inventarizační tabulka), 
tak aby byl maximálně prospěšný pro danou dřevinu. Doporučené provedení řezu je popsáno v 
technologické části Dendrologické zprávy přiložené k projektu. 
 
 

9.2. Požadavky na rostlinný materiál 

 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru 
s víceletou korunou s terminálním výhonem. Koruna bude zapěstována v podchozí výšce 2 metry a obvod 
kmínku vysazovaných dřevin musí odpovídat výsadbové velikosti určené v seznamu rostlin uvedeném v 
kapitole 8 této zprávy. Habitus stromu musí odpovídat druhu, koruna i kmen budou bez nežádoucích 
zásahů. Průběžný terminál nesmí být sesazen ve starším než jednoletém dřevě a v době odběru ze školky 
kvalitně zapěstován. Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané  kvalitě odpovídající standardům 
certifikovaných pěstitelů.  
 Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly 
úměrnými velikosti rostliny.  Pro výsadby živých plotů jsou navrženy prostokořenné sazenice. Musí být bez 
veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny. 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného tvaru s víceletou 
kvalitně zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem.  
  Dle ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s. 
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9.3. Výsadba rostlin – stromy 
 
Veškeré rostliny musí být před výsadbou schváleny zástupcem objednavatele. Stromy musí být před 
výsadbou taktéž schváleny zpracovatelem projektové dokumentace (zástupcem ateliéru Living in green). 

• Dle SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 

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

• 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru 
s víceletou korunou s terminálním výhonem. Habitus stromu musí odpovídat druhu, koruna i kmen budou 
bez nežádoucích zásahů. Průběžný terminál nesmí být sesazen ve starším než jednoletém dřevě a v době 
odběru ze školky kvalitně zapěstován. Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané  kvalitě odpovídající 
standardům certifikovaných pěstitelů.  
 Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly 
úměrnými velikosti rostliny. Musí být bez veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se 
zdravými kořeny. 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného tvaru s víceletou 
kvalitně zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem.  
 
9.3.1. Příprava stanoviště 
 
 Před výsadbou je nutné odstranění vytrvalých plevelů, odstranění nežádoucích materiálů a případná 
výměna kontaminované či nevhodné půdy. Při kopání jámy by nemělo dojít k promíchání vrstev půdy. Před 
výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových poměrech na 
dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, aby její 
hloubka odpovídala výšce balu sazenice. Šířka výsadbové jámy musí být 1,5 násobek šířky balu.  
 Při výsadbě dřeviny v silně zhutněném prostředí (např. v těsné blízkosti zpevněných ploch), kde by 
mohl hrozit takzvaný „květináčový efekt“, je doporučeno narušit utužené stěny výsadbové jámy tak, aby 
kořeny rostlin měly možnost pronikat do okolního prostředí. Do zeminy ze spodních vrstev by neměl být 
přimísen žádný organický materiál (ani zbytky drnu z vrchních vrstev). 
 V případě strojních jam je nutné před výsadbou narušit utužené stěny a dno jámy. 

Při 50 % výměně půdy bude vykopána výsadbová jáma šířky 1,5 násobku šířky balu. Do 4 stran 
jámy bude proveden výkop na šíři rýče o délce cca 0,5m. Vzniklé kapsy budou vyplněny novým substrátem. 
Dřevina tak bude nucena kořenit více do stran. 

 
 

9.3.2. Doba výsadby 
 
 Prostokořenné stromy a stromy s balem se vysazují tehdy, když je sazenice ve vegetačním klidu. 
Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy. Stromy s balem lze vysazovat i v období vegetace, pokud 
byly odpovídajícím způsobem připravené. Stromy dodávané v kontejneru či airpotu lze sázet v průběhu 
celého roku, pokud není zamrzlá půda. Jsou-li rostliny v plném růstu, není vhodné je vysazovat za vysokých 
teplot. 
 
9.3.3. Vlastní výsadba 

  
Před výsadbou budou stromy rozmístěny na místa určená k výsadbě. Pro zlepšení růstu vysazeného 

stromu budou půdní poměry uměle vylepšeny. Pro výsadbu bude vyhloubena jáma o objemu nejméně 1 m3 
nebo 1,5 násobku šířky balu, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší bude růst stromu. Je-li na dně výkopu 
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stavební suť, vykope se jáma pokud možno až na původní zeminu aby se obnovilo kapilární spojení půdy. 
Optimální je krychlový tvar jámy, aby se zamezilo květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do 
okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem.  

Před výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových 
poměrech na dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, 
aby její hloubka odpovídala výšce balu sazenice.  

Ve výsadbové jámě bude provedena 50 % výměna půdy substrátem, který bude promísen s původní 
zeminou. Na dno výsadbové jámy se rozprostře vrstva zeminy. Do středu výsadbové jámy se uloží bal, který 
se zasype substrátem, který se dobře zhutní. Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový krček 
stromu usazen zároveň s okolním terénem. Pokud balová sazenice byla dodána s utopeným kořenovým 
krčkem, je nutné ho před výsadbou odrhnout.  Před usazením dřeviny musí být proveden komparativní, dále 
je nutné po usazení dřeviny do výsadbové jámy uvolnit fixaci drátěného pletiva balu u kořenového krčku, 
případně ji odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Zálivka jako součást výsadby se provádí 
do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu 
v celé výsadbové jámě. Následuje kontrola odtokových poměrů v jámě. Závlaha pomocí zavlažovacích sond 
je účelná pouze v prostorách s omezenou možností vsakování vody. Jsou-li zavlažovací sondy 
nainstalované, musí být naplněné například štěrkem nebo obdobným vhodným materiálem. Ve volných 
nezpevněných plochách není používání zavlažovacích sond nutné. 

Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení 1 – 4 kůly. 
Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo a absorpční prostředek – 

práškového koncentrátu. Tabletové hnojivo je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 
let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10 - 15 cm pod povrch půdy. Absorpční prostředek 
napomáhá udržení vody v oblasti kořenové soustavy a napomáhá ujmutí rostliny. Aplikuje se 100 g 
k jednomu stromu na dno výsadbové jámy. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, 
popř. s novým výsadbovým substrátem. 

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před 
poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm minimálně 3 ks k 
jednomu listnatému stromu. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu 
(min. 3 ks úvazků). Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů 
(možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto 
se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky 
(příčníky, min. 3 ks), čímž se zajistí stabilita konstrukce. Příčky nesmí zasahovat do koruny stromu. 

Jehličnaté stromy a sloupovité kultivary budou kotveny jedním úvazkem k jednomu šikmému kůlu. 
Kotvení nesmí poškozovat strom. Kotvení se ponechá obvykle dvě vegetační období. Při zasypávání 
hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy (případně vylepšená minerálním substrátem). Na 
zasypání vrchních vrstev se použije vrchní zemina (případně vylepšená minerálním nebo i organickým 
substrátem). Při výsadbě prostokořenných sazenic se musí postupovat tak, aby mezi kořen nevznikaly 
vzduchové kapsy nevyplněné substrátem. Vytváříme závlahové mísy o velikosti stejné, jako byla výsadbová 
jáma. Závlahová mísa je vytvořena ze zeminy a zamulčována mulčovací kůrou. Výjimkou jsou výsadby v 
místech, kde závlahovou mísu nelze vytvořit (zpevněné plochy a podobně). Do všech závlahových mís bude 
instalován husí krk. Vysazené stromy je vhodné zamulčovat vrstvou 80 – 100 mm mulčovacího materiálu. 
Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. Po výsadbě bude provedena zálivka v dávce  80 - 100 l 
vody ke každému stromu. 

Aby se snížil výpar a zároveň se ochránil kmen stromu proti mechanickému, mrazovému poškozování i 
korní spále v prvních letech po výsadbě, je třeba použít na kmen kokosovou rohož, která má životnost 2 
roky. 

Nakonec bude na vysazených jedincích proveden výchovný řez. 
Ke každému stromu bude instalován zavlažovací vak. 

9.3.4. Povýsadbová péče 

 
 Povýsadbovou péčí se rozumí péče o vysazené rostliny v období od zasazení po předání realizace 
investorovi. Přesný rozsah povýsadbové péče nelze modelově určit, neboť se odvíjí od termínu realizace, 
počtu dní na stanovišti před předáním a především klimatických podmínkách. 
 
 Obvykle tato péče zahrnuje zálivku v potřebném množství, průběžné odplevelování zálivkových mís, 
upevňování uvolněných kotvení a případně výměnu uhynulých jedinců.  
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9.3.5. Následná péče v 1.-3. roce po výsadbě 

  
Následná péče zahrnuje seznam doporučovaných úkonů, jejichž přesný rozsah a četnost je přesně 
definována v rozpočtu akce.  
 

V rámci následné péče by mělo být obnovováno upevnění úvazky. Obecně se počítá s 50% 
uvolněním úvazků, tedy zhruba na polovině vysazených dřevin. 

Nezbytná je pravidelná a dostatečná zálivka zejména v letních měsících (nebude instalována 
automatická závlaha!). Zálivka se v prvním roce po výsadbě provádí v závislosti na stanovišti, klimatických 
podmínkách a druhu dřeviny v cyklus cca 6 - 8 zálivek během vegetačního období (1.4. – 31.10. nebo od 
vyrašení po opad listů), ve druhém roce většinou postačí cyklus 6 - 8 zálivek. Na jeden strom by mělo přijít 
v závislosti na stanovišti a velikosti vysazené dřeviny cca 50 - 100 l vody na jednu zálivku. Intenzivní zálivka 
se provádí minimálně po dobu 2 - 3 let po provedení výsadby. 

Počítá se s pravidelnou péčí o kořenovou mísu, k pravidelnému odplevelování (min. 2x do roka) a 
dosypání borky (1x do roka). 

Na stromech bude alespoň jednou za tříleté období následné péče (1.11.- 31.3. nebo po opadu listů 
a před rašením) proveden výchovný řez (viz. Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů) zaměřený na 
prosvětlování koruny a odstraňování kodominantních výhonů jako prevence chybného větvení v koruně.  

 
Případné uvolnění kotvicích a ochranných prvků je nutné provést tak, aby nedocházelo k jejich 

zarůstání do kmene stromu. Kotvení odstraníme po 2 - 3 letech od provedení výsadby. Ochrany proti okusu 
zvěří je třeba udržovat déle – do doby než si strom vytvoří hrubší borku. 

Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k poškození dřevin např. při sekání trávy. 
V případě potřeby je nutné ošetření mechanických poranění a také pravidelné sledování zdravotního 

stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci. 
 

9.3.6. Následná péče v rámci dlouhodobé udržitelnosti 

 
 Po ukončení tříleté následné péče následuje méně intenzivní udržovací péče. Pokrývá úkony 
nezbytné pro dlouhodobý rozvoj výsadeb a jejich kvalitní růst. Je ovlivněna charakterem stanoviště a 
aktuálním stavem dřevin. Zahrnuje především udržování zálivkové mísy, v nepříznivých klimatických 
podmínkách také zálivku. Na konci udržovací péče by mělo dojít k výchovnému řezu. 
 

  
typy vazby stromů – vysoké kotvení balu na 2 - 4 kůly, vrchní kotvení (kombinace podzemního kotvení 

balu, kotvení koruny speciálními lany, vysoké kotvení na jeden kůl (používáno hlavně v extravilánu) 
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9.4. Výsadba rostlin – keře 

 
Nejprve bude provedeno vytyčení záhonů. Na místech, kde budou zakládány záhony, bude plošně 

aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m2. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 
odstraněny včetně kořenového systému a odvezeny na místo ke skládkování. Poté následuje plošná úprava 
terénu a založení záhonu pro výsadbu rostlin. Nivelita terénu záhonu je o 10 cm níže než okolní zpevněné 
plochy a trávník.  
 V případě sousedícího záhonu se zpevněnou plochou, je potřeba snížit úroveň terénu pod záhonem 
tak, aby po dosypání záhonu mulčem, byla úroveň mulče zároveň se zpevněnou plochou.  
 Na plochy záhonů v rovině bude ještě před výsadbou položena geotextílie, do které budou v místech 
výsadby vyříznuté otvory. Po výsadbě rostlin se celý prostor zamulčuje 10 cm mulčovací kůry.  
 

Na plochu v lokalitě náves bude ve svahu ještě před výsadbou rostlin položena mulčovací textilie a 
na ní kokosová mulčovací rohož, která zabrání erozi půdy a nahradí mulčování sypkým materiálem (borkou), 
jež by se na svahu neudržel. Na horní hraně svahu se vykope mělká rýha, do ní se ukotví textilie a rohož 
pomocí cca 30 cm dlouhých kovových kolíků, popř. kulatinou (které budou od sebe vzdáleny 0,5 m), a po 
svahu dolů se volně rozvine. Vedlejší pásy se musí překrývat cca 10 cm a toto překrytí je nutné po 0,5 m 
zajistit kolíky. Místo pro výsadbu rostlin se poté uvolní roztažením ok a naříznutím textilie či rohože.  

Na lokalitě sad bude na svažité plochy s 5-ti procentním překryvem položena mulčovací textilie a 
vytvořen systém laťování, které zamezí smývání mulčovací kůry.  

9.4.1. Doba výsadby 

 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých keřů s balem je období od opadu listů cca  1/2 října do 
období před rašením cca ½ dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například 
bříza či habr). 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů v kontejneru je po celé vegetační období v případě 
dodržení dostatečné zálivky v prvním roce. 
 

9.4.2. Vlastní výsadba 

 
Kontejnerované keře 

  
 Před započetím výsadeb dojde k rozmístění jednotlivých rostlin na vytyčené plochy záhonů. Po 

šetrném vyjmutí dřeviny z kontejneru bude rostliny uložena do předem připravené jámy. Při výsadbě musí 
být dbáno na to, aby byl kořenový krček keře usazen zároveň s okolním terénem. Při výsadbě bude 
přidáváno k vyšším keřům tabletové hnojivo v počtu 3 ks ke každému keři. Před výsadbou bude na dno 
výsadbové jamky aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu v množství 20 g ke každému 
keři. Nízké keře a půdopokryvné rostliny budou vysazovány do trojsponu a do každé jamky bude přidáváno 
tabletové hnojivo v počtu 1 ks ke každému keři a aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu 
v množství 10 g ke každému keři. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, popř. 
s novým výsadbovým substrátem. 

Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního 
substrátu v poměru 1:1.  

Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy je celý výsadbový prostor následně zamulčován 
drcenou borkou ve vrstvě o mocnosti 10 cm. Keře je nezbytné po výsadbě zalít (20 l vody / 1 m2). 

 
Balové keře 

 
Po usazení dřeviny do výsadbové jámy je nutné uvolnit fixaci balu u kořenového krčku, případně ji 

odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový 
krček keře usazen zároveň s okolním terénem. Při výsadbě bude přidáváno k vyšším keřům tabletové 
hnojivo 3 ks ke každému keři a na dno výsadbové jamky aplikován absorpční prostředek – práškového 
koncentrátu v množství 20 g ke každému keři. Nízké keře a půdopokryvné rostliny budou vysazovány do 
trojsponu a do každé jamky bude přidáváno tabletové hnojivo v počtu 1 ks ke každému keři a aplikován 
absorpční prostředek – práškového koncentrátu v množství 10 g ke každému keři. Absorpční prostředek 
bude promíchán se stávající zeminou, popř. s novým výsadbovým substrátem.  
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Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního 
substrátu v poměru 1:1.  

Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy je celý výsadbový prostor následně zamulčován 
drcenou borkou ve vrstvě o mocnosti 10 cm. Keře je nezbytné po výsadbě zalít (20 l vody / 1 m2). 

 

9.4.3. Následná péče v 1.-3. roce po výsadbě 

 
Následná péče zahrnuje seznam doporučovaných úkonů, jejichž přesný rozsah a četnost jsou 

přesně definovány v rozpočtu akce. Zpravidla je počítána pro první tři roky po výsadbě.  
  
 

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou 
intenzivní péči v souladu s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a 
ujmutí dřevin a překonání stresu při výsadbě. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní 
výsadbě. Zalévá se méně často, ale důkladně (ideální je 12 x za vegetaci tj. cca jednou za 14 dní).   

Jednou ročně je nutné doplňovat mulč na mulčované záhony. U keřových skupin se mulčování 
provádí až do doby jejich zapojení. U solitérních keřů je doplňování mulče vhodné minimálně po dobu 2 - 3 
let po provedení výsadby. Vhodné je mulčování provést zjara, aby nová vrstva mulče zářila min. první půl 
rok. 
 Minimálně dvakrát ročně je nutné plošné vypletí záhonů.  
 Nezbytné je provádění pravidelného řezu (dle konkrétního druhu dřeviny), který podpoří zahuštění 
vysazených keřů. Řez by měl být proveden alespoň jednou za počáteční tříleté období po výsadbě. Po 
zapojení výsadby je nutný řez pouze z estetického hlediska, aby došlo k zmlazování a tvarování keřových 
výsadeb. V případě úhynu dřevin je nutná dosadba stejným druhem (v termínu jaro, nebo podzim).  
 Keře vysazované do živých plotů je nutné v následujících letech pravidelně sestřihávat na 
požadovanou výšku a šířku.  

V prvních letech po výsadbě keře na trvalé stanoviště nebo po zmlazovacím řezu se provádí 
výchovný řez. Hlavním cílem řezu je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově 
charakteristickým nebo požadovaným tvarem nadzemní části. Výchovný řez se provádí nejlépe v předjaří. 

V následných letech se u dospělých keřů po období intenzivního růstu provádí řez udržovací. 
Hlavním cílem řezu je dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Pozornost je 
zaměřena na podporu přirozené nebo požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) architektury keře, 
bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů. 

 
Termín řezu listnatých okrasných keřů  
 Okrasné keře se obvykle řežou v období vegetačního klidu, pokud není příliš velký mráz. 
Choulostivější keře je lépe řezat až v předjaří, při začátku rašení. Aby se omezilo negativní působení na 
kvetení rostlin, doporučuje se některé brzy kvetoucí keře řezat až po odkvětu (např. zlatice). Solitérní 
okrasné keře lze řezat i během vegetace, pokud je to účelné (např. kvůli rozpoznání suchých a živých větví, 
popř. provádět jen tvarovací řez).   
 
Okrasné listnaté keře kvetoucí na letorostech 
 Tyto rostliny vyžadují každoročně hluboký řez, aby si rostliny udržovaly hezký a kompaktní vzhled.  
 Jedná se o okrasné keře kvetoucí později ve vegetaci, nejčastěji v létě nebo až na podzim. Mezi 
typické zástupce patří některé tavolníky (Spiraea japonica), mochna (Potentilla fruticosa), ořechokřídlec 
(Caryopteris x clandonensis), třezalky (Hypericum forrestii, H. calycinum), perovskie (Perovskia 
abrotanoides, P. atriplicifolia), levandule (Lavandula angustifolia). Řez těchto dřevin nemá výraznější vliv na 
jejich kvetení, naopak tyto rostliny velmi rychle stárnou; kdyby nebyly pravidelně řezány, často by byly 
rozeklané.  
 
Okrasné keře kvetoucí na starším dřevě  
 Je potřeba si uvědomit, že řezem těchto dřevin výrazně omezíme jejich kvetení (poupata jsou již 
založena z předchozího vegetačního období) a navíc tyto rostliny nemusí řez snášet tak dobře, jako ty z 
předchozí skupiny. Abychom se vyhnuli příliš velkým zásahům, je potřeba řez provádět co nejčastěji, podle 
potřeby každý rok nebo jednou za dva až tři roky. Odstraňujeme vždy nejstarší celé větve několik centimetrů 
nad zemí. Takto na rostlinách zůstávají vždy jen mladé větve, které jsou dostatečně vitální, dobře olistěné a 
bohatě kvetou. Dále se tímto podpoří tak zvaná bazální obnovovací zóna a ze spodní části keře začnou růst 
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nové výhony.  
 Tyto okrasné keře se vyznačují často brzkým květem, ale není tomu tak vždy. Mezi typické zástupce 
patří dřeviny rodu tavola (Physocarpus), dřišťál (Berberis), vajgélie (Weigela), šeřík (Syringa), kalina 
(Viburnum), zlatice (Forsythia), a další.  
 

9.4.4. Následná péče v rámci dlouhodobé udržitelnosti 

 
V následujících letech budou keřové porosty dále udržovány pletím a do záhonů bude doplňována 
mulčovací kůra, dokud nedojde k zapojení porostů.  
 
 
9.5. Založení trávníkových ploch 
 

9.5.1. Vlastní založení trávníkové plochy 

 
 Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební 
činnosti a výsadbě stromů. Práce budou započaty likvidací stávajících porostů. Na plochy bude plošně 
aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m2. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 
odstraněny vyhrabáním a odvezeny na místo ke skládkování. Plochu je před výsevem třeba pečlivě zkypřit. 
Půda bude rozrušena kultivátorem do hloubky v průměru 10 cm. Odpady, kameny o průměru větším než 5 
cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. Následuje plošné navezení trávníkového  
pěstebního substrátu o mocnosti 5 cm, jeho rozprostření a zapravení do půdy. Následuje obdělání půdy 
hrabáním, aby došlo ke kvalitnímu provzdušnění a urovnání a uhrabání zeminy. 
 Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 
4 m odchylovat v případě parkových, sportovních a parterových trávníků o více než 3 cm a u krajinných 
trávníků o více než 5 cm. Modelace terénu mají být pozvolné a plynulé. Výsev se může provádět pouze na 
dobře ulehlých nebo utužených plochách. Napojení na obrubníky, kryty ploch, apod., mají být plynulá a smí 
se odchylovat nejvýše o 2 cm směrem dolů.    

 
 Vlastní založení trávníku bude probíhat výsevem strojně nebo ručně v návaznosti na velikost plochy. 
Osévat se bude Parková travní směs (složení: kostřava ovčí 5 %, kostřava červená 50%, jílek vytrvalý 25 % 
lipnice luční 20%) při výsevku 250 kg/ha. Jako optimální termín pro setí je uváděn v našich klimatických 
podmínkách přelom dubna a května a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období bývá větší 
množství srážek, ale při zajištění pravidelné závlahy lze sít trávník během celé doby vegetace. Travní 
semeno bude vyseto na dobře srovnanou plochu - přípustné nerovnosti srovnaného substrátu mohou být 0,5 
– 1 cm. Semeno bude vyseto rovnoměrně po povrchu, následně bude zapraveno do hloubky 1 - 2 cm. Po 
zapravení je nutné povrch utužit válcem a následuje dostatečná zálivka.  
. 
 
9.5.2. Po výsevu 
 
  Trávník bude po výsevu ohraničena páskou proti vstupu a toto ohraničení bude odstraněné po 
vzejití trávníku. Vzejitý trávník bude 2x posečen, poté bude následně pohnojen průmyslovým hnojivem 
určeným k vyživení trávníkových porostů. Plocha bude vyhnojena trávníkovým hnojivem s vyšším obsahem 
dusíku a vyšším obsahem draslíku. Poté bude provedena 3. seč.  
 Před předáním budou provedeny minimálně 3 seče včetně likvidace biologického odpadu. 
Způsobilosti k přejímce je dosaženo když výsevem založené  trávníky tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy asi ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. U 
parterových, okrasných a sportovních trávníků lze požadované pokryvnosti půdy zpravidla po šesti sečích. 
Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 
 
 dle ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
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9.5.3. Následná péče v 1. – 3. roce po založení 
 

Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
    

Níže uvedený výpis doporučených úkonů a jejich četností je platný při standardním průběhu 
vegetačního období a průměrných měsíčních teplot a srážek. Pokud teploty a úhrny srážek v jednotlivých 
vegetačních měsících budou dlouhodobě pod nebo nad dlouhodobým průměrem, je třeba následnou péči 
adekvátně snížit či navýšit (týká se především frekvence a objemu zálivky). Projektant ani zhotovitel 
v takovém případě nenesou zodpovědnost za změny položek následné péče vůči výkazu výměr a ta bude 
po dohodě s investorem adekvátně oceněna v rámci méně- a víceprací. 
 
Seč: 
 Intenzivní travnaté plochy vyžadují pravidelnou seč (min. 1x týdně). U parkových trávníků provádíme 
seč 12x ročně dobře naostřenou sekačkou buďto se sběrem posekané travní hmoty, nebo abychom neubírali 
trávníku živiny, lze sekání provádět mulčovačem, který pokosenou hmotu zároveň rozdrtí a rozmetá zpět na 
trávník. Tím se hmota rychleji rozloží a dodá část živin zpět do půdy. Při mulčování se dbá na to, aby trávník 
nebyl přerostlý, nevznikaly chuchvalce namulčované trávy, pod kterými pak odehnívá trávník.  
 
Hnojení 
 
 Hnojením se trávníku dodávají nezbytné živiny pro růst. Hnojení se provádí na široko umělým 
hnojivem určeným na trávníky. Podíl základních prvků v hnojivu je přizpůsoben požadavkům trávníku a 
termínu hnojení. U intenzivních trávníků se počítá s přihnojením dvakrát do roka (na jaře, v létě dusíkatými 
hnojivy a na podzim spíše draselnými hnojivy). Hnojivo je počítáno v dávce 25 g/m2. 
 
 
Zálivka 
 
 Zálivku je vhodné aplikovat v dávce a četnosti odpovídající klimatickým podmínkám. Zálivka by měla 
být prováděna brzy z rána nebo na večer, aby nedošlo k popálení rostlin a aby se zálivková voda méně 
odpařovala. 
 
 
Ostatní 
 

V rámci následné péče je třeba trávníkový porost jednou za rok provzdušnit. V rámci podzimní péče 
je třeba shrabat spadané listí (počítáno 2x za rok). Pakliže vzniknou vyšlapaná místa, je nutné dosetí stejnou 
travní směsí. 
 
 
9.5.4. Následná péče po dobu udržitelnosti 
 
 Následná péče v dalčích letech je shodná s péčí v 1. – 3. roce. 
 
 
9.6. Založení trvalkových záhonů 
 
9.6.1. Vlastní založení trvalkových záhonů 
 
 Trvalky budou vysázeny do připravené půdy (odplevelení, sejmutí travního drnu) dle osazovacího 
výkresu. Na plochy trvalkových záhonů nebu položena mulčovací textilie. Po výsadbě bude plocha zalita a 
zamulčována borkou, dle typu zakládané plochy. 
 
9.6.2. Následná péče v 1. až 3. roce 
 
 V následujících letech budou trvalkové záhony zalévány, bude zde prováděno pletí  a na jaře střih 
odumřelých částí rostlin. 
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9.6.3. Následná péče po dobu udržitelnosti 
 
 Následná péče v dalčích letech je shodná s péčí v 1. – 3. roce. 
 

10.  TECHNICKÉ PRVKY, MATERIÁLOVÉ LISTY 

10.1. Mlatový povrch s technologií MZK 

 
Mlatové povrchy budou zhotoveny technologií mechanicky zpevněného kameniva (dále jen MZK). 

Z ploch určených pro vedení cest bude odstraněn stávající povrch až do hloubky 240 mm. Pláň pro mlatovou 
cestu musí být nejprve řádně zhutněna (Edef2=45Mpa). Na urovnaný a zhutněný podklad bude navezena 
vrstva 100 mm kameniva frakce 16/32 a uválcována. Ta bude zhutněna vibračním válcem. Následuje vrstva 
štěrkodrti frakce 0/32ve vrstvě 100 mm. Poslední vrstva ve skladbě je vrstva mlatového povrchu, která bude 
tvořena vápennou prosívkou okrové barvy, frakce 0/4 mm, celková tloušťka vrstvy 40 mm. Tato vrstva bude 
urovnána, vlhčena a zavibrována. Výsledný příčný sklon cesty musí být pro zajištění odvodnění plochy 2%. 
Celková tloušťka vrstev bude 240 mm 
Skladba MZK – materiály: 

• kryt (obrusná vrstva) – drobné kamenivo odpovídající MZK frakce 0-4mm,  
v požadované barevnosti 40 mm 

• podkladní vrstva - normované MZK 0-32mm 100 mm 

• podkladní vrstva - vrstva vibrovaného štěrku frakce 16-32 mm 100 mm 
 

Cesta bude obroubena ocelovou pásovinou. 
 
Technologie  
 

Pro dosažení optimálních vlastností finální vrstvy – krytu MZK, je tato vrstva tvořena dvěma frakcemi 
– svrchní 40mm fr. 0-4 a spodní 100mm fr. 0-32. Souvrství krytu MZK se hutní zásadně dohromady (hutnění 
hrubé a jemné frakce odděleně je vyloučeno). Pro hutnění bude použit vibrační válec, hutnění bude probíhat 
vždy od krajů do středu plochy s tzv. nadvýšením pro určení tloušťky vrstvy. Jednotlivé podkladní vrstvy 
budou hutněny samostatně. Vlhkost směsi MZK bude zajištěna 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. Materiá l 
finální vrstvy – krytu MZK, bude v předstihu před realizací předložen k odsouhlasení investorem. Navržená 
barva i struktura materiálu bude přesně odpovídat požadavkům investora. Barva světlý okr. 
       Cesta bude odvodněna příčným jednostranným spádem 2%. 
 
ilustrační foto: 
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10.2. Ocelová pásovina 

 
Zpevněné plochy budou ohraničeny ocelovou pásovinou. Ta bude do půdního profilu upevněna ocelovými 
roxory o dostatečné délce (dle složení půdního profilu a návaznosti okolních ploch). Pásovina bude dodána 
v tloušťce 5 mm, výška jednotlivých pásů je stanovena na 150 mm. Pásovina bude uložena tak, aby vrchní 
okraj byl zarovno s navazujícím terénem. 
 
 
ilustrační foto: 
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10.3.   Technologie založení betonových dlaždic 

  
Betonové dlaždice, sloužící jako alternativní vycházkové cesty, budou založeny následujícím způsobem: 

1) vyříznutí travního drnu do hloubky 100 mm v půdorysu 400 x 600 mm 

2) podsyp pískem ve vrstvě 20 mm 

3) srovnání pískového podsypu do roviny 

4) uložení betonových dlaždic do nivelity okolního terénu 

 
 

ilustrační foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

10.4. Parková lavička typ 1 - historizující 

 
Jako nový mobiliář jsou do řešených lokalit s návazností na historické a kulturní památky (oblast 

Toskánského sloupu a kapličky) navrženy nové lavičky, které budou ukotveny do betonových patek. 
 

• materiál konstrukce : smrkové dřevo, litina 

• odstín dřevěných částí : kaštan 

• rozměry : 1500 x 450 mm ( d x š) 
 

ilustrační foto:  
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10.5. Parková lavička typ 2 - moderní 

 
Jako nový mobiliář jsou do prostoru okolo rybníka navrženy lavičky, které jsou sladěny se stávajícím 

mobiliářem u rybníka, lavičky nebudou ukotveny do betonových patek, aby zůstaly mobilní. 
 

• materiál konstrukce : akátové dřevo, hliníková slitina 

• odstín dřevěných částí : kaštan 

• rozměry : 1820 x 650 mm ( d x š) 
 

ilustrační foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6. Odpadkový koš 

 
Jako nový mobiliář jsou do řešených lokalit navrženy nové odpadkové koše, které budou ukotveny do 
betonových patek. 
 

• materiál konstrukce : žárově zinkovaná ocel 

• materiál dřevěných částí : borovice ThermoWood 

• rozměry : 384x384x800mm (70l) 
 
 
ilustrační foto: 
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10.7. Štěrková plocha 

 
Prostor pod lípou u kamenného pranýře bude v rámci sadovnických prací vyčištěn od náletových a 

přerostlých keřů. Následně bude ručně stržen travní drn a na plochu položena mulčovací textilie. Při práci je 
třeba dbát na to, aby nebyl poškozen kořenový systém stromu.  

 
Na připravenou plochu bude navezen štěrk o frakci 8/16 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrační foto: 
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10.8. Parkový stůl 

 
Do prostoru u rybníka bude umístěn parkový stůl z odolných materiálů, který nebude kotven k podkladu, aby 
bylo možné jej přemístit v případě konání společenských akci v místě. 
 

• materiál konstrukce : beton 

• materiál dřevěných částí : borovice ThermoWood 

• rozměry : 1800 x 720 x 744 mm (d x š x v) 
 
 
Ilustrační foto: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9. Altán 

 
Stavebnice bezbarvě impregnovaného dřevěného zahradního altánu.   

 

střecha: 4,3 x 4,3 m 

sloupy (venek): 3,7 x 3,7 m 

materiál: sibiřský modřín 

sloupy: 12 x 12 cm 

ošetření: kvalitní tlaková impregnace pro 
bezbarvý nátěr 

hranoly z masivu prověřené v testu 

 

ilustrační foto: 
 

 

 
 
 

https://altany-vysinka.cz/hranoly-ze-smrkoveho-masivu
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10.10. Svahy opatřené hatěmi 

 
Pokud není svah příliš ostrý, ale přesto je jeho povrch ohrožen erozí, dá zahaťovat například 

smrkovým řezivem. Toto řešení si skvěle poradí se zamezením eroze a pomůže i ujímání rostlin, které mají 
jinak ve svahu problém se zakořeňováním. 

Hatě musí být uloženy kolmo na svah a jednotlivá patra se musí vykrývat, aby mezi jednotlivými 
prkny nemohly protékat nerušeně proudy dešťové vody při přívalových deštích, které by opět urychlily erozi. 
Hatě zpevní svah a zároveň šikovně podrží mulčovací materiál, přesto je dobré svah osázet rychle 
rostoucími půdopokryvnými keři, které během několika málo let zakryjí půdní povrch. Hatě se kotví na roxory 
do zěmě.  
 
 

 
 
 

10.11. Zámková dlažba - terčík 

 
Použití 
určeno pro plochy s nízkým a středním dopravním zatížením do 3,5 t 
 
Specifikace 
betonová zámková dlažba 
vysoká pevnost 
mrazuvzdorná 
odolná proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám 
vysoce otěruvzdorná nášlapná vrstva (nášlapná vrstva s použitím křemičitého písku) 
dobré protiskluzné parametry 
barevné varianty probarvené v nášlapné vrstvě 
 
Výhody 
dlouhodobá životnost 
snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie 
dobré vázání jednotlivých kamenů zvyšující soudržnost při působení horizontálních sil 
odvod vody spárami mezi jednotlivými kameny 
snadná opravitelnost s dobrým výsledkem 
umožňují rozsáhlé množství vzorových skladeb pro použití barevných variant 
zadlážděnou plochu doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem, viz doplňkový sortiment aktuálního ceníku 
pro ukončení dlážděných ploch doporučujeme použít některé z typů našich obrubníků a palisád 
ilustrační foto: 
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Pokládka zámkové dlažby 
 
Nejprve proběhne vytyčení předmětné plochy. 
 
Následně bude připraveno lože pro založení dlažby do hloubky 25 cm. Plocha bude plošně upravena a 
uválcována. 
 
Poté bude navezena podkladní vrstva 15 cm štěrku o frakci 8/16. Tato vrstva bude zhutněna.  
 
Poté bude navezena vrstva kladecí – štěrk frakce 4/8 mm v tloušťce 4 cm. 
 
Na kladecí vrstvu bude uložena zámková dlažba a zapískována. 
 
Celá plocha bude obroubena betonovým zahradním obrubníkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.12. Betonový obrubník 

 
Betonový obrubník přírodní z vibrolisovaného betonu 
Je vhodný pro ukončení ploch vytvořených z dlažeb a dlaždic, ukončení a ohraničení převýšení chodníků, 
zahradních cest, parkovacích a příjezdových ploch, teras apod. 
Obrubníky jsou dodávány ve délce 100 cm, které zajišťují vysokou variabilitu systému. 
Styk obrubníků se provádí na pero a drážku. 
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Výhody: 
vysoká pevnost 
trvanlivost a mech. odolnost 
mrazuvzdornost 
odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek 
 
Technické parametry: 
Rozměr:  100 x 5 x 20 cm 
Spotřeba: 1 ks / bm  
Barva: šedá 
Hmotnost ks: 20 kg 
 
ilustrační foto: 

 
 
Osazení obrubníku – ilustrační foto 
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10.13. Kruhová lavička 

Kruhová lavice nebude jen pohodlným místem k sezení, ale také atraktivním doplňkem do venkovního 
prostoru. Její vnitřní průměr je 70 cm, takže ji můžete snadno postavit kolem stromu a vytvořit tak prostorné 
místo k sezení. 
 
Lavička kolem stromu je vyrobena z vysoce kvalitního tropického tvrdého eukalyptového dřeva, které je 
známé pro svou mimořádnou odolnost vůči povětrnostním vlivům. A co víc, díky jejímu řemeslnému 
provedení a bytelné konstrukci se může používat venku po celý rok. 
 
Tato lavice okolo stromu je kombinací stylu, odolnosti a pohodlí. 
 
Materiál: tropické tvrdé eukalyptové dřevo (napuštěné olejem) 
Celkové rozměry: 160 x 92 cm (průměr x V) 
Výška sedáku od země: 44 cm 
Vnitřní průměr (v horní části): 58,5 cm 
Vnitřní průměr (v dolní části): 70 cm 
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ilustrační foto:  
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11. ZÁVĚR 
 
 Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. Generální dodavatel je 

povinen zajistit výrobní dokumentaci a předložit ji investorovi (zástupci města Buštěhrad) a generálnímu 
projektantovi (Ing. Lence Vyhnálkové) k odsouhlasení. 

 Tento projekt je navržen v souladu s platnými ČSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo 
nájemcem vznesen požadavek na splnění požadavků dalších předpisů (zahraničních norem), musí být tento 
projekt přepracován. 

 Veškeré konstrukce, výrobky a prvky musí být provedeny a dodány v souladu s ČSN (EN) a platnými 
právními předpisy v ČR a EU a požadavky klienta.  

 Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem (Ing. Lenkou 
Vyhnálkovou) a investorem (zástupcem města Buštěhrad). Výše specifikované výrobky jsou generálním 
projektantem uvedeny jako referenční standard a mohou být generálním dodavatelem nahrazeny za 
minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investorem (zástupcem města Buštěhrad) a generálním 
projektantem (Ing. Lenkou Vyhnálkovou). Přípravu dokumentace ke schválení musí zajistit generální 
dodavatel stavby. 

 Barevné řešení, použití materiálů včetně rostlinného materiálu a konkrétních výrobků podléhá 
schválení investora (zástupce města Buštěhrad) a generálního projektanta (Ing. Lenka Vyhnálková). Na 
veškeré viditelné konstrukce, výrobky a prvky budou předloženy vzorky k odsouhlasení investora a 
generálního dodavatele. 

 Dodavatel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude 
každou část po jejím provedení vhodně chránit. 

 Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními ČSN, EN.  

 Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech 
poskytnutých generálním projektantem, musí o tom dodavatel neprodleně informovat investora (zástupce 
města Buštěhrad) a generálního projektanta (Ing. Lenku Vyhnálkovou). Veškeré nejasnosti musí být ze 
strany dodavatele řešeny s dostatečným předstihem tak, aby generální projektant (Ing. Lenka Vyhnálková) 
mohl poskytnout kvalifikovanou odpověď. 

 
Odborové normy: 

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 9051 -Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
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