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D.1.9.1 - Technická zpráva 
 
Úvod, charakteristika řešeného území:  
 
Navrhovaná zeleň se nachází na zelených plochách před bytovými domy čp.1558-1560 v ul. Na Drážce. Dochází 
k doplnění výsadeb keřových pater, trvalkových záhonů, trav a zatravnění zelených ploch dotčených stavbou. 
 
Návrh výsadeb byl konzultován s paní Ing. Blankou Valentovou. 
 
Záměr návrhu: 
Nově navržené vegetační úpravy budou spočívat zejména v následujících pracích: 

1. Ošetřování  stávajících dřevin v řešeném území  
2. Nové výsadby  keřů jak solitérních, tak keřového patra 
3. Založení trávníku  

 
Ošetřování dřevin bude zaměřeno hlavně na údržbu stávajících stromů. Stávající stromy vyžadují kvalifikovaná 
pěstební opatření, zajišťující jejich dlouhodobou perspektivu na stanovišti. Ponechaných stávajících  keřových 
skupin je v řešeném území málo a jejich údržba nevyžaduje nestandardní opatření nad rámec běžné péče. 
 
Nové výsadby budou soustředěny zejména v prostoru nově upravených ploch– viz. situace. 
 
Inženýrské sítě: 
 
Návrh byl vytvářen s přihlédnutím k informacím o výskytu inženýrských sítí. Situace však nenahrazuje vytyčovací 
výkres sítí. V případě, že by po vytyčení sítí v terénu došlo ke kolizi výsadeb a ochranných pásem sítí,  je nutná 
konzultace s projektantem.  
 
Přípravné a podmiňující práce: 
 
Plochy zvolené pro novou výsadbu jsou většinou volné, travnaté, případně se jedná o plochy nově vzniklé zeleně. 
 
Obecné požadavky na zakládánní a údržbu zeleně: 
 
Při zakládání a následném ošetřování zeleně budou respektovány standardy AOPK a vybrané normy ČSN. 
 
Při přípravě půdy a zakládání trávníku bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 
83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Výsadba keřů bude provedena v souladu se standardy SPPK A02 003:2014 
Výsadba a řez keřů a lián. Výsadbový materiál musí splňovat  kvalitativní ukazatele dle ČSN 46 4902-1 Výpěstky 
okrasných dřevin.  Při výsadbě rostlin bude dále dodržena ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Rostliny a jejich výsadba. Ošetřování dřevin (ošetření stávajících stromů, výchovné řezy nově 
vysazených stromů) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2015 Řez stromů. 
Při realizaci stavby bude mimo jiné dodržena norma ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině-
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti. 
 
Technologie zakládání a ošetřování  zeleně:  
 
Výsadba stromů: 
 
Výsadba stromů 
 
Jamka – objem 0,4-1 m3, se 100% výměnou půdy, šířka výsadbových jam  bude min. 1,5 násobkem průměru  
zemního balu; stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy 
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nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, 
nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet 
postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l), pro výměnu půdy bude použita kvalitní zemina 
orničního typu. Rašelinové substráty a ne zcela zetlelé komposty jsou nevhodné ! 
Hnojení, pomocné látky při výsadbě -  ke každému stromu bude uloženo do úrovně kořenů  zhruba po obvodě 
průmětu koruny (popř. po obvodě výsadbové jámy) 15 ks tabletového hnojiva a dále bude použit  půdní 
kondicionér  k přimíšení do výsadbové zeminy  v dávce doporučené výrobcem konkrétního použitého produktu 
Kotvení stromů třemi frézovanými dřevěnými impregnovanými kůly nahoře spojených příčkami  a uvázané 
pružným úvazky.  Při výsadbě do mříží bude nutno při kotvení vycházet z typu použité mříže, popř. provést 
kotvení za zemní bal;  
Povýsadbový řez – individuálně dle druhu stromu a aktuálního stavu výsadbového materiálu 
Ochrana proti poškození kmenů před škodami způsobenými teplotními vlivy – nátěr speciálním ochranným 
přípravkem konzistence pasty nanášený neředěný. Nátěr se váže na kmen jako bílá vrstva. Nanesená vrstva má 
schopnost se rozšiřovat, a přitom nenaruší růst stromu či ochranný účinek. Nátěr se postupně odbourává na 
ekologicky neutrální složky. 
 
Mulčování půdy – stromy budou samostatně mulčovány. Zálivka - součástí výsadbových prací je 1x zálivka 
v celkovém  množství 100 litrů vody/strom, zálivka bude v průběhu výsadby aplikována  postupně ve dvou 
dávkách.  
Výsadbový materiál – stromy se zemním balem, obvod kmene 12-14 cm. Kořenový bal bude nepoškozený, 
soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem. Stromy ve 
stromořadí budou vyrovnané z hlediska druhu, kultivaru, výsadbové velikosti, výšky nasazení koruny a způsobu 
zapěstování koruny, koruna alejových stromů bude založena ve výšce min. 2,2 m. Použitý výsadbový materiál by 
měl být přednostně tuzemské provenience nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen 
doložit doklady prokazující původ dřeviny 
 
Výsadbový materiál – strom: 
 
Amelanchier arborea „Robin Hill/ 12+            3 ks  - muchovník 
 
 
Výsadba keřů, trvalek a trav : 
 
Budou realizovány souvislé skupinové výsadby keřů. Velikost rostlin a spon je patrný ze samostatné tabulky. 
Záhony budou namulčovány borkou v tl. vrstvy 100 mm, budou 1x zality a přihnojeny vícesložkovým hnojivem.  
Plochy pro výsadbu budou před zahájením prací chemicky odpleveleny totálním herbicidem nebo ručně vyplety, 
záhon bude ručně zryt nebo zrotavátorován do hloubky min. 150 mm, případně bude doplněn zahradnický 
substrát v tl. vrstvy min. 150 mm. 
 
Výsadbový materiál – keře, trvalky, trávy: 
 

1. Hypericum calycinum 4 ks/m2       - třezalka kalíškatá 
2. Hydrangea paniculata 3 ks/m2       - hortensie latnatá 
3. Syringa meyeri Palibin 4 ks/m2       - šeřík Mayerův  - nízký 
4. Caryopteris clandonensis 4 ks/m2    - ořechoplodec clandonský 
5. Miscanthus chinensis „Gracilis 4 ks/m2  - ozdobnice čínská – travina do 1,7 zelenošedá 
6. Pinus mugo  4 ks/m2                                 - borovice kleč 
7. Pennisetum alopecuroides 6 ks/m2       - dochan psárkový 
8. Rudbeckia fulgida „Little Goldstar“    9 ks/m2    - třapatka lesklá 
9. Sedum spectabilis – růžové  9 ks/m2    - rozchodník nádherný 
10. Veronica spectabilis „Snow Candles“ 9 ks/m2  - rozrazil dlouholistý bílý 
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Trávníky: 
 
V řešeném území se předpokládá obnova všech trávníků dotčených stavebními pracemi.  
Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 15 cm. Před založením 
trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání 
nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před 
zakládáním dobře zkypřená. V případě nutnosti vyrovnání nerovností bude doplněna pod humusovanou vrstvu 
ornice. 
Osetí se provede parkovou směsí v množství 30 g/m2, zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat.  
Upozornění: Pro zakládání trávníku je velmi důležité zvolit vhodný termín. Travnaté plochy ve veřejné zeleni 
prakticky nelze po založení zalévat (finanční náročnost, neexistence vhodné mobilní závlahové techniky, 
poskytující jemnou zálivku, nevyplavující osivo), trávník cca 4 týdny po naklíčení osiva potřebuje stejnoměrné 
vlhko a jediné krátké zaschnutí může znamenat jeho 100 % úhyn. Na základě dlouhodobých zkušeností je 
nejspolehlivějším obdobím pro založení trávníku časný podzim (od září, případně až do zámrazu, osivo pak bez 
problémů klíčí v předjaří), jakýkoli jiný termín může být natolik ovlivněn počasím, že je pouze věcí náhody, zda 
trávník vzejde či nikoli. 
 
Údržba nově založené  zeleně (nerozpočtována): 
 
V prvních dvou letech po realizaci je nezbytně nutné zajistit zálivku nově založených výsadeb (za suchého počasí 
nejméně 2x týdně), závlahová dávka alespoň 20 l ke každému keři, 100 l ke stromu. Četnost zálivky v dalších 
letech po výsadbě závisí na počasí a aktuálním stavu výsadeb, obecně je nezbytné sledovat výsadby a provádět  
zálivku min. prvních 5 let po založení.   
 
Výsadby keřů je nutno pravidelně odplevelovat (cca 6x ročně ruční vypletí, v krajním případě i aplikace 
herbicidů), popř. 1-2x ročně přihnojit kombinovaným hnojivem.  
 
 
Pardubice, prosinec/2020                                                                                 Zpracovala Jana Förstlová 


