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Předkládaný návrh řeší koncept zeleně vPředkládaný návrh řeší koncept zeleně vPředkládaný návrh řeší koncept zeleně vPředkládaný návrh řeší koncept zeleně v    okolí nově rekonstruovaného ookolí nově rekonstruovaného ookolí nově rekonstruovaného ookolí nově rekonstruovaného objektu rezidenčních apartmánů ve Špindlerově mlýně. Tento objekt bjektu rezidenčních apartmánů ve Špindlerově mlýně. Tento objekt bjektu rezidenčních apartmánů ve Špindlerově mlýně. Tento objekt bjektu rezidenčních apartmánů ve Špindlerově mlýně. Tento objekt –––– Bellevue je  Bellevue je  Bellevue je  Bellevue je 
součástí původního hotelového komplexusoučástí původního hotelového komplexusoučástí původního hotelového komplexusoučástí původního hotelového komplexu, sestávajícího se dále z, sestávajícího se dále z, sestávajícího se dále z, sestávajícího se dále z    objektu hotelu Grand, sobjektu hotelu Grand, sobjektu hotelu Grand, sobjektu hotelu Grand, s    jehož rekonstrukcí zadavatel do budoucna počítá. jehož rekonstrukcí zadavatel do budoucna počítá. jehož rekonstrukcí zadavatel do budoucna počítá. jehož rekonstrukcí zadavatel do budoucna počítá.     

Celý komplex budov byl zjevně kompozičnCelý komplex budov byl zjevně kompozičnCelý komplex budov byl zjevně kompozičnCelý komplex budov byl zjevně kompozičně vázán na objekt drobného anglického parku ležícímu vě vázán na objekt drobného anglického parku ležícímu vě vázán na objekt drobného anglického parku ležícímu vě vázán na objekt drobného anglického parku ležícímu v    severním směru přes silnici. Provázanost celého prostoru severním směru přes silnici. Provázanost celého prostoru severním směru přes silnici. Provázanost celého prostoru severním směru přes silnici. Provázanost celého prostoru 
vyniká i dnes, díky trvajícím pohledovým vazbám mezi Hotelem Grand a drobným altánem vvyniká i dnes, díky trvajícím pohledovým vazbám mezi Hotelem Grand a drobným altánem vvyniká i dnes, díky trvajícím pohledovým vazbám mezi Hotelem Grand a drobným altánem vvyniká i dnes, díky trvajícím pohledovým vazbám mezi Hotelem Grand a drobným altánem v    parku parku parku parku za komunikací, resp. mezi altánem a objektem Bellevza komunikací, resp. mezi altánem a objektem Bellevza komunikací, resp. mezi altánem a objektem Bellevza komunikací, resp. mezi altánem a objektem Bellevue. ue. ue. ue. Bellevue Bellevue Bellevue Bellevue 
pohledově uzavírá komplex pohledově uzavírá komplex pohledově uzavírá komplex pohledově uzavírá komplex –––– je umístěn na nejvyšším místě parcely nad skalnatým svahem vedoucím k je umístěn na nejvyšším místě parcely nad skalnatým svahem vedoucím k je umístěn na nejvyšším místě parcely nad skalnatým svahem vedoucím k je umístěn na nejvyšším místě parcely nad skalnatým svahem vedoucím k    silnici. silnici. silnici. silnici.     

Sadové úpravy jsou soustředěny zejména do nástupního prostoru objektu Bellevue. Sadové úpravy jsou soustředěny zejména do nástupního prostoru objektu Bellevue. Sadové úpravy jsou soustředěny zejména do nástupního prostoru objektu Bellevue. Sadové úpravy jsou soustředěny zejména do nástupního prostoru objektu Bellevue. Půdorysná stopa vstupu do budovy je zdůrazněna platem vPůdorysná stopa vstupu do budovy je zdůrazněna platem vPůdorysná stopa vstupu do budovy je zdůrazněna platem vPůdorysná stopa vstupu do budovy je zdůrazněna platem velkoformátové elkoformátové elkoformátové elkoformátové 
kamenné dlažby, která je od okolního asfaltu jasně oddělena prostřednictvím tenkých kovových obrubníků. kamenné dlažby, která je od okolního asfaltu jasně oddělena prostřednictvím tenkých kovových obrubníků. kamenné dlažby, která je od okolního asfaltu jasně oddělena prostřednictvím tenkých kovových obrubníků. kamenné dlažby, která je od okolního asfaltu jasně oddělena prostřednictvím tenkých kovových obrubníků.     

Vlevo od vstupu do objektu se nachází betonový „truhlík“ obložený stejným typem kamene jako celý sokl budovy. Tento prvek bude společně sVlevo od vstupu do objektu se nachází betonový „truhlík“ obložený stejným typem kamene jako celý sokl budovy. Tento prvek bude společně sVlevo od vstupu do objektu se nachází betonový „truhlík“ obložený stejným typem kamene jako celý sokl budovy. Tento prvek bude společně sVlevo od vstupu do objektu se nachází betonový „truhlík“ obložený stejným typem kamene jako celý sokl budovy. Tento prvek bude společně s    instalovaným instalovaným instalovaným instalovaným 
mobiliářem vytvářet drobný prostor kmobiliářem vytvářet drobný prostor kmobiliářem vytvářet drobný prostor kmobiliářem vytvářet drobný prostor k    neformálnímu posezení pod širým nebem. Truhlík zároveň provozně i pohledově oddělí prostor sneformálnímu posezení pod širým nebem. Truhlík zároveň provozně i pohledově oddělí prostor sneformálnímu posezení pod širým nebem. Truhlík zároveň provozně i pohledově oddělí prostor sneformálnímu posezení pod širým nebem. Truhlík zároveň provozně i pohledově oddělí prostor s    lavičkami od ostatní lavičkami od ostatní lavičkami od ostatní lavičkami od ostatní 
parkovací plochy. Pro osázení truhlíku byly zvoleny dva různě vzrostné druhy travin, které parkovací plochy. Pro osázení truhlíku byly zvoleny dva různě vzrostné druhy travin, které parkovací plochy. Pro osázení truhlíku byly zvoleny dva různě vzrostné druhy travin, které parkovací plochy. Pro osázení truhlíku byly zvoleny dva různě vzrostné druhy travin, které spolehlivě pohledově oddělí posezení a parkoviště. spolehlivě pohledově oddělí posezení a parkoviště. spolehlivě pohledově oddělí posezení a parkoviště. spolehlivě pohledově oddělí posezení a parkoviště.     

Vpravo od vstupu se nachází box na odpadové nádoby, který je konstrukčně i vizuálně analogický sVpravo od vstupu se nachází box na odpadové nádoby, který je konstrukčně i vizuálně analogický sVpravo od vstupu se nachází box na odpadové nádoby, který je konstrukčně i vizuálně analogický sVpravo od vstupu se nachází box na odpadové nádoby, který je konstrukčně i vizuálně analogický s    truhlíkem truhlíkem truhlíkem truhlíkem –––– betonový litý korpus s betonový litý korpus s betonový litý korpus s betonový litý korpus s    kamenným obkladem. kamenným obkladem. kamenným obkladem. kamenným obkladem. 
Půdorysná stopa zdi pro popelnice ve tvaru L je doplnPůdorysná stopa zdi pro popelnice ve tvaru L je doplnPůdorysná stopa zdi pro popelnice ve tvaru L je doplnPůdorysná stopa zdi pro popelnice ve tvaru L je doplněna druhou zelenou hmotou ěna druhou zelenou hmotou ěna druhou zelenou hmotou ěna druhou zelenou hmotou ––––    přístřešek je „zastřešen“ jemnou konstrukcí zpřístřešek je „zastřešen“ jemnou konstrukcí zpřístřešek je „zastřešen“ jemnou konstrukcí zpřístřešek je „zastřešen“ jemnou konstrukcí z    nerezových trubek, doplněnou nerezových trubek, doplněnou nerezových trubek, doplněnou nerezových trubek, doplněnou 
předepjatými lanky pro popínavé rostliny. Budou použity předpěstované popínavky, aby výsledný efekt zelené střechy přístřešku vznikl co nejrychleji. předepjatými lanky pro popínavé rostliny. Budou použity předpěstované popínavky, aby výsledný efekt zelené střechy přístřešku vznikl co nejrychleji. předepjatými lanky pro popínavé rostliny. Budou použity předpěstované popínavky, aby výsledný efekt zelené střechy přístřešku vznikl co nejrychleji. předepjatými lanky pro popínavé rostliny. Budou použity předpěstované popínavky, aby výsledný efekt zelené střechy přístřešku vznikl co nejrychleji.     

JihJihJihJihovýchodní hranicí řešeného pozemku je poměrně prudký svah, částečně řešený opěrnou železobetonovou zdí. Vovýchodní hranicí řešeného pozemku je poměrně prudký svah, částečně řešený opěrnou železobetonovou zdí. Vovýchodní hranicí řešeného pozemku je poměrně prudký svah, částečně řešený opěrnou železobetonovou zdí. Vovýchodní hranicí řešeného pozemku je poměrně prudký svah, částečně řešený opěrnou železobetonovou zdí. V    bezprostředním okolí kontejnerového bezprostředním okolí kontejnerového bezprostředním okolí kontejnerového bezprostředním okolí kontejnerového 
přístřešku je prudce spadající svah řešen pomocí nízké gabionové zídky a svahu zpevněného plošnou výsadbou popínavpřístřešku je prudce spadající svah řešen pomocí nízké gabionové zídky a svahu zpevněného plošnou výsadbou popínavpřístřešku je prudce spadající svah řešen pomocí nízké gabionové zídky a svahu zpevněného plošnou výsadbou popínavpřístřešku je prudce spadající svah řešen pomocí nízké gabionové zídky a svahu zpevněného plošnou výsadbou popínavých keřů. Nevzhledná hmota opěrné ých keřů. Nevzhledná hmota opěrné ých keřů. Nevzhledná hmota opěrné ých keřů. Nevzhledná hmota opěrné 
betonové zdi nad parkovištěm je rozbita za použití předpěstovaných popínavých rostlin, které jsou zbetonové zdi nad parkovištěm je rozbita za použití předpěstovaných popínavých rostlin, které jsou zbetonové zdi nad parkovištěm je rozbita za použití předpěstovaných popínavých rostlin, které jsou zbetonové zdi nad parkovištěm je rozbita za použití předpěstovaných popínavých rostlin, které jsou z    důvodu nedostatku místa vysazeny za její korunou a spadají důvodu nedostatku místa vysazeny za její korunou a spadají důvodu nedostatku místa vysazeny za její korunou a spadají důvodu nedostatku místa vysazeny za její korunou a spadají 
přes zeď dolů. Použit je spolehlivý břečťan, který bude brzy napřes zeď dolů. Použit je spolehlivý břečťan, který bude brzy napřes zeď dolů. Použit je spolehlivý břečťan, který bude brzy napřes zeď dolů. Použit je spolehlivý břečťan, který bude brzy na povrchu zdi pevně ukotven svými příčepivými kořeny.  povrchu zdi pevně ukotven svými příčepivými kořeny.  povrchu zdi pevně ukotven svými příčepivými kořeny.  povrchu zdi pevně ukotven svými příčepivými kořeny.     

Severozápadní hrana parkoviště navazující na zadní trakt hotelu Grand je doplněna o linii vzrostlých alejových stromů, které vizuálně ukončují prostor Severozápadní hrana parkoviště navazující na zadní trakt hotelu Grand je doplněna o linii vzrostlých alejových stromů, které vizuálně ukončují prostor Severozápadní hrana parkoviště navazující na zadní trakt hotelu Grand je doplněna o linii vzrostlých alejových stromů, které vizuálně ukončují prostor Severozápadní hrana parkoviště navazující na zadní trakt hotelu Grand je doplněna o linii vzrostlých alejových stromů, které vizuálně ukončují prostor 
provedené rekonstrukce a napomáhají oddělení provedené rekonstrukce a napomáhají oddělení provedené rekonstrukce a napomáhají oddělení provedené rekonstrukce a napomáhají oddělení předprpředprpředprpředprostoru Bellevue a Hotelu. Vzhledem kostoru Bellevue a Hotelu. Vzhledem kostoru Bellevue a Hotelu. Vzhledem kostoru Bellevue a Hotelu. Vzhledem k    trasování IS do bezprostřední blízkosti okraje parkoviště a také pro trasování IS do bezprostřední blízkosti okraje parkoviště a také pro trasování IS do bezprostřední blízkosti okraje parkoviště a také pro trasování IS do bezprostřední blízkosti okraje parkoviště a také pro 
nepříznivé řešení osazení betonových obrubníků je pás podél parkoviště vysypán štěrkem. Povrch pod stromy je zatravněn. nepříznivé řešení osazení betonových obrubníků je pás podél parkoviště vysypán štěrkem. Povrch pod stromy je zatravněn. nepříznivé řešení osazení betonových obrubníků je pás podél parkoviště vysypán štěrkem. Povrch pod stromy je zatravněn. nepříznivé řešení osazení betonových obrubníků je pás podél parkoviště vysypán štěrkem. Povrch pod stromy je zatravněn.     
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Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení –––– kontejnerový přístřešek     kontejnerový přístřešek     kontejnerový přístřešek     kontejnerový přístřešek                                                                                                 0 0 0 03333    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení –––– truhlík u vstupu               truhlík u vstupu               truhlík u vstupu               truhlík u vstupu                                                                                            03  03  03  03    
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Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení –––– zákresy do fotografií          zákresy do fotografií          zákresy do fotografií          zákresy do fotografií                                                                                       04  04  04  04    
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Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení Koncepce řešení –––– zákresy do fotografií          zákresy do fotografií          zákresy do fotografií          zákresy do fotografií                                                                                       04  04  04  04    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Výčetka rostlinného materiálu  Výčetka rostlinného materiálu  Výčetka rostlinného materiálu  Výčetka rostlinného materiálu                                                                                                                                          0        0        0        05555    
    

Bellevue Bellevue Bellevue Bellevue ---- Výčetka rostlinného materiálu Výčetka rostlinného materiálu Výčetka rostlinného materiálu Výčetka rostlinného materiálu    
        

TaxonTaxonTaxonTaxon    
kódkódkódkód    

LatinskyLatinskyLatinskyLatinsky    
VelikostVelikostVelikostVelikost    PočetPočetPočetPočet    PozPozPozPoznámkanámkanámkanámka    DodavatelDodavatelDodavatelDodavatel    Odhad cenyOdhad cenyOdhad cenyOdhad ceny    Cena celkemCena celkemCena celkemCena celkem    

ParkovištěParkovištěParkovištěParkoviště    40 500 Kč40 500 Kč40 500 Kč40 500 Kč    

SAM Sorbus aria ´Magnifica´Sorbus aria ´Magnifica´Sorbus aria ´Magnifica´Sorbus aria ´Magnifica´    20 - 25 6 Alejový strom Arboeko 6 500,00 Kč 39 000 Kč 

gb Štěrkový pásŠtěrkový pásŠtěrkový pásŠtěrkový pás    x 16 m2 16 - 32 mm x 1 500,00 Kč 1 500 Kč 

Popínavky na zdiPopínavky na zdiPopínavky na zdiPopínavky na zdi    25 500 Kč25 500 Kč25 500 Kč25 500 Kč    

hhel HeHeHeHedera helixdera helixdera helixdera helix    250 - 300 25 Předpěstovaná Lorberg 1 020,00 Kč 25 500 Kč 

Pokryv svahuPokryv svahuPokryv svahuPokryv svahu    18 900 Kč18 900 Kč18 900 Kč18 900 Kč    

cdae Cotoneaster dammeri ´Eichholz´Cotoneaster dammeri ´Eichholz´Cotoneaster dammeri ´Eichholz´Cotoneaster dammeri ´Eichholz´    20 - 30 60 16 m2 Arboeko 35,00 Kč 2 100 Kč 

csag Cotonester salicifolius ´Gnom´Cotonester salicifolius ´Gnom´Cotonester salicifolius ´Gnom´Cotonester salicifolius ´Gnom´    20 - 30 240 40 m2 Arboeko 35,00 Kč 8 400 Kč 

jcor Juniperus communis ´Repanda´Juniperus communis ´Repanda´Juniperus communis ´Repanda´Juniperus communis ´Repanda´    20 - 30 240 40 m2 Arboeko 35,00 Kč 8 400 Kč 

Přístřešek na popelnicePřístřešek na popelnicePřístřešek na popelnicePřístřešek na popelnice    8 000 Kč8 000 Kč8 000 Kč8 000 Kč    

ljh Lonicera japonica ´Halliana´Lonicera japonica ´Halliana´Lonicera japonica ´Halliana´Lonicera japonica ´Halliana´    200 - 250 8 Předpěstovaná Lorberg 800,00 Kč 6 400 Kč 

Betonový truhlík Betonový truhlík Betonový truhlík Betonový truhlík ---- traviny traviny traviny traviny    3 600 Kč3 600 Kč3 600 Kč3 600 Kč    

msink Miscanthus sineMiscanthus sineMiscanthus sineMiscanthus sinensis ´Kleine Silberspinne´nsis ´Kleine Silberspinne´nsis ´Kleine Silberspinne´nsis ´Kleine Silberspinne´    60-70 30 okrasná travina www.bambusy.cz 60,00 Kč 1 800 Kč 

carm Carex montanaCarex montanaCarex montanaCarex montana    20-30 40 okrasná travina ? 45,00 Kč 1 800 Kč 

Rostlinný materiál celkemRostlinný materiál celkemRostlinný materiál celkemRostlinný materiál celkem    96 500 Kč96 500 Kč96 500 Kč96 500 Kč    

    
    
    
    
    



Technologie založení jedTechnologie založení jedTechnologie založení jedTechnologie založení jednotlivých notlivých notlivých notlivých vegetačních prvků vegetačních prvků vegetačních prvků vegetačních prvků                                                          0     0     0     06666    
    
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ 
 
1. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍCH MATERIÁLŮ A VÝMĚNA ZNEČIŠTĚNÉ PŮDY 

- plochy zasažené stavbou je nutno před zpracováním podkladu vyčistit od všech nežádoucích materiálů ( staveništní zbytky, obaly, těžko rozložitelné rostlinné 
části, ... ) 

- půdu ( podklad ) znečištěnou ( tuky, oleji, a dalšími látkami ohrožující rostliny ) je nutno vyměnit 
- půdu nevhodnou pro založení vegetačních prvků je nutno vyměnit, pokud není možné docílit potřebných vlastností opatřeními pro zlepšení půdy 
- zhutněný jílovitý podklad je nutno rozrušit v místech nepropustných pro vodu 
- navážky podkladu nesmí být jílovité a obsahovat části větší jak 3 cm 

 
2. PODKLAD 

- pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící linii v délce 4 metrů prohlubně vetší než 5 cm od považované roviny 
- před rozprostřením vegetační vrstvy je  nutno podklad po celé ploše rozrušit 
- kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí také napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů 
- je nutné zabránit zhutnění v hlubších vrstvách půdy 
- Podklad budoucích osazovaných ploch je nutno chemicky odplevelit a následně ( po reakci plevelů na herbicid ) jej rozrušit a urovnat 

 
3. VEGETAČNÍ VRSTVA STANOVIŠTĚ 

- tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a stanovištním podmínkám 
- složení vegetační vrstvy  -  ornice, kompost, písek ( v poměru 1:1:1 ) 
- mocnost vrstvy pro jednotlivé vegetační prvky: 

trávník – 10 - 20 cm 
keře a trvalky – 20 - 40 cm 
popínavky – 30 cm 

- odchylka rozprostřené vrstvy má činit maximálně 25%  nejvíce však 5 cm 
- způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí narušit stav uložení podkladu 
- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení ( postřik herbicidem na široko ) a následně ( po reakci plevelů ) provést hnojení průmyslovým 

hnojivem 
- následuje celkové urovnání hrabáním a odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm 
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I.                                                                                                                                          TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ – VÝSADBA STROMU 
A 1                                                                                                 VÝPĚSTEK LISTNATÝ S KOŘENOVÝM BALEM NEBO V KONTEJNERU 

 
POŽADAVKY NA VÝPĚSTEK: 

- odpovídající habitus, barva a nároky požadovaného druhu, kultivaru, ( variety ) 
- bez poškození, zdravý, bez chorob a škůdců  

 - odpovídající rozměrové parametry ( obvod kmene měřený ve výšce 130cm nad kořenovým krčkem )  
 
DOBA VHODNÁ PRO ZALOŽENÍ VEGETAČNÍHO PRVKU: 

- přípustnou dobou pro výsadbu listnatého stromu s kořenovým balem nebo v kontejneru je období od jara do podzimu (dle možností  
  dodavatele) 

 
OŠETŘENÍ ROSTLIN PŘED VÝSADBOU: ( dle ČSN 83 9021 ) 
      NADZEMNÍ ČÁST 

- kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují. 
- u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez 
- poškozené části je nutno odstranit a rány hladce seříznout 

KOŘENY 
- u kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenová plsť 

 - u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky plachetky a drát na horní straně zemního balu 
 
POPIS TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ: 
 - vyhloubení jámy s výměnou půdy na 50 % objemu ( minimální velikost 1,5 x větší něž kořenový bal ) 
 - zatlučení kůlů statického zajištění ( na dno jámy ) 
           (- instalace protikořenové folie ) 
 - nasypání substrátu na dno výsadbové jámy ( vyrovnání výškového rozdílu až na výšku balu, vrstva musí být dobře zhutněná ) 

- aplikace dlouhodobě působícího hnojiva ( Silvamix forte ) 
- umístění dřeviny s balem (ve středu mezi kotvícími kůly, kořenový krček v úrovni s terénem), kontejnery, hrnky a netlející materiály je     
  třeba odstranit 
- zřízení závlahové sondy 

 - zasypání výsadbové jámy 
 - přivázání stromu ke kotvícím kůlům ( ploché popruhy ) 
 - zhotovení obalu kmene ( rákosová rohož ) 
 - vytvarování závlahové mísy 
 - zamulčování vysazené rostliny 
 - zálivka                                                                                                                                           
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 II.                                                                                                                                                TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ – VÝSADBA KEŘE 
 A 1                                                                                                                   VÝPĚSTEK S KOŘENOVÝM BALEM NEBO V KONTEJNERU 
 
POŽADAVKY NA VÝPĚSTEK: 

- odpovídající habitus, barva a nároky požadovaného druhu, kultivaru, (variety) 
- bez poškození, zdravý, bez chorob a škůdců  

 - odpovídající rozměrové parametry ( celková výška nadzemní části, objem kontejneru ) 
 
DOBA VHODNÁ PRO ZALOŽENÍ VEGETAČNÍHO PRVKU: 
 - přípustnou dobou pro výsadbu keře s kořenovým balem nebo v kontejneru je období jara a podzimu ( dle možností dodavatelů ) 
 
OŠETŘENÍ ROSTLIN PŘED VÝSADBOU:  
      NADZEMNÍ ČÁST 
 - kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují 
 - u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez 
 - poškozené části rostlin je nutno odstranit a rány hladce seříznout ( dle ČSN 83 9021 ) 
      KOŘENY 
 - u kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenová plsť ( dle ČSN 83 9021 ) 

- u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky plachetky a drát na horní straně zemního balu 
 
POPIS TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ: 
 - vyhloubení jámy s výměnou půdy na 50 % objemu ( minimální velikost 1,5 x větší něž kořenový bal ) 
 - nasypání substrátu na dno výsadbové jámy ( vyrovnání výškového rozdílu až na výšku balu, vrstva musí být dobře zhutněná ) 

- aplikace dlouhodobě působícího hnojiva ( Silvamix forte ) 
 - umístění dřeviny s balem ( kořenový krček v úrovni s terénem), kontejnery, hrnky a netlející materiály je třeba odstranit 
 - zasypání výsadbové jámy 
 - vytvarování závlahové mísy 
 - zamulčování vysazené rostliny 
 - zálivka 
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III.                                                                                                                                                                        TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ – VÝSADBA TRVALEK 
  
 
POŽADAVKY NA ROSTLINY: 

- odpovídající habitus, barva a nároky požadovaného druhu, kultivaru, (variety) 
- bez poškození, zdravé, bez chorob a škůdců  

 - odpovídající rozměrové parametry ( objem kontejneru )  
 - trvalky mají být přesazovány se zemním balem nebo v kontejneru, pouze mladší rostliny mohou být přesazovány prostokořenné 
              ( dle ČSN 83 9021 ) 
 
DOBA VHODNÁ PRO ZALOŽENÍ VEGETAČNÍHO PRVKU: 
 - trvalky lze vysazovat celoročně, pokud není zamrzlá půda ( dle ČSN 83 9021 ) 
 
OŠTŘENÍ ROSTLIN PŘED VÝSADBOU: 
      NADZEMNÍ ČÁST  

- trvalky se mají seříznout pouze tehdy, jestliže jsou vzrostné do té míry, že to ohrožuje jejich ujmutí ( dle ČSN 83 9021 ) 
      KOŘENY 
 - u kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenová plsť ( dle ČSN 83 9021 ) 
 
POPIS TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ: 
 - vyhloubení jámy bez výměny půdy 
 - aplikace dlouhodobě působícího hnojiva ( Silvamix forte ) 

- výsadba trvalky, hrnky, kontejnery a netlející materiál je třeba odstranit  
           (- vytvarování závlahové mísy – u větších a soliterních rostlin ) 

- zamulčování vysazených rostlin 
- zálivka 
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VI.                                                                                                                                                                    TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ – VÝSADBA POPÍNAVEK 
 
 
POŽADAVKY NA ROSTLINY: 

- odpovídající habitus, barva a nároky požadovaného druhu, kultivaru, (variety) 
- bez poškození, zdravé, bez chorob a škůdců  

 - odpovídající rozměrové parametry ( objem kontejneru )  
 - popínavky mají být přesazovány v kontejneru nebo se zemním balem 
 
DOBA VHODNÁ PRO ZALOŽENÍ VEGETAČNÍHO PRVKU: 
 - přípustnou dobou pro výsadbu rostlin s kořenovým balem nebo v kontejneru je období jara a podzimu ( dle možností dodavatelů ) 
 
OŠETŘENÍ ROSTLIN PŘED VÝSADBOU:  
      NADZEMNÍ ČÁST 
 - kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují 
  - poškozené části rostlin je nutno odstranit a rány hladce seříznout ( dle ČSN 83 9021 ) 
      KOŘENY 
 - u kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenová plsť ( dle ČSN 83 9021 ) 
 - u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky plachetky a drát na horní straně zemního balu 
 
POPIS TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ: 
 - vyhloubení jamky s výměnou půdy na 50 % objemu ( minimální velikost 1,5 x větší něž kořenový bal ) 
 - nasypání substrátu na dno výsadbové jámy ( vyrovnání výškového rozdílu až na výšku balu, vrstva musí být dobře zhutněná ) 

- aplikace dlouhodobě působícího hnojiva ( Silvamix forte ) 
 - umístění rostliny s balem ( kořenový krček v úrovni s terénem), kontejnery, hrnky a netlející materiály je třeba odstranit 
 - zasypání výsadbové jámy 
          ( - navedení rostliny na konstrukci – úvazky pomocí elektrykářských stahovacích spon na kabely - NEDOTAHOVAT ) 
 - vytvarování závlahové mísy 
 - zamulčování vysazené rostliny 
 - zálivka 

    
    
    
    



Technologie založení jednotlivých vegetačních prvků Technologie založení jednotlivých vegetačních prvků Technologie založení jednotlivých vegetačních prvků Technologie založení jednotlivých vegetačních prvků                                                          0     0     0     06666    
    
IV.                                                                                                                                                           TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 
 A                                                                                                                                                                                                          VÝSEV 
 
DOBA VHODNÁ PRO ZALOŽENÍ VEGETAČNÍHO PRVKU:  ( dle ČSN 83 9031) 
 - příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 8°C a dostatečné půdní vlhkosti 

 
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU: ( dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031 ) 
 - odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy ( viz. VŠEOBECNÁ PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ ) 
      PODKLAD  

- opatření proti zamokření půdy ( při nežádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: výplně, modelace terénu, odvodnění) 
 - podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit ( 2 x ) a následně ( po reakci plevelů na herbicid ) rozrušit a urovnat 
 - nakypření do hloubky 15 – 20 cm ( plochy určené pro výsev se sklonem větším než 1:2,5 smí být pouze zdrsněny ) 
     VEGETAČNÍ VRSTVA 
 - tloušťka vegetační vrstvy pro založení trávníku je 10 – 20 cm 
 - složení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:1 
 - povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parterové, parkové a  sportovní trávníky 3 cm, extenzivní trávníky 5 cm 
 - způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání podkladové vrstvy. 
 - po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení ( postřik herbicidem na široko ), po reakci plevelů následuje celkové urovnání 
 - aplikace trávníkového hnojiva 
 
VÝSEVEK: ( dle ČSN 83 9031 ) 
 - u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy 

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 25g/m2  
               - u extenzivních trávníků považuje dávka 10g/m2 
 
POPIS TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ: 

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuženém podkladu ( u extenzivních trávníků zpravidla utužení není zapotřebí ) 
 - založení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a  nakypřené vegetační vrstvy 
 - pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným množstvím pilin nebo písku  
 - během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů 
 - byliny a bobovité rostliny s výrazně odlišnou velikostí semen je nutno vysévat zvlášť 
 - hloubka zapravení: ne více jak 1 cm 
 - přitlačení povrchu lehkým válcem 
 - zálivka ( jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen ) 
 - 1.sečení  (provádíme při výšce porostu 6-10 cm, výška pokoseného trávníku nesmí být nižší než 4 cm ), ostrou vřetenovou sekačkou  
 - uválení povrchu lehkým válcem 
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I.                                                                                                                                                                                                            STROM 
    A                                                                                                                                                                                                   SOLITERNÍ  

           A1                                                                                                 VÝPĚSTEK LISTNATÝ S KOŘENOVÝM BALEM NEBO KONTEJNEROVANÝ 
         rovina do 1:5 

 ROZMĚROVÉ PARAMETRY:       
  Obvod kmene (měřený ve výšce 1.3m nad kořenovým krčkem) :  14 - 16 
          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jámy s výměnou půdy na 50 % objemu, 0.125-0.4m3 ks 338,00 Kč 
výsadba dřeviny s balem se zalitím (100l/ks) průměr 
balu: 600-800mm ks 735,00 Kč 
zařízení závlahové sondy včetně víčka ks 129,00 Kč 
obalení kmene rákosovou rohoží ks 10,50 Kč 
mulčování vysazených rostlin ( vrstva 50-100mm ) ks 37,10 Kč 
ukotvení dřevin 3 kůly do výšky 3 m ks 205,00 Kč 
          
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 

zahradnický substrát m3 160,00 Kč 
hnojivo Silvamix forte 5ks/strom( 1tabl. = 10g ) ks 10,00 Kč 
kůly a příčky k ukotvení stromu vč. popruhu (oloupané, min. trvanlivost 2 roky) ks 180,00 Kč 
rákosová rohož ( pásy 1.5 x 0.3 m ) ks 100,00 Kč 
mulčovací kůra m3 60,00 Kč 
          
CELKEM - cena založení  ks 1 964,60 Kč 
          
Rostlin celkem 6 11 787,60 Kč 
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II.                                                                                                                                                                                                              KEŘ 
      B                                                                                                                                                                                                  SKUPINA  

           B1                                                                                               VÝPĚSTEK LISTNATÝ S KOŘENOVÝM BALEM NEBO KONTEJNEROVANÝ 
          
 ROZMĚROVÉ PARAMETRY       
  Výška:       20 - 30 
  Objem kontejneru:      K 2,5 
          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jamky s výměnou půdy na 50 % objemu, v rovině nebo svahu do 
1:5 0.01-0.02m3 ks 16,20 Kč 
výsadba dřeviny s balem se zálivkou (20l/ks), průměr balu: 200-300mm ks 20,00 Kč 
mulčování vysazených rostlin ( vrstva 50-100mm ) v rovině nebo svahu do 1:5 m2 26,50 Kč 
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 

zahradnický substrát m3 10,00 Kč 
hnojivo Silvamix forte 1ks/keř( 1tabl. = 10g ) ks 2,00 Kč 
mulčovací kůra m3 5,00 Kč 
          
CELKEM - cena založení  ks 79,70 Kč 
          

Rostlin celkem 540 43 038,00 Kč 
 
 

III.                                                                                                                                                                                                    TRVALKY 
      A                                                                                                                                                                                               SOLITERNÍ  

          
 ROZMĚROVÉ PARAMETRY       

  
Objem 
kontejneru:      K 1 

          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jamek bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5   do 0.01 m3 ks 8,10 Kč 
výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím ( 20l / m2), průměr květináče: 80-120mm ks 3,45 Kč 
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 
hnojivo Silvamix forte 1 ks ( 1tabl. = 10g ) ks 2,00 Kč 
          
CELKEM - cena založení  ks 13,55 Kč 
          
Rostlin celkem 70 948,50 Kč 
Pomocný materiál   geotextílie, folie, substrát   2 500,00 Kč 
TOTAL 3 448,50 Kč 
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VI.                                                                                                                                                                                                        POPÍNAVKY 
      A                                                                                                                                                                                                  SAMOPNOUCÍ  

          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jamky s výměnou půdy na 50 % objemu, v rovině nebo svahu do 
1:5 0.02-0.05m3 ks 41,00 Kč 
výsadba popínavky s balem se zálivkou ( 20 l/m2) průměr květináče: 300-400mm ks 75,00 Kč 
mulčování vysazených rostlin ( vrstva 50-100mm ) v rovině nebo svahu do 1:5 m2 26,50 Kč 
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 

zahradnický substrát m3 35,00 Kč 
hnojivo Silvamix forte 1ks( 1tabl. = 10g ) ks 2,00 Kč 
mulčovací kůra m3 80,00 Kč 
          
CELKEM - cena založení  ks 259,50 Kč 
          

Rostlin celkem 25 6 487,50 Kč 
 
 

VI.                                                                                                                                                                                                         POPÍNAVKY 
      B                                                                                                                                                                                            NA KONSTRUKCI 

          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jamky s výměnou půdy na 50 % objemu, v rovině nebo svahu do 
1:5 0.02-0.05m3 ks 41 
výsadba popínavky s balem se zálivkou ( 20 l/m2) 300-400mm ks 75 
navedení popínavky na konstrukci nad 3m ks 500 
mulčování vysazených rostlin ( vrstva 50-100mm ) v rovině nebo svahu do 1:5 m2 26,5 
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 

zahradnický substrát m3 35,00 Kč 
hnojivo Silvamix forte 1ks( 1tabl. = 10g ) ks 2,00 Kč 
mulčovací kůra m3 80,00 Kč 
          
CELKEM - cena založení  ks 759,5 
          

Rostlin celkem 6 4 557,00 Kč 
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IV.                                                                                                                                                                                                            TRÁVNÍK 
       B                                                                                                                                                                                                      PARKOVÝ  

           B1                                                                                                                                  ZALOŽENÝ VÝSEVEM - STANOVIŠTĚ BEZ ZÁVLAHY 
          
VÝSEV:           

Pracovní operace:       sklon terénu: 
rovina do 
1:5 m.j. cena m.j. 

hnojení umělým hnojivem na široko trávníkové hnojivo ( 15g/m2) m2 0,05 Kč 
založení trávníku výsevem   m2 13,70 Kč 
uválcování povrchu trávníku   m2 0,45 Kč 
posekání trávníku se shrabáním   m2 2,20 Kč 
chemické odplevelení po založení ( postřik na široko 
)   m2 2,85 Kč 
          
cena založení  m2 19,25 Kč 
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 
Substrát m3 13 500,00 Kč 
Osivo kg 2 000,00 Kč 
Celkem   15 500,00 Kč 
          
Výsev 180 3 465,04 Kč 
Pomocný materiál   15 500,00 Kč 
TOTAL 18 965,04 Kč 

 
 
 
 
 
 

Založení vegetačních prvků - cenová rekapitulace 

Stromy 11 788,00 Kč 
Keře na svahu 43 038,00 Kč 
Popínavky samopnoucí 6 488,00 Kč 
Popínavky na konstrukci 4 557,00 Kč 
Traviny v nádobě 3 449,00 Kč 
Trávník 18 965,00 Kč 
TOTAL 88 285,00 Kč 
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I.                                                                                                                                                                                                                        STROM 
      A                                                                                                                                                                                            VÝPĚSTEK  LISTNATÝ 

           
ROZMĚROVÉ PARAMETRY:  14 - 16     rovina do 1:5 
 Průměr balu: 600-800mm       
           
           
Pracovní operace 
:           počet opak. m.j. cena m.j. CELKEM 
zalití dřeviny vodou 50l/ ks         15 ks 10,40 Kč 156,00 Kč 
vypletí s případným naložením 
odpadu       3 ks 27,58 Kč 82,74 Kč 
kontrola úvazku + znovuuvázání 10% jedinců      3 ks 2,05 Kč 6,15 Kč 
kontrola obalu kmene + znovuzhotovení obalu kmene u 10% 
jedinců 3 ks 1,05 Kč 3,15 Kč 
odstranění přerostlého drnu a odpíchnutí okraje trávníku 2 ks 13,10 Kč 26,20 Kč 
mulčování rostlin ( vrstva 50 - 100 mm )   1 ks 37,10 Kč 37,10 Kč 
 výchovný řez           2 ks 95,50 Kč 191,00 Kč 
           
CELKEM ks   502,34 Kč 
           

Rostlin celkem 6 3 014,04 Kč 
 
 
 

II.                                                                                                                                                                                                                           KEŘ 
       B                                                                                                                                                                                                      SKUPINA KEŘŮ 

           
         svah 1:5-1:2 
           

Pracovní operace :           počet opak. m.j. cena m.j. CELKEM 

zalití dřeviny vodou 20l/ m2 15 m2 4,16 Kč 62,40 Kč 

vypletí s případným naložením odpadu 3 m2 27,00 Kč 81,00 Kč 
odstranění přerostlého drnu a odpíchnutí okraje 
trávníku, 2 m2     

mulčování rostlin ( vrstva 50 - 100 mm )  1 m2 26,50 Kč 26,50 Kč 
           

SUMA CELKEM m2   169,90 Kč 

           

Celková plocha 104 17 669,60 Kč 
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III.                                                                                                                                                                                                                TRVALKY 
        SOLITERNÍ, VE SKUPINÁCH 

           
Průměr květináče: do 80mm      rovina do 1:5 
           
Pracovní operace : počet opak. m.j. cena m.j. CELKEM 
zalití soliterní trvalky vodou 5l/ ks 15 ks 0,97 14,55 
vypletí soliterní trvalky     4 ks 0,21 Kč 0,82 Kč 
odstranění odumřelých částí trvalky 4 ks 0,14 Kč 0,56 Kč 
odstranění přerostlého drnu a odpíchnutí okraje 
trávníku 2 ks 1,30 Kč 2,60 Kč 
mulčování skupiny trvalek(doplnění do 50-100mm) 1 ks 0,34 Kč 0,34 Kč 
           

SUMA CELKEM ks   18,87 Kč 

           

Rostlin celkem 70 1 321,18 Kč 
 
 
 

VI.                                                                                                                                                                                                             POPÍNAVKA 
           
Průměr balu: 300-400mm      rovina do 1:5 
           
Pracovní operace :           počet opak. m.j. cena m.j. CELKEM 
zalití dřeviny vodou 10l/ ks 15 ks 2,08 Kč 31,20 Kč 
vypletí s případným naložením odpadu 4 ks 6,90 Kč 27,60 Kč 
odstranění přerostlého drnu a odpíchnutí okraje 
trávníku,     2 ks 6,42 Kč 12,84 Kč 
mulčování rostlin ( vrstva 50 - 100 mm )  1 ks 9,30 Kč 9,30 Kč 
           
SUMA CELKEM ks   80,94 Kč 
           

Rostlin celkem 33 2 671,02 Kč 
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IV.                                                                                                                                                                                          TRÁVNÍK BEZ ZÁVLAHY 
           

                                                                                                                                                                                                          rovina do 1:5 
           
Pracovní operace:           počet opak. m.j. cena m.j. CELKEM 

pokosení trávníku se shrabáním   10 m2 2,20 Kč 22,00 Kč 
pohnojení umělým hnojivem na 
široko 15 g / m2   4 m2 0,05 Kč 0,20 Kč 
chemické odplevelení po založení ( postřikem na 
široko)    2 m2 2,85 Kč 5,70 Kč 
aerifikace a pískování   1 m2 3,55 Kč 3,55 Kč 
vertikutace s přísevem travního semene   1 m2 1,46 Kč 1,46 Kč 
ochrana proti chorobám a škůdcům   1 m2 3,85 Kč 3,85 Kč 
shrabání listí (vrstva do 50mm )   2 m2 12,50 Kč 25,00 Kč 
           

SUMA CELKEM m2   61,76 Kč 
           

Celková plocha 180 11 116,94 Kč 
 
 
 

Rozvojová a udržovací péče - cenová rekapitulace 
Stromy 3 014,00 Kč 
Keře na svahu 17 670,00 Kč 
Popínavky 2 671,00 Kč 
Traviny v nádobě 1 322,00 Kč 
Trávník 11 117,00 Kč 
TOTAL 35 794,00 Kč 
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Celková cenová rekapitulace 

Rostlinný materiál 96 500 Kč 

Výsadba 88 285 Kč 

Rozvovová a udržovací péče 35 794 Kč 

TOTAL 220 579 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


