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    Předkládaný návrh řeší Koncept zeleně v prostoru bývalého areálu TS v Praze Radotíně, který v současné době prochází postupnou transformací směrem 
k prostoru využitelnému pro relaxační aktivity místních obyvatel. Návrh akceptuje a doplňuje již existující úpravu dotčené lokality se založenými mlatovými 
pěšinami a realizovaný kruhový sedací prvek. Ten umístěn na křížení zmiňovaných pěšin vytváří centrální kompoziční bod prostoru. Naproti se nachází budoucí 
hřiště na petangue, které se stane důležitým místem střetávání a komunikace budoucích uživatelů.  
 

Naší ideou je tvorba kvalitního prostoru v okolí hřiště s pomocí vegetace, tak aby hřiště samo nepůsobilo příliš cizorodě, ale naopak se stalo integrální 
součastí svého okolí. V návrhu se tedy střetávají dvě koncepce – tedy jednak evokace atmosféry charakteristické pro petangue – jižní Francie, slunný plácek 
s mírným stínem stromoví a poté okolí vlastní plochy – mozaika drobných zahrad, polouzavřené a intimní zákoutí ovocných sadů etc.  

 
Dle přání zadavatele byl kruh laviček doplněn vzrostlým platanem, který je jednoznačným zástupcem první zmíněné koncepce – pod jeho rozložitou a stinno 

korunou vzniká klidné kruhové posezení s možným výhledem na všechny části území. Aby bylo dosaženo vizuálně zajímavého rámce, je v jihozápadní části území 
použitý volně rostoucí živý plot se směsí druhů keřů zajímavých barvou olistění, případně výrazně kvetoucích. Plot zároveň oddělí okolní cestní tahy, které 
lemují zájmové území a poskytne vnitřnímu prostoru parčíku požadovanou intimitu. V okolí petangového hřiště je použit zvolna se rozpouštějící rastr kvetoucích 
dvou druhů ovocných stromů (hrušně a třesně - plnokvěté kultivary s redukovanou tvrobou plodů) – vzniká zde jakási reminiscence ovocných zahrad v nejbližším 
okolí. 

 
Návrh je zpracován s ohledem na co nejjednodušší a nejméně finančně náročnou údržbu. Veškeré plochy vyjma výsadeb jsou zatravněny. Použití závlahového 

systému neuvažujeme. 
 

Ing. Radek DastychIng. Radek DastychIng. Radek DastychIng. Radek Dastych    
Anna BoucníkováAnna BoucníkováAnna BoucníkováAnna Boucníková    
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TaxonTaxonTaxonTaxon    
kódkódkódkód    

LatinskyLatinskyLatinskyLatinsky    ČeskyČeskyČeskyČesky    
VelikostVelikostVelikostVelikost    TypTypTypTyp    PočetPočetPočetPočet    DodavatelDodavatelDodavatelDodavatel    Odhadovaná j.c.Odhadovaná j.c.Odhadovaná j.c.Odhadovaná j.c.    Cena celkemCena celkemCena celkemCena celkem    

PLACPLACPLACPLAC    Platanus x acerifolia platan 20 - 25 bal 1 Arboeko 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

PRAVPRAVPRAVPRAV    Prunus avium ´Plena´ třešeň 14 - 16 bal 6 Arboeko 1 800,00 Kč 10 800,00 Kč 

PYRCALLPYRCALLPYRCALLPYRCALL    Pyrus calleryana ´Chanticleer´ hrušeň 14 - 16 bal 6 Arboeko 2 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

armelarmelarmelarmel    Aronia melanocarpa arónie 50-60 K 10 Arboeko 200,00 Kč 2 000,00 Kč 

coralbcoralbcoralbcoralb    Cornus alba ´Sibirica´ svída 80-100 K7 5 Arboeko 400,00 Kč 2 000,00 Kč 

phyopphyopphyopphyop    Physocarpus opulifolius ´Luteus´   100-120 bal 4 Arboeko 300,00 Kč 1 200,00 Kč 

spcinspcinspcinspcin    Spirea x cinerea ´Greifsheim´ tavolník 50-60 P13 9 Arboeko 100,00 Kč 900,00 Kč 

weiweiweiwei    Weigela ´Boskoop glory´ vajgélie 80-100 bal 6 Arboeko 200,00 Kč 1 200,00 Kč 

        Travní osivo (20 g / m2)       5 kg Agro   500,00 Kč 

CelkemCelkemCelkemCelkem    36 600,00 Kč36 600,00 Kč36 600,00 Kč36 600,00 Kč    
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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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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) :   
          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jámy s výměnou půdy na 50 % objemu, 0.125-0.4m3 ks 338 
výsadba dřeviny s balem se zalitím (100l/ks) průměr 
balu: 600-800mm ks 735 
zařízení závlahové sondy včetně víčka ks 129 
obalení kmene rákosovou rohoží ks 10,5 
mulčování vysazených rostlin ( vrstva 50-100mm ) ks 37,1 
ukotvení dřevin 3 kůly do výšky 3 m ks 205 
          
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 

zahradnický substrát m3 900 
hnojivo Silvamix forte 5ks/strom( 1tabl. = 10g ) ks 2 
kůly a příčky k ukotvení stromu vč. popruhu (oloupané, min. trvanlivost 2 roky) ks 60 
rákosová rohož ( pásy 1.5 x 0.3 m ) ks 100 
mulčovací kůra m3 600 
          
CELKEM - cena založení  ks 3116,6 
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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) :   
          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jámy s výměnou půdy na 50 % objemu, 0.05-0.125m3 ks 92 
výsadba dřeviny s balem se zalitím (100l/ks) průměr 
balu: 400-500mm ks 204 
zařízení závlahové sondy včetně víčka ks 129 
obalení kmene rákosovou rohoží ks 10,5 
mulčování vysazených rostlin ( vrstva 50-100mm ) ks 14,31 
ukotvení dřevin 3 kůly do výšky 3 m ks 205 
          
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 

zahradnický substrát m3 900 
hnojivo Silvamix forte 5ks/strom( 1tabl. = 10g ) ks 2 
kůly a příčky k ukotvení stromu vč. popruhu (oloupané, min. trvanlivost 2 roky) ks 60 
rákosová rohož ( pásy 1.5 x 0.3 m ) ks 100 
mulčovací kůra m3 600 
          
CELKEM - cena založení  ks 2316,81 
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II.                                                                                                                                                                                                              KEŘ 
      B                                                                                                                                                                                                  SKUPINA  

           B1                                                                                               VÝPĚSTEK LISTNATÝ S KOŘENOVÝM BALEM NEBO KONTEJNEROVANÝ 
          
 ROZMĚROVÉ PARAMETRY       
  Výška:        
  Objem kontejneru:       
          
VÝSADBA:       
Pracovní operace:         m.j. cena m.j. 
hloubení jamky s výměnou půdy na 50 % objemu, v rovině nebo svahu do 
1:5 0.02-0.05 m3 ks 41 
výsadba dřeviny s balem se zálivkou (20l/ks), průměr balu: 300-400mm ks 75 
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   
hnojivo Silvamix forte 1ks/keř( 1tabl. = 10g ) ks   
mulčovací kůra m3   
          
CELKEM - cena založení  ks 142,5 

    
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 0,0502 
založení trávníku výsevem   m2 13,7 
uválcování povrchu trávníku   m2 0,45 
posekání trávníku se shrabáním   m2 2,2 
chemické odplevelení po založení ( postřik na široko 
)   m2 2,85 
          
Potřebný materiál: m.j. cena m.j. 
trávníkové hnojivo kg   
travní měs   kg   
Bofix  4l / ha l   
          

CELKEM - cena založení  m2 19,2502 
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I.                                                                                                                                                                                                                        STROM 
      A                                                                                                                                                                                            VÝPĚSTEK  LISTNATÝ 

           
ROZMĚROVÉ PARAMETRY:       rovina do 1:5 
 Průměr balu: 400-500mm       
           
           
Pracovní operace :           počet opak. m.j. cena m.j. CELKEM 
zalití dřeviny vodou 50l/ ks         15 ks 10,4 156 
vypletí s případným naložením odpadu       3 ks 10,6 31,8 
kontrola úvazku + znovuuvázání 10% jedinců      3 ks 2,05 6,15 
kontrola obalu kmene + znovuzhotovení obalu kmene u 10% 
jedinců 3 ks 1,05 3,15 
odstranění přerostlého drnu a odpíchnutí okraje trávníku 2 ks 8,06 16,12 
mulčování rostlin ( vrstva 50 - 100 mm )   1 ks 14,31 14,31 
 výchovný řez           2 ks 95,5 191 
           
CELKEM ks   418,53 

    
    
    

II.                                                                                                                                                                                                                           KEŘ 
       B                                                                                                                                                                                                      SKUPINA KEŘŮ 

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

zalití dřeviny vodou 20l/ m2 15 m2 4,16 62,4 
vypletí s případným naložením odpadu 3 m2 19,5 58,5 
odstranění přerostlého drnu a odpíchnutí okraje 
trávníku, 2 m2     
mulčování rostlin ( vrstva 50 - 100 mm )  1 m2 26,5 26,5 
           
SUMA CELKEM m2   147,4 
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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 2,2 22 
pohnojení umělým hnojivem na 
široko 15 g / m2   4 m2 0,0502 0,2008 
chemické odplevelení po založení ( postřikem na 
široko)    2 m2 2,85 5,7 
aerifikace a pískování   1 m2 3,55 3,55 
vertikutace s přísevem travního semene   1 m2 1,46 1,46 
ochrana proti chorobám a škůdcům   1 m2 3,85 3,85 
shrabání listí (vrstva do 50mm )   2 m2 12,5 25 
           

SUMA CELKEM m2   61,7608 
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PoložkaPoložkaPoložkaPoložka    PopisPopisPopisPopis    CenaCenaCenaCena    

Rostlinný materiál Stromy, keře, travní osivo 36 600,00 Kč 

Založení Výsadba, výsev 62 736,00 Kč 

CelkemCelkemCelkemCelkem    99 336,00 Kč99 336,00 Kč99 336,00 Kč99 336,00 Kč    

            

Rozvojová a udržovací péče Řez, kontrola, pletí, etc. - CENA ZA 1 ROK 127 534,00 Kč 

TotalTotalTotalTotal    326 206,00 Kč326 206,00 Kč326 206,00 Kč326 206,00 Kč    

    


