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NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVY JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  
 
Tato průvodní zpráva je duševním vlastnictvím zhotovitele projektové dokumentace. Žádná její část nesmí být 
publikována, šířena, kopírována nebo použita v žádné podobě a v souvislosti s jiným projektem. Jediné 
autorizované použití je v souvislosti s daným projektem, a to vždy v celku a spolu s projektovou dokumentací. 
Tato dokumentace neřeší patřičné legislativní kroky (vyjmutí pozemků ze ZPF, ohlášky, stavební povolení atd.) – 
za vyřízení veškerých legislativních kroků, odpovídá investor, případně jeho zástupce. Za provádění prací 
v souladu s legislativou pak prováděcí firma. 
 
 
Kontaktní osoby projektu pro část: 
SO 8.01 Vegetační a čisté terénní úpravy 
Jakub Finger / +420 777 346 437 / jakub@partero.cz 

mailto:jakub@partero.cz
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

I.I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby:  
REVITALIZACE PARKU DUKELSKÁ – ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Stupeň dokumentace:  
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Generální Projektant:  
Rusina Frei, s.r.o. 
Bubenská 225/49 
170 00 Praha 7 
Czech Republic 
tel: +420 607 715 885; e-mail: info@rusinafrei.cz 

Zodpovědný architekt projektu:  
Ing.arch.MgA.Martin Rusina, Ph.D.; čka 03983 (A1) 
Ing.arch.Martin Frei; čka 03944 (A1) 
Ing. Jakub Finger; čka 04384 (A.3) – pro část Vegetační a sadové úpravy 

Místo stavby: 
Park na ulici Dukelská, České Budějovice 
Parcely č.418 a 459; k.ú. České Budějovice 6; 622 346 

Objednatel:  
Statutární město České Budějovice 
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1,  
370 01 České Budějovice 

Zpracovatel části: 
Atelier Partero s.r.o. 
Elgartova 11 
Brno 61400  
info@partero.cz 
+420 777 346 437  
 

Stručný popis: 
Park Dukelská leží v centrální části Českých Budějovic, vymezený Krumlovským mostem ze 
severu, mostem Kosmonautů na jihu, ze západu pravým břehem Malše a z východní strany 
ulicí Dukelská. Jde především o starší výsadby stromů a několik keřových skupin různého 
věkového stádia. 

mailto:info@rusinafrei.cz
mailto:info@partero.cz
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II. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, KONFLIKTŮ NEBO JINÝCH KOMPLIKACÍ REALIZAČNÍ FIRMA 
INFORMUJE ZHOTOVITELE PD A POŽÁDÁ HO O STANOVISKO. 

II.I ÚVOD 
Tato dokumentace řeší sadové a vegetační úpravy území specifikovaného v části I. 
Identifikační údaje a to v podrobnosti adekvátní pro daný stupeň dokumentace. Zpráva se 
týká provedení zahradnických a s nimi souvisejících technických prací. 

II.I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Protože zpracovatel této dokumentace nemůže zajistit, aby byla dodržována veškerá 
potřebná bezpečností opatření a dohled bude provádět odpovědná osoba, nenese nyní ani 
v budoucnu žádnou odpovědnost za škody, úrazy nebo jiné nehody, které mohou v prostoru 
nastat.  
 
Objednatel a provozovatel je povinen zajistit dostatečný dozor nad prostorem, jeho 
dovybavení dle platných norem a dodržování pravidel, na základě kterých předejde 
v maximální možné míře potenciálním nehodám. 

Výkaz výměr 
Výkaz výměr je součástí výkresové a tabulkové části dokumentace, slouží pro rámcovou 
představu o rozlohách a počtech a je pouze orientační. Pro zpracování rozpočtu, realizaci a 
fakturaci jsou závazné skutečné výměry zjištěné přímo na staveništi. 

Inženýrské sítě 
Na parcele se nachází inženýrské sítě a přípojky k domům. Je proto nezbytně nutné při 
provádění prací dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození těchto 
vedení. 
 
V případě jakýchkoliv pochybností, je třeba se řídit následujícím ustanovením: 
Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení 
všech podzemních vedení v území dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich 
poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít takových prostředků, aby k němu 
nedošlo. V případě, že i přes to dojde k poškození vedení, bude oprava financována 
z prostředků zhotovitele.  
Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně 
lokalizovaného vedení nebo sítí, je zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně 
uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 
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Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do 
předepsané vzdálenosti, požadované zákony a normami státu, na jehož území jsou práce 
prováděny.  
 
Poloha sítí a soulad skutečné vzdálenosti vysazovaných dřevin s příslušnými ochrannými 
pásmy musí být potvrzeny na místě a v případě kolize sjednána korekce schválená 
architektem, tak TDI. Je pravděpodobné, že bude nutné při realizaci upravit některé polohy 
vysazovaných dřevin z důvodu skutečných zjištěných tras technické infrastruktury a ostatních 
poměrů. 
 
V místech, kde je to nutné, bude v souladu s požadavkem správce dané infrastruktury 
použita chránička nebo jiné technické řešení, v souladu se zvyklostmi a potřebami a dle 
schémat ve výkresové části. 

II.II STÁVAJÍCÍ VEGETACE 

Stav 
Základ porostů tvoří vzrostlé stromy z původní výsadby (buky, duby, jírovce, akáty, lípy a 
jasany) a dendrologicky zajímaví jedinci (dub cer, pyramidální dub). Místy zahuštěné mladší 
výsadbou. U řady starších dřevin jsou parné projevy stárnutí, hustého zápoje a další defekty 
(suché větve, snížená stabilita – několik vzrostlých stromů vyvráceno bouřkou 2021, 
prorůstání do stávajících zpevněných ploch a betonových obrubníků). Vzhledem k frekvenci 
pohybu osob v parku je zde nezbytná pravidelná arboristická kontrola a navazující ošetření. 
 
Keřové patro se nachází pouze fragmentárně, zastoupeno několika skupinami vzrostlejších 
tisů podél ul. Dukelská, skupinami rododendronů a dále drobnějších plošných výsadeb keřů 
bez větší koncepce uspořádání. 
 
Plocha parku je zatravněna, místy patrné obnažené plochy způsobené sešlapem a 
podzemním vedením teplovodu. 
 
Vzhledem k rozsahu parku je především v nejbližším okolí komunikací třeba dbát na kontrolu 
provozní bezpečnosti stromů. Prostor však potřebuje větší kompozičně výchovný zásah, 
který jej opět omladí a přizpůsobí dnešním požadavkům. 
 
Vstupním podkladem pro zhodnocení stavu vegetace byly: 

• Fytocenologický snímek Park Dukelská – Slavie – České Budějovice, provedla 
Ing.Renáta Kafková, 11/2016 

 
• Inventarizace a zhodnocení dřevin, provedl Ing. Jakub Finger - atelier PARTERO, 

02/2020 
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POZNÁMKA K LOKALIZACI, POLOZE A IDENTIFIKACI POROSTŮ 
Výkresová dokumentace, tabulková i textová část vychází z dodaných podkladů zpracovaných městem České 
Budějovice. Jedná se především o geodetické doměření vybraných partií a související podklady. Je třeba brát na 
vědomí, že vegetace se v čase mění a neustále na ní probíhají práce údržby, z toho důvodu je třeba provést 
před prováděním prací aktualizaci a konfrontovat podklady se skutečností. 

 

Způsob provádění zásahů ve vztahu k vlastnickým poměrům 
Poloha jednotlivých dřevin je geodeticky zaměřena a tím jednoznačně definována i náležitost 
k jednotlivým parcelám. Dřeviny navržené k odstranění budou jednoznačně identifikovány a 
označeny, aby nedošlo k záměně a provádění prací mimo dohodnuté pozemky v majetku 
města České Budějovice. 
 
V území budou navrhované zásahy spočívat v následujících krocích: 

• Vykácení neperspektivních, poškozených, nebezpečných nebo zcela nevhodných 
dřevin. 

• Kontrole a důkladném ošetření těch jedinců, kteří nemají ideální stav, ale jsou 
kompozičně důležití. Při ošetření bude provedena podrobná prohlídka přímo 
v koruně a stanoveno, jak pravidelně bude do budoucna hodnocena provozní 
bezpečnost. Stromy, které se při této prohlídce projeví jako provozně nebezpečné 
nebo k tomuto stavu v období do dvou let mohou dospět, budou ošetřeny. 

 
Část kácení a ošetření je řešena na dílčí etapy a z různých titulů, proto je nutné vždy 
konfrontovat dokumentaci se skutečností na místě a očekávanými dalšími akcemi. 

 

Kácení  
Bude provedeno dle platného povolení a dokumentace. Taktéž budou dle předchozích 
stupňů odstraněni jedinci pod zákonným limitem, uvedení v předchozích stupních (viz 
tabulková část dokumentace). Je nezbytné, aby před zahájením kácení došlo k potvrzení 
rozsahu a vytýčení odstraňovaných porostů jak projektantem této části, tak zástupci města a 
TDI. 
Rozsah stávajících dřevin, které budou v území odstraňovány je patrný z výkresové části a 
tabulkové části dokumentace. 
 
Kácení břehových dřevin bude provedeno v období veg. Klidu, nejdříve lze ve mimohnízdním 
období ptáků (tj.září-1/2 března), při zahájení příprav na stavbu. 
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Ochrana stávající vegetace 
Ponechané stromy a keře, budou odborně ošetřeny a bude v maximální možné míře 
respektován jejich kořenový prostor. Ochrana stávajících dřevin v případech, kdy to je 
žádoucí, je součástí přípravy staveniště ze strany zhotovitele prací. 
 

Ochrana stávajících dřevin bude probíhat dle příslušných norem a zákonů, především pak: 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích (aktualizace v oblasti preventivních opatření pro 
ošetření stromů, zlepšení ochrany stromů proti mechanickému poškození a ochrany 
kořenového prostoru při navážkách zeminy, výkopech rýh, při ztrátě kořenů a při zařizování 
základů staveb). 

 
Především pak: 
-Při přípravě a realizaci prací bude zajištěna ochrana dřevin proti 
poškození oplocením kořenové zóny či jinými opatřeními, které zamezení pojezdu 
techniky v kořenové zóně dřevin mimo přímé plochy stavebních objektů, jakož i 
zamezí ukládání a skladování výkopových zemin a stavebního materiálu 
 
-V kořenové zóně dřevin budou výkop prováděny ručně, výkopy pro ing. sítě 
budou prováděny minimálně s odstupem 2,5m od kmene stromů, pokud je to technicky 
možné. 
 
-Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným či větším jak 2cm, případná 
poranění budou začištěna a ošetřena (viz odst.4.10.1 ČSN), kořenová zóna bude chráněna 
proti vysychání či promrzání, v případě zjištění kořenů budou ing. sítě podvlékány pod 
kořenovým prostorem a opatřeny chráničkou. 
 

A dále dle doporučení v tomto dokumentu a navazujících detailů.  

V případě, že bude nezbytné provádět práce v blízkosti stávajících stromů je cílem 
minimalizovat zasažení citlivých částí - kromě kořenového systému mj.  kořenových náběhů, 
spodní části kmene apod.  Podrobné řešení ochrany stávajících jedinců následně dále 
korigováno v rámci autorských dozorů při vlastní realizaci, a to jak ze strany projektanta, tak 
investora. 

Při provádění výkopových prací v kořenovém prostoru bude prováděna pravidelná kontrola 
pověřenou osobou, jež bude zároveň průběh náležitě fotograficky dokumentovat. 
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Provádění zpevněných ploch v blízkosti stávajících stromů 

Aby nedošlo k většímu, než nezbytně nutnému zásahu do kořenového prostoru stávajících 
stromů je třeba, aby bylo dle situace postupováno specifickým způsobem, aby nedošlo 
k nadměrným odkopům, dosypům a změnám a je taktéž nutné dbát zvýšené pozornosti při 
provádění prací.   
Tam kde   by mohlo přesto dojít k ohrožení stávajících stromů (vzhledem k charakteru koř. 
systému, u koř. náběhů apod.), bude po dohodě a potvrzení projektantem použito 
alternativní souvrství. 
 
Doporučujeme v místech a krocích kdy je to žádoucí použít zařízení typu Air Spade. To se 
týká především zakládání ploch a obrub v kořenovém prostoru stávajících stromů. 

 
Zhotovitel je povinen zajistit odborný z dozor při provádění prací v kořenovém prostoru a 
v maximální míře předejít poškození kořenů. 
 
Zpevněné plochy v blízkosti S129 
Návrh předpokládá zachování stávající S129 Tilia cordata, a následné založení nové zpevněné 
plochy žulové kostky v kořenovém prostoru. V tomto případě je nezbytné individuální 
arboristické posouzení a následně použití technologie airspade. Pro zlepšení podmínek 
rovněž doporučujeme úpravu kořenového prostoru strukturním substrátem doplněným o 
provzdušňovací a zavlažovací systém. 
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Zejména upozorňujeme na dodržení níže uvedených opatření vyplývajících z příslušného 
stanoviska:  
 
Budou dodrženy podmínky stanoviska odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 
města České Budějovice uvedené ve stanovisku č.j. OOZP/8888/2020 Do, zejména pak: 
„Ponechávané dřeviny a keřové porosty budou do záměru zakomponovány a musí být v rámci 
stavby řádně ochráněny – postup podle normy ČSN 839061, tzn. obednění kmenů, růční 
výkopy, ošetření případných ran, zákaz pojezdu těžkou mechanizací v kořenové zóně a 
skladování stav. Materiálu v kořenové ploše, zařízení staveniště optimálně mimo prostor 
parku – především mimo kořenovou zónu dřevin. Na místě požadujeme přítomnost 
biologického dozora. Zpevněná plocha se stromem pro možnosti sportování bude propustná, 
dřevina uprostřed bude maximálně ochráněna bez možnosti poškození kořenového systému. 
Umístění svítidel VO bude upřednostněno mimo koruny stromů; koruny nebudou upravovány 
na úkor účinnosti osvětlení. Nové vedení inž.sítí  nesmí být v kolizi s kořenovým systémem 
stávajících dřevin. Sítě budou duď vedeny řízeným protlakem, popř. ručním výkopem 
s protažením pod kořeny (VO,NN). U nové výsadby, která bude vycházet do ochranného 
pásma inž. Sítí, bude využita protikořenová folie.“ 
„ 
 
Budou dodržena upozornění  opatření uvedená v písemnosti České inspekce životního 
prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice č.j. ČIŽP/42/2021/2131 ve znění: 
 
„Dle ČSN 839061 je stanovena min. vzdálenost pro provádění výkopů v kořenovém prostoru 
stromů čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. V případě dřevin 
rostoucích v dané lokalitě je čtyřnásobek obvodu kmene až cca 10 m (při obvodu dřeviny 250 
cm) a nelze tak zde uplatnit v ČSN uvedenou vzdálenost 2,5 m. Je pravděpodobné, že stavební 
a výkopové práce budou zasahovat do kořenového prostoru těchto dřevin , ve kterém lze 
očekávat nejen kořeny s vyživovací funkcí, ale také staticky významné kořeny. V tomto 
případě (nelze-li tomuto zabránit) se smí stavební jámy, rýhy apod. hloubit pouze ručně nebo 
s použitím odsávací techniky. V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat. Také se nesmí 
přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm, poškozené kořeny se musí ošetřit.“ 
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II.III TERÉNNÍ MODELACE A TECHNICKÉ PRVKY 
Vzhledem k situaci na staveništi budou terénní modelace a úpravy realizované zahradnickou 
firmou adaptací stávajícího terénu. Toto bude zahrnovat především kypření, přerovnání a 
vylepšení existujících terénních úprav provedených stavební firmou.  
Před prováděním prací je nutné provést vhodným způsobem likvidaci plevele a travino-
bylinného porostu. Veškeré terénní úpravy budou provedeny tak, aby povrch byl měkce 
modelován a došlo k urovnání pozemku. 
 

Zdroj zálivkové vody 
Zálivka výsadeb bude prováděna hadicemi z existujících rozvodů a závlahových zásuvek AZS. 
V případě, že tento způsob není možný, proběhne zálivka alternativním způsobem, dle 
dohody investor – realizátor (viz. další část této zprávy). 
 

Lemy 
Zahradní lemy nejsou v rámci vegetačních úprav použity. Veškeré záhonové výsadby navazují 
na lemy zpevněných ploch specifikované ve stavební části dokumentace. 
 

Zahradní povrchy 
Nejsou v rámci vegetačních úprav použity. 
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II.IV ROSTLINNÝ MATERIÁL 
Druhy a množství rostlinného materiálu postihuje tabulková část, přičemž velikosti lze po 
dohodě se zhotoviteli PD přizpůsobit dostupnosti rostlin. Veškeré náhrady budou 
konzultovány se zhotovitelem PD. 
 

Druhové složení  
Druhová skladba je volena s maximálním důrazem na dlouhodobou perspektivu, 
architektonickou funkci a přirozenou skladu stávajícího parku.   
 
Předpokládaná druhová skladba je uvedena v tabulkové části. 
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II.V ZALOŽENÍ VÝSADEB 
 
Pro přesnější specifikaci a konkrétní definici jsou dále uvedeny konkrétní postupy a 
požadavky u jednotlivých typů založení. Tyto charakteristiky nenahrazují dále uvedené 
normy, ale jenom je dále doplňují a rozvíjejí. 
 
Výsadby budou založeny dle ustanovení uvedených v této technické zprávě a výkresové 
dokumentaci. Dále jsou uvedeny pouze doplňující informace. 
 

Příprava vegetačních ploch - obecně 
 
Všechny nově založené vegetační plochy budou upraveny tak, aby svrchní vrstvu činilo min. 
300 mm (tedy 100 mm zkypřené základní vrstvy + 200 mm vlastního živného substrátu) 
vhodného vegetačního souvrství dle daného typu výsadby. Při provádění těchto prací nesmí 
dojít k poškození a narušení kořenového prostoru stromů. 
 
V případě že je existující zemina je chudá, plná kamení, je nezbytně nutné ji vylepšit dodáním 
písku a kompostu a to v množství uvedeném v tab.části. Stejně tak je nutné půdu zbavit 
velkých kamenů. 
 
 

Výsadba stromů do volné plochy  
 
Výsadbové jámy budou o průměru adekvátním kořenovému balu s konickým tvarem a 
rozrušenými stěnami. Svrchní a spodní vrstva půdy bude oddělena a v požadovaných 
lokalitách bude provedena 100% výměna substrátu. Do zásypového substrátu bude u všech 
stromů přidány vylepšující prvky dle tabulkové části dokumentace. Další vylepšující látky 
případně dle dohody s AD. 

Při výsadbě bude proveden výchovný řez koruny odpovídající doporučení Standardu řezu 
stromů.  

Výsadba stromů do zpevněné plochy (týká se stromu N15)  

Bude prováděna dle doporučení uvedených v tomto dokumentu a příslušných norem.  Pro 
výsadbu v místech, kde není přirozeným způsobem zajištěn dostatečný prokořenitelný 
prostor (plošně minimálně 16 m3 pro jeden strom) bude použit komorový kořenový systém 
(např. Treeparker).  Členění uvažovaného tělesa komorového systému je vždy uvedeno ve 
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výkresové části. Případné prostupy sítí a dalších liniových prvků lze realizovat skrz tyto boxy. 
Uvažovaná skladebná výška komorového systému v území je 800 mm.  

Prokořenitelný prostor je nutný prostor využitelný pro růst kořenového systému 
vysazovaného stromu. Objem musí odpovídat velikosti daného taxonu, a to jak 
v kvalitativním, tak kvantitativním smyslu. Podle ČSN 83 9021 musí nezakrytá nebo trvale pro 
vzduch a vodu propustným krytem opatřená plocha zaujímat nejméně 6 m2. Prostor pro 
kořenový systém by měl mít základní plochu nejméně 16 m3 a hloubku nejméně 800 mm. Za 
prokořenitelné se považují půdy, které poskytují podmínky pro růst a rozvoj stromu. 
 
Základní orientační půdorysný rozměr komory 600x600 mm 
Předpokládaná výšky 800 mm. Je žádoucí, aby poměr stran tvaru vytvořeného komorovým 
systémem byl ideálně 1:1, hraničně pak 1:2 (méně vhodné poměry je třeba řešit 
individuálně). 
Níže je orientační schéma systému.  

Komorový systém bude doplněn o provzdušňovací a zavlažovací systém dle doporučení 
dodavatele. Je nutné aby byl systém dostatečně zabezpečen proti vysychání balu. 
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Obrázek 1.: Greenmax Treeparker, zdroj – arboristická obchodní. 
 
 

 

Obrázek 2.: Greenmax Treeparker, zdroj – arboristická obchodní. 
 
 
Použití tohoto systému je nutné koordinovat s navrženými skladbami pro zpevněné 
povrchy v částech, kde na něj navazují. 
 
 

Kotvení dřevin: 
Kotveny budou dřeviny, jejichž velikost to vyžaduje – vzhledem k převažujícímu sortimentu 
tedy veškeré dřeviny vyšší než 1,5 m. Dřeviny umístěné ve vegetačních plochách budou 
kotveny pomocí kolíků a ohrádky nebo podzemní kotvou.  
Dřeviny umístěné ve zpevněné ploše budou kotveny podzemní kotvou Platipus, Gefa, Kotvos 
nebo ekvivalentem předepsaného typu dle velikosti dřeviny.  

U kotvení je důležité zhotovení spodní ochranné ohrádky, zabraňující poškození kořenového 
krčku při údržbě (křovinořezem apod.). V případech, kde je použito podzemní kotvení, 
ohrádka zhotovena nebude (!!! případně odstranění plevele u paty stromů umístěných ve 
zpevněné ploše je nutné provést ručně, v žádném případě např. křovinořezem se strunou). 
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Je nezbytné, aby způsob provedení daných typů kotvení byl shodný v celém území a 
v souladu se způsobem provedení již realizovaným v nejbližším okolí. Doporučujeme, aby byl 
před zahájením zhotoven vzorek a ten odsouhlasen odpovědným pracovníkem místní 
samosprávy. 

 

 
Obrázek 3.: podzemní kotvení 
 
 

Mulč 
Vybrané výsadby budou mulčovány drcenou borkou (kůrový mulč) velikost částí max. 50mm, 
v tl. vrstvy cca. 70mm po slehnutí. 
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Obrázek 1.: Jemná trvalková borka. 
 
 
Bodové výsadby dřevin (které nejsou situovány v rámci záhonových výsadeb), budou 
mulčovány běžnou zahradnickou borkou v mocnosti 70 mm po slehnutí. Důležité je zachovat 
tzv. „závlahovou mísu“, tak aby se voda při zálivce neodtékala od dřeviny, ale držela se 
v prostoru výsadbové jámy. 

 
Obrázek 2.: schéma výsadbové mísy  
 
 
 

Trávníky 

U všech trávníku nesmí být opomenuta startovací dávka hnojiva a vhodná a pravidelná 
zálivka až do plného ujmutí a vyvinutí kořenového systému. Níže uvedené kroky 
schematicky popisují charakter založení, vždy je nutné respektovat běžné zvyklosti a 
normy spojené se zakládáním a mít na vědomí, že uvedený text tyto normy a postupy 
nenahrazuje. 
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Trávníky regenerované 

Jedná se o stávající trávníky, u kterých může dojít k částečnému poškození, jsou v nich 
stávající stromy a nacházejí se v intenzivních plochách. Stávající trávníky jsou velmi 
degradované, v rámci stavby nedostatkem údržby a stavební činností dojde nutně k jejich 
dalšímu poškození.  Přestavba bude proto provedena jako nové založení trávníku na 
existující vegetační vrstvě.  Je nezbytné, aby nedošlo zvláště při rozrušování vrstev 
k poškození kořenů stávajících stromů. 

Před zpřístupněním veřejnosti musí proběhnout potřebný počet sečí dle tabulkové části. 

Trávníky nově založené  

Budou provedeny v místech, kde se nyní žádné trávníkové plochy nenacházejí. Při  zřizování  
vegetační nosné vrstvy  bude respektován  kořenový prostor stávajících stromů a  případně 
v dané zóně použito alternativní řešení (snížení tl. nosné vrstvy apod.). 

Je nezbytné, aby došlo k odtěžení všech konstrukčních vrstev a jejich nahrazení vhodnou 
směsí, která bude mít potřebné parametry (především propustnost, nesléhavost atd.) 
Vegetační vrstva bude realizována o mocnosti minimálně 300 mm a to z materiálu vhodného 
složení. Preferuje se použití zeminy skryté v místech nově budovaných konstrukcí, pokud 
bude její složení vhodné. 

Před zpřístupněním veřejnosti musí proběhnout potřebný počet sečí dle tabulkové části. 

Trvalkové záhony / rabata 

Plochy pro záhonové výsadby (trvalek, travin atd.) budou upraveny do hloubky min. 30-40 
cm vhodným postupem (rytím, frézováním). Samozřejmě s respektem ke kořenovému 
prostoru. 

Dále budou zapraveny vylepšující materiály dle tabulkové části a dostatečná zálivka ihned po 
výsadbě a dále až do předání. 

Výsadby budou mulčovány jemně mletou trvalkovou borkou nebo praným kačírkem dle 
specifikace v tabulkové části. 

Navržené druhové složení: viz. tab. část 
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Živé ploty 

Keřové výsadby jsou v území použity v místech, kde je jejich funkce těžko zastupitelná. Tyto 
plochy budou upraveny do hloubky 300 mm vhodným postupem (rytím, orbou, frézováním).  
Samozřejmě s respektem ke kořenovému prostoru.  

Výsadby budou mulčovány mulčovací kúrou/ borkou nebo praným kačírkem dle specifikace v 
tabulkové části. 

Další poznámky: 
Veškeré výsadby budou sázeny do odplevelených, řádně připravených ploch.  

II.VI POVÝSADBOVÁ PÉČE 

Před předáním díla a uvedením do provozu, je doporučena kontrola porostů a provozní 
bezpečnosti stávajících stromů provedená arboristou. Výstupem z této kontroly bude  
dokument, jež  potvrdí  běžnou provozní bezpečnost v řešeném území a dále navrhne termín 
další kontroly případně návrh opatření. 

Tato kontrola musí proběhnout ve vhodném předstihu, aby mohly být před uvedením do 
provozu případně provedeny nutné  arboristické zásahy. 

Záruky na rostlinný materiál, péče do předání díla 

Záruční péče se vztahuje na dobu od nakoupení výpěstků dle normy a rozpočtu, 
jejich skladování, dovoz na místo výsadby, zahájení výsadeb až do ukončení záruční doby. 
Do doby, než je dílo předáno investorovi, zahrnuje tato péče taktéž hlavně přiměřenou 
zálivku a běžnou péči včetně výsadbového řezu. Poté již především průběžnou kontrolu 
rozvojové a udržovací péče v běžném rozsahu, případnou náhradu uhynulých sazenic a  
výchovný řez a to až po dobu dvou let. 
Je nezbytné, aby byla provedena dokončovací péče: „ péče o rostliny nebo porosty po výsadbě nebo 
výsevu; zahrnuje soubor práci potřebných k dosažení stavu, při kterém jsou výsadby, trávník nebo 
objekt zeleně schopné předání a převzetí, dokončovací péče se dříve nazývala ošetření“ (ČSN 83 
9001).  

Vzhledem k důležitosti jasného vymezení odpovědnosti a péče mezi investorem a 
dodavatelem, je nezbytné, aby byl tento vztah konkrétně upraven v příslušných smlouvách a 
neodkazoval se pouze na tuto technickou zprávu a dokumentaci. 

Provozní řád  

Je nezbytné, aby nedošlo ke zpřístupnění prostoru veřejnosti, aniž by byl v platnosti provozní 
řád, zajišťující ochranu a informovanost návštěvníků prostoru.
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OBECNÉ ZÁSADY PRO REALIZACI ZAHRADNÍCH ÚPRAV   
 
TYTO ZÁSADY A POSTUPY JSOU PLATNÉ PRO PRÁCE, POSTUPY NEBO ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍ 
S PROVÁDĚNÍM ZAHRADNÍCH ÚPRAV, DOJDE-LI KE KONFLIKTU VÍCE ZÁSAD, NOREM NEBO 
JINÝCH SMĚRNIC, BUDE POSTUPOVÁNO DLE ODSTAVCE „NORMY A POŽADAVKY“ A 
KONTAKTOVÁN ZAHRADNÍ ARCHITEKT. 
 

Základní pojmy  
Investorem   se rozumí zadavatel projektové dokumentace. 
Projektantem  se rozumí odpovědný projektant dokumentace, dle které jsou práce 

prováděny. 
Zhotovitelem  se rozumí dodavatel zahradních úprav, který tak činí na základě 

objednávky investora podle dokumentace zhotovené projektantem. 
 

Normy a požadavky  
Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné 
předpisy vztahující se k dané fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve 
výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se zhotovitel řídit přísnějším zněním. 
Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní 
faktory budou splňovat příslušné normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující 
tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počínaje v to i sídla, tj. v zastavěném i 
nezastavěném území. Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní 
kvalitativní a bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, 
budou probíhat podle norem ČSN / DIN vztahujících se k danému prvku a postupu. 
 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – práce s půdou (navíc jsou zde 
definovány substráty a stanoveny požadavky na jejich využití) 
 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
(zjednodušuje ustanovení o přepravě rostlin a zpřísňuje ustanovení o prosvětlovacím řezu 
rostlin se zemními baly) 
 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu (stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých 
materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce) 
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ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová z udržovací péče o 
vegetační plochy 
 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích (aktualizace v oblasti preventivních opatření pro 
ošetření stromů, zlepšení ochrany stromů proti mechanickému poškození a ochrany 
kořenového prostoru při navážkách zeminy, výkopech rýh, při ztrátě kořenů a při zařizování 
základů staveb). 
 
ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin (www.svaz-skolkaru.cz) 
 
 
 

Omezení či zastavení provozu na veřejných komunikacích 
V případě, že dojde nebo by mohlo dojít při provádění prací k omezení provozu na veřejných 
komunikacích (včetně chodníků), je zhotovitel povinen uvědomit o tom příslušné úřady a 
zajistit písemné povolení k omezení nebo zastavení provozu na dotčených komunikacích.   
 

Ochrana přilehlých konstrukcí  
Zhotovitel je povinen chránit stávající budovy, dlažby, vybavení a další konstrukce na 
dotčené parcele i pozemcích k ní přiléhajících před poškozením. V případě poškození nebo 
zničení těchto konstrukcí, budou náklady spojené s jejich obnovou nebo nahrazením hrazeny 
z finančních prostředků zhotovitele. 

Čistota při provádění prací 
Při provádění prací musí být úroveň prachu, hluku a znečištění omezena na minimum a 
nesmí překročit maximální povolené hodnoty platných norem. 

Příprava a podmínky 
Práce nesmí být započaty, pokud podmínky nebo poměry na dotčeném území nebo 
povětrnostní situace nesplňují normy pro provádění daných činností. 

Vzorky 
Pokud to bude požadováno, je zhotovitel povinen zajistit vzorky materiálů nebo fotografie 
rostlin a ty poskytnout ke schválení. Zároveň je povinen na požádání zajistit psané osvědčení 
o zdroji a pH dodávaných zemin nebo substrátu.   

Ochrana osob, majetku a pracovníků v průběhu provádění prací 
Zhotovitel musí brát na vědomí, že práce budou probíhat v prostoru, kde hrozí nebezpeční 
pádu větví nebo dalšímu souvisejícímu ohrožení vzrostlými stromy. Je nezbytné, aby došlo 
k dodržování všech pravidel BOZP a zhotovitel prokazatelně poučil všechny osoby o rizicích 
při pohybu na staveništi a jejich minimalizaci. 
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Návazné profese 
Zhotovitel je povinen informovat a seznámit s dokumentací textovou i výkresovou všechny 
profese, které budou nebo mohou být dotčeny pracemi, prvky nebo konstrukcemi 
plynoucími z jeho činnosti a poskytnout jim maximální možnou součinnost a podporu.  

Úklid a pořádek na místě provádění 
Zhotovitel je povinen neustále udržovat na pracovišti pořádek a akumulace odpadu omezit 
na nezbytně nutnou dobu. Po skončení prací musí v nejbližším možném termínu odstranit 
veškeré zbytky odpadu, nářadí a nepoužitého materiálu tak aby pracoviště zůstalo čisté.  
Pokud k tomu nedojde, může investor úklid objednat a financovat z vlastních prostředků, 
které následně zhotoviteli vyúčtuje. 

Ochrana zdraví a majetku 
Je povinností zhotovitele zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít k poškození zdraví nebo 
majetku osob. 
 

Podmínky v místě výsadby 
Zhotovitel musí minimálně pět dní před výsadbou uvědomit investora, stavební dozor, a 
odpovědného architekta, že v daném termínu dojde k výsadbě rostlinného materiálu. 
Investor nebo stavební dozor zároveň potvrdí, že v daném termínu i následných termínech 
povýsadbové péče, které stanoví zhotovitel, bude k dispozici dostatečně vydatný a přístupný 
zdroj vody, který bude schopen poskytnout takové množství vody, aby mohla proběhnout 
řádná zálivka. Zhotovitel je zároveň povinen předjednat k předpokládanému termínu 
výsadby alternativní zdroj závlahy jako např. cisternu, kterou použije v případě selhání 
vodního zdroje. Toto krizové řešení bude financováno ze zdrojů toho, kdo zavinil přerušení 
dodávky vody nebo osoby odpovědné za stav staveniště a zdrojů na něm. 
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III. POŽADAVKY NA DODANÝ MATERIÁL A KVALITU PRACÍ 
 

Stromy, keře, rostliny a půdopokryvné porosty 
Stromy, keře, rostliny a půdopokryvné porosty musí splňovat níže uvedené požadavky.  
Součástí jejich výsadby jsou také: 
- zemní práce 
- příprava půdy 
- vlastní rostlinný materiál 
- mulčovaní a materiální vybavení výsadeb 
- výsevy 
- hnojení, zálivka 

Požadavky na kvalitu 
Všechny práce a produkty musí odpovídat platným normám. 
Pokud není možné dodat požadovaný materiál, bude to oznámeno zahradnímu architektovi, 
který rozhodne, zda je možné použít náhradní druh nebo velikost. Toto stanovisko sdělí 
písemně investorovi i zhotoviteli. 
Při realizaci budou dodržovány všechny související normy.  
Některé nejdůležitější požadavky jsou uvedeny níže, jedná se však pouze o stručný přehled, 
který není a ani nemůže být náhradou za plné znění norem. 
Všechen rostlinný materiál bude silný, zdravý a bez jakýchkoliv škůdců a chorob.  Větvení 
bude kvalitní, rovnoměrné, odpovídající typickému habitu daného druhu a se zdravým 
kořenovým systémem.  
Veškeré rostliny s balem musí mít kvalitní a jejich velikosti úměrný kořenový bal vyhovující 
všem požadavkům, na něj kladeným. Bal musí být z původní zeminy, s dostatkem vláskových 
kořínků. Kořenový systém musí být odpovídající dané velikosti a druhu, stejně tak i systém 
větví a rozložení koruny nebo nadzemní části materiálu. 
Hrnkové rostliny a rostliny v obalech musí mít dostatečný kořenový systém a nesmí být volné 
nebo čerstvě přesazené. 
Veškerý rostlinný materiál musí mít původ v okrasných školkách z obdobných klimatických 
podmínek jako jejich cílové stanoviště.  Prodejce zároveň musí materiál označit jmenovkami 
tak, aby nedošlo k jejich ztrátě v průběhu přepravy nebo manipulace. Jmenovka musí 
obsahovat latinský název a u stromů i jejich katalogovou velikost / obvod kmene, event. 
výšku. 
Dodaný rostlinný materiál musí mít minimálně velikost požadovanou projektovou 
dokumentací, lze dodat i větší materiál, než je minimální požadovaná velikost za podmínky, 
že to nebude mít za následek zvýšení ceny. 
Při přepravě dřevin v otevřených vozech nebo přívěsech je potřeba zabránit poškození 
větrem, mj. i popálení větrem nebo poškození olistění.  
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Termín výsadby, výsadba, požadavky na personál 
Termín výsadby musí splňovat závazné normy a zvyklosti pro daný druh nebo typ rostlinného 
materiálu s přihlédnutím k aktuálním klimatickým a meteorologickým podmínkám.  
Výsadbu budou provádět pracovníci, kteří mají dobré zkušenosti s výsadbou, rostlinným 
materiálem i pracovními postupy s tím spojenými, pod dohledem kvalifikovaného 
nadřízeného. 
Rostlinný materiál bude vysazen do pozice určené výkresovou dokumentací. Pokud nebudou 
místní podmínky umožňovat výsadbu do daného místa, nebo objeví-li se nepředpokládané 
okolnosti, nebude výsadba pokračovat, dokud projektant nebo jeho zástupce neurčí 
náhradní polohu. 

Výsadba 
Není-li uvedeno jinak, bude výsadba rostlinného materiálu probíhat do ručně kopané jámy 
kruhového půdorysu s vertikálními stranami a alespoň dvakrát tak větším průměrem, než je 
průměr kořenového balu vysazované rostliny. Hloubka výsadbové jámy nesmí být větší než 
výška kořenového balu, a její dno i strany musí být narušeny tak, aby mohlo dojít 
k prokořenění, přebývající vykopaná zemina bude odvezena a dále zpracována zhotovitelem. 
K zasypání bude pak použita výsadbová zemina dle specifikace.  
Dle povahy a typu obalového materiálu kořenového balu a doporučení prodejce dané 
rostliny, které má vždy přednost, bude ve vhodném momentě obalový materiál odstraněn, 
povolen anebo u typů určených k přirozenému rozkladu a ponechání ve výsadbové jámě 
ponechán. 
Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude rostlina vertikálně srovnána, tak aby stála 
zpříma a natočena nejvzhlednější stranou tak, aby působila co nejlépe z místa častých 
pohledů.  Poté bude kořenový bal usazen tak, aby úroveň, ve které byla původně rostlina 
pěstována, nebyla více než 3 cm pod úrovní zasypání.  Po zasypání a dostatečném zhutnění 
bude kolem kmene vytvořena zálivková místa s průměrem úměrným velikosti rostliny. 
Jakmile dojde ke správnému usazení, musí být stromy a rostliny vyžadující kotvení adekvátně 
ukotveny a vyvázány. 
Povýsadbová zálivka musí proběhnout co nejdříve a být dostatečná tak, aby došlo 
k provlhčení celého kořenového balu a aby zajistila odstranění vzduchových kapes v balu i 
výsadbové jámě a adekvátní sesednuti výsadbové zeminy. Je možné, že dojde k takovému 
sesednutí, že bude potřeba zeminu doplnit a opakovat zálivku, v tom případě je potřeba 
tento postup opakovat tak dlouho, než je bal správně provlhčený, v zemině neexistují 
vzduchové kapsy a zemina je dostatečně vlhká a ve správné úrovni ve vztahu k dřevině i 
okolním plochám. 

Výchovný a opravný řez 
Bude-li to nutné, budou po výsadbě zlomené, poškozené a nevhodně rostlé větve 
odstraněny, a to vždy odborníkem, pomocí ostrého nástroje a s následným ošetřením rány. 



 REVITALIZACE PARKU DUKELSKÁ > STRÁNKA 25 Z 30 

 

Bude-li rostlinný materiál tímto zákrokem poškozen, dojde k náhradě poškozeného jedince 
z finančních zdrojů zhotovitele. 
 

Nároky na ostatní použitý materiál 

Zemina 
Zemina pro záhony a trávníky musí splňovat požadavky platných norem vztahující se 
k výsadbové zemině, i požadavky uvedené v jednotlivých vztažených částech této průvodní 
zprávy. Dále musí být tato zemina úrodná, bohatá na živiny, nesmí obsahovat jakoukoliv 
příměs zeminy, která se nacházela v hloubce větší než 80 cm pod povrchem, nesmí 
obsahovat jílovité hrudky, křemičité písky, kameny, kořeny nebo jakékoliv další cizorodé a 
znečišťující materiály nebo látky které by mohli škodit vysazovanému rostlinnému materiálu. 
Její pH musí být v rozmezí 5.5-6.  

Hnojiva 
Použitá hnojiva musí splňovat uvedené požadavky a není-li uvedena bližší specifikace, musí 
být použito takové hnojivo aplikované takovým způsobem, který odpovídá danému typu 
rostlinného materiálu, jeho poloze a ročnímu období.  

Voda 
Vodu k zálivce v průběhu prací i následné údržbě je povinen poskytnout investor nebo 
majitel dané nemovitosti, a to v takovém množství a přístupnosti, aby mohla být provedena 
řádná zálivka.  Hadice či jiný způsob dopravy vody si zajistí zhotovitel sám. 
 

Kolíky, vázací materiál, vybavení výsadbových jam a výsadeb 
Je součástí dodávky a musí splňovat uvedené požadavky, není-li uveden konkrétní způsob, 
typ nebo postup, bude kotvení rostlinného materiálu provedeno dle platných norem.  
Vázací materiál, kotvení a další viditelné části vybavení musí být jednotné typově i barevně 
v celém řešeném území. 
 

IV. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZAHRADNÍCH ÚPRAV 
 
Veškeré změny projektové dokumentace zahradních úprav provedené a navrhované 
ostatními profesemi, musí být schváleny autorem projektu, který v případě neakceptování 
předkládaného řešení navrhne alternativní postup.  
Zhotovitel v případě jakýchkoliv nejasností, sporů a konfliktů neprodleně informuje autora 
projektu a požádají ho o stanovisko. 
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V. POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ, KONTROLY A 
SOUČINNOST DODAVATELE, INVESTORA A AUTORSKÝCH 
DOZORŮ 

Níže uvedený soupis má za cíl definovat hlavní body vzájemné součinnosti, jež v případě 
vhodného provedení předejde následně komplikacím plynoucím z nepřevzetí díla. 
U kontroly bude přítomen jednak zástupce dodavatele, tak autorský dozor projektanta a jako 
zástupce města pak referent odboru místního a silničního hospodářství -  správy veřejné 
zeleně. 
Je nezbytné, aby zhotovitel požádal o součinnosti vždy minimálně 10 dní předem a to 
elektronicky písemnou formou. 
Je především nezbytné, aby proběhly tyto kontroly a související odsouhlasení případně 
připomínkování: 
- kontrola označení jedinců určených ke kácení (a případné kontrole tahovou zkouškou) 
- kontrola ploch určených k probírce 
- průběžná kontrola prováděných zemních prací v kořenovém prostoru stromů 
- kontrola vytýčení dřevin i plošných výsadeb  
- kontrola výsadbových jam před jejich zavezení substrátem a výsadbou 
- potvrzení zdroje a kvality vysazovaných dřevin (důraz na soliternost a kvalitu sazenic!) 
- kontrola provedení zpevněných ploch v blízkosti a kořenovém prostoru stávajících stromů 
- kontrola ploch připravených k výsevu (před výsevem!) 
- kontrola typu, původu a složení výsevů 
- kontrola substrátové skladby a materiálového složení vegetační střechy 
- kontrola rostlinného materiálu před výsadbou 
- kontrola vzorového řezu vysazovaných dřevin 
- kontrola provedených výsadeb a dokončovací péče. 
Požadované vzorky zhotovené na místě: 
- vzorek výsadby stromu ve zpevněné ploše vč. kotvení a úpravy výsadbové mísy 
- vzorek výsadby stromu v ploše vč. kotvení a úpravy výsadbové mísy 
- vzorek výsadby trvalkových ploch 
- vzorek  mulče, oblázků a dalších použitých materiálů. 
Pokud bude mít zhotovitel jakékoliv pochybnosti nebo nejasnosti o prováděných pracech, je  
povinnen informovat projektanta a zástupce investora a požádat jej o vyjádření. 
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VI. ALERGIE A POTENCIÁLNĚ JEDOVATÉ ROSTLINY NEBO JEJICH 
ČÁSTI 

Alergie a potenciální alergické reakce 
Prakticky všechny rostliny, rostlinné prvky i ostatní materiály použité při realizaci nebo 
vyskytující se v prostoru jako součást zahradních úprav mohou u některých jedinců vyvolat, 
způsobit nebo zesílit alergickou reakci, alergii a zdravotní potíže. Lze však konstatovat, že 
skutečně nebezpečných dřevin je v běžném okolí minimum a v návrhu nebyly použity, proto 
by při běžném využívání prostoru a zabránění kontaktu s rostlinami nebo jejich částmi 
neměly nastat potíže. Alergii lze definovat jako stav zvýšené citlivosti organismu na celou 
řadu látek, které mají schopnost alergizovat, tj. mají tzv. imunogenní vlastnosti.  
Jedním z možných druhů alergie je pylová alergie (PA) (=rhinitida), jež je často nesprávně 
nazývána „senná rýma“. Pylová alergie je alergií na pylová zrna. Pylová zrna, obsahující 
alergizující bílkoviny, jsou nejčastěji roznášeny dvěma způsoby – hmyzem a větrem. Za 
nebezpečnější jsou považovány větrosprašné rostliny, protože jejich pyly se můžou dostat do 
daleko větších vzdáleností než je tomu při přenášení hmyzem. Druhy rostlin, které bývají 
příčinou PA: Trávy - pýr, srha, kostřava, medyněk, jílek, kukuřice, lipnice, bojínek, rákos, 
psárka; dřeviny - bříza, habr, jírovec, dub, cypřiš, javor, jasan, buk, kaštanovník, olše, vrba, 
ořešák, líska, olivovník, jilm, topol, platan, lípa; byliny - pelyněk, řepka nebo hořčice, tolice 
vojtěška, drnavec, jitrocel, ambrózie, jetel. Pylová sezona začíná na jaře pyly dřevin, 
pokračuje v létě pyly různých travin a většinou končí na podzim, v němž hlavními alergeny 
jsou pyly vysokobylinných plevelů. 
Průběžné informace podává v pylové sezoně Pylová informační služba, která monitoruje 
situaci na 12 stanicích v ČR. Sídlo PIS ČR je v Brně.  
Z těchto důvodů nemůže být autor, zahradní architekt ani zhotovitel odpovědný za potíže, 
poškození, nebo jiné komplikace a ztráty způsobené alergickou reakcí. V případě náznaku 
jakýchkoliv potíží, které by mohly mít souvislost s alergickou reakcí, je nezbytné okamžitě 
vyhledat odbornou lékařskou pomoc. U osob se zvýšenou náchylností k alergiím a alergickým 
reakcím je nezbytné při jejich pobytu v zahradně architektonickém prostoru dbát zvýšené 
pozornosti a v případě jakýchkoliv náznaků alergické reakce vyhledat odbornou lékařskou 
pomoc. Osoby, které trpí, nebo by mohli trpět alergií na některé rostlinné nebo jiné prvky 
v zahradě, do ní mohou vstupovat pouze na vlastní nebezpečí. 

Potenciálně jedovaté rostlinné prvky nebo jejich části 
Obecně všechny rostliny nebo jejich části mohou být jedovaté. Dle okolností (druh rostliny, 
váha a věk poškozeného, zda byl jed pozřen nebo působí kontaktně atd.) je reakce více nebo 
méně silná či smrtelná. Z těchto důvodů je potřeba se vyhnout kontaktu a požívání rostlin 
nebo jejich částí, u nichž nemá daná osoba dostatek informaci o jejich jedovatosti či 
negativním působení. Zvláště je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti u dětí a 
domácích zvířat, neboť kvůli jejich nezkušenosti a nízké tělesné hmotnosti jsou náchylnější 
k pojídání i kontaktu s rostlinami a následné otravě. Lze však konstatovat, že skutečně 
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nebezpečných dřevin je v běžném okolí minimum a v návrhu nebyly použity, proto by při 
běžném využívaní prostoru a zabránění pojídání rostlin nebo jejich částí neměli nastat potíže.  
Z těchto důvodů nemůže být autor, zahradní architekt ani zhotovitel odpovědný za potíže, 
poškození, nebo jiné komplikace a ztráty způsobené pozřením nebo kontaktem rostliny nebo 
její části. V případě náznaku jakýchkoliv potíží, které by mohli mít souvislost s pozřením 
neznámé, nebo jedovaté rostliny je nezbytné okamžitě vyhledat odbornou lékařskou pomoc. 
V případě, že máte podezření na pozření neznámé, nebo jedovaté rostliny, nebo kontaktu 
s takovou rostlinou poskytněte postiženému první pomoc dle níže uvedeného postupu a 
vyhledejte co nejrychleji odbornou lékařskou pomoc. 
Kontakt na Toxikologické informační středisko: 
224 911 267 a 224 964 328 
 

VII. ZÁLIVKA  
Stanovení potřeby zálivky 
Nedostatek vody se většinou projevuje vadnutím, to je příznak, který signalizuje, že správný 
termín zálivky byl již promeškán, ale ne všechny rostliny reagují na nedostatek vody stejně 
výrazně. Nutnost zálivky lze stanovit orientačně podle vlhkosti půdy zhruba v 10 cm hloubky. 
Během normální vegetace je potřebná roční dodatečná závlaha v rozmezí 400 - 550 litrů 
vody na m2 podle skutečného množství srážek. I přes průměrné srážky je některé rostliny 
třeba zalévat, protože vyžadují vody více. Pokud neprší silně na jaře a v létě 2-3 týdny jedná 
se již o poměrně vážný vláhový deficit, který se bez dodatečné zálivky projeví na růstu 

Zálivková dávka 

Na běžných půdách stačí k zaplnění půdního profilu vodou do hloubky 1 cm zálivka v dávce 1 
mm (1 l/m2). Pro efektivní zálivku je tedy třeba poměrně velkého množství vody, často 20 - 
60 l/m2. Každodenní zálivka malým množstvím vody vede jen k provlhčení povrchové vrstvy 
půdy a podporuje klíčení plevelů.  

Interval zálivky 

Pokud je zálivka vody dostatečná k zásobení půdního profilu do hloubky kořenů, může být 
interval zálivky i při dlouhodobém suchu několik dnů až týden a u trvalých porostů i déle. 
Interval je vždy kratší při menších dávkách zálivky používaný pro mělčeji kořenící porosty. 

Je důležité, aby probíhala dostatečná zálivka nových výsadeb a to především stromů. 
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VIII. ZÁVĚR 
 
V případě jakýchkoliv nejasností, pochybností nebo připomínek neváhejte kontaktovat 
projektanta této části.  Vzhledem k povaze rostlinného materiálu a přírodních okolností, 
stejně jako rozličnosti technických možností různých systémů není možné předejít a plně 
odhadnout všechny možné důsledky nebo kolize. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 10/2021                                        Atelier Partero, s.r.o. 
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