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B.6. Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva
B.8. Zásady organizace výstavby
B.9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
Výkres č. C.1 Situační výkres širších vztahů, formát A3, měřítko 1 : 5 000
Výkres č. C.2 Katastrální situační výkres, formát A3, měřítko 1 : 1000
Výkres č. C.3 Koordinační situační výkres, formát 420 X 890mm, měřítko 1 : 250
D. Dokumentace objektů
-

SO 01 Dendrologický průzkum, sanační zásahy a pěstební opatření na zeleni

-

SO 02 Mlatové pěšiny

-

SO 03 Rekonstrukce vodní pumpy

-

SO 04 Periodicky zaplavovaná tůň a související terénní úpravy

-

SO 05 Mobiliář

-

SO 06 Sadové úpravy
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______________________________________________________________________________

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

____________________________________________________________________________________________________________________________

práva
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ
a) Název stavby:
„SVINOVSKÝ PARK na p.č.44/1 v k.ú. Svinov
b) Místo stavby:
Statutární město Ostrava,
Území městského obvodu Svinov
p.č. 44/1, k. ú.: Přívoz (713767)
c) Předmět dokumentace:
Na stávajícím lesním pozemku vytvořit zelenou oázu uvnitř obvodu, která bude sloužit k odpočinku,
chůzi se zachováním přírodního lesního charakteru s jasně danou funkcí a udržitelností.

A.1.2. ÚDAJE O OBJEDNATELI
Statutární město Ostrava, magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava, 728 30 Ostrava

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Ing. Magda Cigánková Fialová, Autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03640
Ing. Michaela Šimíková, krajinářská architektka
Sídlo: Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava
IČO: 69221189,DIČ: CZ7652225548, Plátce DPH
Kontakty: T. 604 826 200, E. magda.jiri@seznam.cz

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY
-

SO 01 Dendrologický průzkum, sanační zásahy a pěstební opatření na zeleni
SO 02 Mlatové pěšiny
SO 03 Rekonstrukce vodní pumpy
SO 04 Periodicky zaplavovaná tůň a související terénní úpravy
SO 05 Mobiliář
SO 06 Sadové úpravy

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Zhotovitel nechal vypracovat geodetické zaměření, které obsahovalo výškopis, polohopis. Zhotovitelem geodetických
podkladů je GAKO-Oblouk, s.r.o. Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.
Vedení inženýrských sítí byly poskytnuty správci sítí a zaneseny v digitální podobě do mapy. Jednalo se o inženýrské
sítě firem RWE, O2, ČEZ, UPC, OVAK atd.
Dále byly provedeny průzkumy stávajícího stavu pevných ploch a zeleně.
Pořízená byla také fotodokumentace stávajícího stavu v několika časových intervalech.
Na základě všech těchto podkladů a konzultací s objednatelem byla zpracována projektová dokumentace.
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_____________________________________________________________________________

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
____________________________________________________________________________________________________________________________

práva

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území
Řešené území se nachází na území Statutárního města Ostrava v katastru Svinov, v městském obvodu Ostrava
Svinov.
Plocha řešeného území je lesním pozemkem uprostřed zastavěného území. Jedná se o pozemek ohraničený
silničními komunikacemi a z jihu zahradami rodinných domů. Na pozemku se nachází několik jedinců vzrostlých
dřevin a pod nimi se rozprostírají porosty různého stáří. Zpevněné plochy jsou představovány asfaltovou komunikací
vinoucí se přes střed území z jihovýchodu na severozápad. Z mobiliáře se zde v současnosti nachází starý altán a
dřevěné lavičky s odpadkovými koši. V území se z technických prvků objevuje pumpa a pozůstatky betonových prvků.
Území sousedí s plochami bydlení v rodinných domech, plochami pro sport a občanské vybavení a dále s plochou
zahrad, která je v územním plánu vedena jako park, stejně jako samotná plocha řešeného území. Od plochy zahrad
je zájmová oblast oddělena oplocením..
Cílem projektu je vytvořit na stávajícím lesním pozemku zelenou oázu uvnitř obvodu, která bude sloužit k odpočinku,
chůzi se zachováním přírodního lesního charakteru s jasně danou funkcí a udržitelností.
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o územně plánovací dokumentaci
Byly provedeny rozbory území vzhledem k vazbě na územní plán.
Samotné území je vedeno jako park.
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
Mapa územního plánu
Legenda k územnímu plánu

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Stavba nevyžaduje žádné výjimky – jednotlivé podmínky budou doloženy v rámci vyjádření.
Požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány v rámci projednání nebo v dalších stupních
projektové dokumentace.
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Stanoviska dotčených orgánů:
Magistrát města Ostravy – Odbor územního plánování a stavebního řádu – koordinované stanovisko
Koordinované stanovisko č.914/2020.
Magistrát města Ostravy zkoordinoval ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu zkoordinoval níže uvedená závazná stanoviska a vyjádření, zahrnující požadavky a podmínky na
ochranu dotčených veřejných zájmů.
Magistrát města Ostravy – odbor ochrany životního prostředí
Realizací stavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- kladné závazné stanovisko dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dává k dokumentaci podle ust. § 79 odst.4 zákona o
odpadech z hlediska nakládání s odpady, kladné závazné stanovisko.
- kladné závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- kladné závazné stanovisko dle zákona č. 245/2001 Sb., o vodách
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydává podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, kladné závazné stanovisko.
Realizací uvedeného záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
Realizací uvedeného záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
Případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku
závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- kladné závazné stanovisko dle zákova č, 289/1996 Sb., o lesích
Magistrát města Ostravy – odbor územního plánování a stavebního řádu
– oddělení územního plánu a památkové péče vydává závazné stanovisko: MMO ÚP a SŘ, jako věcně a místně
příslušný úřad územního plánování, dospěl k závěru, že záměr, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování ve smyslu § 96b odst. 3
stavebního zákona, je přípustný.
Pro realizaci záměru MMO ÚP a SŘ nestanovuje žádné podmínky.
- odbor dopravy - k výše uvedené záležitosti není odbor dopravy dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
- orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., sděluje:
Předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území – nevztahují se na něj ustanovení
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s., oddělení SEM sítě Morava souhlasí s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené
stavby.
Za předpokladu respektování stávajícího distribučního zařízení, dodržení platných technických norem a dodržení
podmínek, daných ve stanovisku k existenci distribučního zařízení k této stavbě souhlasíme s územním a stavebním
řízením této stavby.
ČEZ ICT Services, a.s.
Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a.s. se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační
zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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ČEZ Telco Pro Services, a. s.
Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační
zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.
CETIN
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě určení důvodu vyjádření , vydává
společnost CETIN a.s. vyjádření:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s..
Společnost za podmínky splnění bodu III tohoto vyjádření souhlasí, aby provedl stavbu nebo činnosti provedené
příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
Bod III Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrannou SEK (příloha vyjádření).
PODA
Ve vašem zájmovém území, dle přiložené situace, se nenachází telekomunikační sítě ani zařízení PODA a.s. Při
realizaci Vaší stavby v této lokalitě nedojde k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů PODA
a.s. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.
Ve vašem zájmovém území, dle přiložené situace, se nenachází telekomunikační sítě ani zařízení VŠB-TU Ostrava.
Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě nedojde k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů VŠBTU Ostrava. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek
UPC Česká republika, s.r.o. – InfoTel, spol.s.r.o..
Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen InfoTel) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti
UPC Česká republika, s.r.o. jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně –
správních, povolovacích a jiných řízení na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a
vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro
vydání vyjádření vydává následující vyjádření:
Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla
v našem vlastnictví.
Se stavbou souhlasíme
T- Mobile Czech Republic a.s.
Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu
rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.
OVANET
S projektovou dokumentací pro územní řízení souhlasíme při dodržení podmínek uvedených v Příloze č. 1 našeho
vyjádření.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení ve vlastnictví nebo správě
společnosti OVANET a.s. je investor povinen provést veškerá opatření a zajistit ochranu vedení v rozsahu daném
příslušnými ČSN., zákonem č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů a následujícími
podmínkami tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to zejména tím, že:
-Uvědomí společnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a objedná si vytýčení
podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno a s jeho polohou prokazatelně seznámí
pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.
-Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení maximální opatrnosti a nepoužívali v těchto místech
nevhodného nářadí, a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m na obě strany od vyznačené trasy nepoužívali žádné
mechanizační prostředky.
-Při křížení a soubězích s telekomunikačním vedením musí být dodrženy zejména ČSN 736005 – Prostorová úprava
vedení technického vybavení při souběhu a křížení kabelů. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN
733050 – Zemní práce.
Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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-Podkopané telekomunikační vedení bude podchyceno podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod
prknem musí být řádně udusaná. Pro zavěšení telekomunikačního vedení nebude použito sousedních kabelů ani
potrubí.
-Veškeré obnažené telekomunikační vedení musí být označeno výstražnými tabulkami. Před zakrytím obnaženého
telekomunikačního vedení vyzve investor odpovědného zástupce společnosti OVANET a.s. ke kontrole, zda není
vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. O této skutečnosti bude
proveden zápis do stavebního deníku.
-Na vyznačenou trasu telekomunikačního vedení nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná
činnost, která by znesnadňovala přístup k vedení nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
-Na trase telekomunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem projednat s odpovědným zástupcem společnosti
OVANET a.s.
-Neprodleně ohlásí každé poškození vedení na telefonním čísle 604 22 88 44. Oprava a uvedení poškozeného
vedení do původního stavu zajistí OVANET a.s. na náklady investora.
-Je nutno dodržet ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005Sb. V případě zásahu do
ochranného pásma je nutné požádat o souhlas prací v ochranném pásmu.
-Případné přeložky nebo jakákoliv manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě společnosti OVANET a.s. bude
provedena prostředky společnosti OVANET a.s. na náklady investora.
SITEL, spol. s r.o.
Společnost SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám
sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení
veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.
Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Informativní, Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby,
Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas
Veolia Energie ČR, a.s.
Jako provozovatel Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území nedojde k dotčení.
Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.
Vodafone Czech Republic a.s.
Souhlasí s realizací projektu.
V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.
DIAMO, státní podnik
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA nemá v zájmové oblasti inženýrské sítě ani žádná zařízení ve své
správě.

Itself s.r.o.
Z hlediska zájmů firmy itself s.r.o., Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, nemáme k výše uvedené akci
připomínky.
V lokalitě předmětné stavby se nenachází inženýrské sítě v naší správě.
OKD, a.s. Informační technologie
V návaznosti na Vaši žádost Vám sdělujeme, že v zájmovém území se nenachází sítě a zařízení v majetku OKD, a.s.
Ostravské komunikace, a.s.
S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:
- Při stavebních pracích, dopravě a manipulaci s materiálem nesmí dojít k poškození zařízení VO v blízkosti
stavby.
Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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-

Při případném dotčení, poškození zařízení VO, neprodleně informujte správce VO při OK, a.s.: p. Šimík
(tel.č. 595 621 357, 725 108 678, email: simik@okas.cz ), zařízení VO neprodleně uveďte do původního
stavu na náklady zhotovitele stavby a předejte správě VO.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:
- Respektování zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5m,
nad DN 500 je 2,5mvždy od líce potrubí na obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než
2,5m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1m. Minimálně 1,5m od veřejných řádů musí být zemní práce
prováděny ručně.
- Poklop hydrantu bude osazen do nivelety navrhovaných úprav a bude přístupný pro provozování po celou
dobu stavby.
- Zahájení stavby bude oznámeno zástupcům provozů vodovodní sítě minimálně 14 dnů předem. Provoz
vodovodní sítě tel. 597 475 504.
- Zástupci provozů budou přizváni k zahájení stavby, k osazení poklopů, k ukončení stavby.
GridServisces, s.r.o. - GasNet, s r.o.
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices,
s.r.o.,
vydává toto stanovisko:
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
- STL plynovod PE dn 63
Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz ),
následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.
Při souběhu, křížení inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb.,
případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
( OP ) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a
přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková
úprava terénu, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou. Veškeré stavební práce budou
prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Případná budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu .
- V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka
uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu
bylo prokazatelně od 0,80 - 1,50m.
- Dojde - li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci požadujeme chránit plynovody před
mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě
strany.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
CRA České Radiokomunikace a.s.
V dotčeném území nedojde ke styku s žádným podzemním ani nadzemním vedením/zařízením v naší správě.
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Z hlediska stávajících zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či
připomínky.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů
Dokumentace je celkově zpracovaná dle podmínek dotčených orgánů (viz.dokladová část) a závazných stanovisek.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Na lokalitě proběhl průzkum stávajícího stavu a fotodokumentace. Z průzkumů se provedl dendrologický průzkum pro
zmapování stávajících dřevin, jejich stavu a perspektivnosti, na jehož základě byla stanovena opatření.
Dále se provedl průzkum stávajících technických prvků.
Pro lepší návaznost na okolí byl proveden průzkum vnějších a vnitřních vztahů k okolí.
V rámci katastru byl proveden aktuální výpis.
V rámci závěrů z průzkumů je možno konstatovat, že území je lesním pozemkem, není v jiném ochranném režimu.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Z hlediska zákona č. 114/1992Sb. o ohraně přírody a životního prostředí nebyly zjištěny žádná omezení. Území je
lesním pozemkem, je tedy VKP ze zákona. Neprochází zde ÚSES.
Z hlediska zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči – se území nenachází v památkové zóně.
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Území se nenachází v záplavové zóně 100q leté vody. Řešené území navazuje na hranici urbanizované nivy.
Předmětné území se nachází vně platného dobývacího prostoru.
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Velikost zpevněných komunikací se nezvyšuje.
Odtokové poměry se nezmění.
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Kácení stromů celkově v rozsahu 4ks – jedná se o modřín a tři javory.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa
V rámci realizace projektu bude nutné v rámci realizace mlatových pěšin provést dočasné odnětí v délce tří měsíců a
rozsahu mlatové plochy 272m2 a kamenné dlažby s širokou spárou 60m2 .
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Celá stavba je bezbariérová. Napojení na technickou infrastrukturu je
možné od ul. Bílovecká.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nevyžaduje žádné související investice.
Časové vazby stavby jsou dány pouze agrotechnickými lhůtami pro kácení a výsadby dřevin.
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje
Parcely č. 44/1, částečně se stavba dotkne i parcely č. 45 v rozsahu 32m2.
Katastrální území: Svinov
Dotčené parcely:
Parcelní
č.
44/1

Způsob využití
-

Druh pozemku
Lesní pozemek

Rozloha
v m2
5 130 m2

Vlastník/ Svěřená správa/ oprávnění hospodařit se
svěřeným majetkem
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
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Sousední parcely:
Parcelní
č.

Způsob využití

Druh pozemku

Rozloha
v m2

39

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

1 628

46

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

3 104 m2

45

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

945 m2

40

-

Zastavěná plocha
a nádvoří

364 m2

41

-

Zahrada

589 m2

44/2

-

Lesní pozemek

1 896 m2

3071/3

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

4 569 m2

m2

Vlastník/ Svěřená správa
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov,
72100 Ostrava
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov,
72100 Ostrava
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov,
72100 Ostrava
Fabiánová Zdeňka, Psohlavců 435/2, Svinov, 72100
Ostrava
Fabiánová Zdeňka, Psohlavců 435/2, Svinov, 72100
Ostrava
Scholler Evžen akademický sochař, Bílovecká 363/46,
Svinov, 72100 Ostrava
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov,
72100 Ostrava

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
rozsah dokumentace neřeší

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVY
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využívání
a) nová stavba
Bude se jednat o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, doplnění mobiliáře a výsadby zeleně – trvalé úpravy
b) účel užívání stavby
Lesní pozemek doplněný o rekreační funkci.
c) trvalá stavba
Stavba je trvalá.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Netýká se rozsahu – celá zahrada je koncipována jako bezbariérová. Trasy a výšky se nemění.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů
Dokumentace je celkově zpracovaná dle podmínek dotčených orgánů (viz.dokladová část). Jednotlivé stanoviska byly
postupně zapracovány.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Z hlediska zákona č. 114/1992Sb. o ohraně přírody a životního prostředí nebyly zjištěny žádná omezení.
Území není VKP jak registrovaným, tak ze zákona, neprochází zde ÚSES.
Z hlediska zákona č.20//1987Sb., o státní památkové péči – se území nenachází v památkové zóně.
g) navrhované parametry stavby
Celková rozloha parcel 10 807m2
Celkový rozsah úprav … 4 639m2
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h) základní bilance stavby
Kácení stromů … 4ks
Probírka – čištění stávajících porostů … 2964m2
Závoz po čištění porostů a odstraněných dřevinách … 182m3
Nezpevněné mlatové pěšiny … 272m2
Nová kamenná dlažba se širokou spárou … 60m2
Nový šlapákový chodník … 37m2
Nově navržená tůň … 24m2
Nově navržených listnatých stromů … 11ks
Nově navržených jehličnatých stromů … 6ks
Nově navržených keřů … 11ks
Nové navržených záhonů trvalek … 295m2
Nově navržených květnatých luk – travní koberce … 211m2
Obnova trávníku … 800m2
i) základní předpoklad výstavby
Předpoklad stavby 2/2 2020
j) orientační náklady stavby (ceny jsou uvedeny bez DPH)
- SO 01 Dendrologický průzkum, sanační zásahy a pěstební opatření na zeleni
- SO 02 Mlatové pěšiny
- SO 03 Rekonstrukce vodní pumpy
- SO 04 Periodicky zaplavovaná tůň a související terénní úpravy
- SO 05 Mobiliář
- SO 06 Sadové úpravy
- Celkem
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Vzhledem k tomu, že se jedná o drobné úpravy stávajícího lesního pozemku – lesní pozemek bude nadále plnit svou
funkci, jen bude rozšířena funkce rekreační, nebylo řešeno urbanistické hledisko a územní regulace území.
Prostorové řešení se nemění.
Provoz a jeho napojení na dopravní infrastrukturu a okolí se nebude měnit.
Tvar komunikací se nebude měnit.
Na čtyřech místech dojde k vytvoření propustného povrchu z kamenné dlažby se širokou spárou, jako podkladu pro
umístění mobiliáře.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Kompozice trvalého řešení je dána stávajícími komunikacemi, jejichž tvar a velikost nebudou v rámci dokumentace
měněny.
Návrh je komponován pro zachování funkce lesa a doplnění o rekreační funkci s několika prvky podporujícími
environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty pro účely nedaleké základní školy.
Plocha bude nadále sloužit k plnění funkce lesa, doplňkově však k výuce, pobytu i odpočinku.
Návrh citlivě reaguje na stávající situaci. Současný nevyhovující povrch pěšího asfaltového chodníku bude vyměněn
za propustný povrch. V průběhu chodníku budou vytvořena zastavení, ve kterých se dlažba rozšíří a na nově
vytvořené ploše z dlažby se širokými spárami, kterými budou prorůstat rostliny jako vonné mateřídoušky (Thymus
pulegioides), se umístí lavice a odpadkové koše. Cestní síť bude zároveň doplněna o šlapákový chodník vedoucí
Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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z centra parku na západ, kde doplní nyní chybějící vstup do parku ze západní strany. Tento chodník návštěvníky
provede vzrostlým lesním porostem ve stínu korun stromů. V porostech budou provedeny probírky a také dojde
k odstranění části mladých porostů ve východní části parku, čímž se dosáhne otevření pohledu na kostel Husův sbor.
Tento průhled bude podpořen osově souměrnou výsadbou solitérních jehličnatých i listnatých stromů, které
dominantu vhodně doplní. Průhled bude lemován lučním bylinným společenstvem. V jižní části parku se rovněž
v průhledu vybuduje periodicky zaplavovaná tůň. Jedná se o lokalitu, jež je v současnosti každoročně zamokřená.
V této ploše tak vznikne tůň, která bude navazovat na herní prvek – rekonstruovanou vodní pumpu o pár metrů výše.
Od vodní pumpy bude pomocí terénních úprav voda vedena přes nově navržené balvany terénní depresí na jih do
tůně. Okolí tůně je doplněno výsadbou bylin snášející jarní přemokření a letní vysychání.
V první části je nutné provést sanační a pěstební zásahy na dřevinách, odstranit neperspektivní jedince, i
s kořenovým systémem odstranit pařezy a území vyčistit včetně odstranění stávajícího mobiliáře. Následně je nutné
odstranění betonových částí nacházejících se na ploše a zrekonstruovat zpevněné povrchy. Dále dojde k rekonstrukci
vodní pumpy a vytvoření periodicky zaplavované tůni. Poté bude doplněn vhodný mobiliář. Na závěr se provede
výsadba nové zeleně. Jedná se o výsadbu domácích druhů stromů, keřů a trvalek na různá stanoviště.
Plocha bude doplněna o prvky jako domečky pro čmeláky, budky pro ptáky, domečky pro hmyz, krmítko.
Krmítko je velmi důležité pro pozorování ptáků a určování jejich druhů hlavně v zimním období.

Pohled na kamennou dlažbu s mobiliářem.
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Nově vytvořená periodicky zamokřená tůň
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B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o parcelu lesního pozemku o rozloze 5130m2. Částečně bude zasaženo i do okolních parcel, ale pouze
v minimálním rozsahu. Plocha je tvořena několika lesními porosty různého druhového i věkového složení. Lesními
porosty prochází asfaltový chodník napříč územím z východu na západ.
B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby
Komunikace jsou bezbariérové.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je pouze povrchová, bezpečnost užívání není omezeno.
B.2.6 Základní technický popis staveb
- SO 01 Dendrologický průzkum, sanační zásahy a pěstební opatření na zeleni
Dojde ke kácení 3 stromů ze zdravotních i stavebních důvodů. Dále dojde k pročištění porostů, odstraní se
proschlé, polámané a nevitální dřeviny, aby uvolnily místo dřevinám perspektivním.
- SO 02 Mlatové pěšiny
Stávající asfaltové povrchy budou odstraněny a nahrazeny propustnými mlatovými pěšinami.
- SO 03 Rekonstrukce vodní pumpy
Stávající vodní pumpa bude nahrazena za novou a instalována na tomtéž místě.
- SO 04 Periodicky zaplavovaná tůň a související terénní úpravy
Pomocí terénních úprav bude od pumpy vytvořena strouha vedoucí na jih území, kde bude na vyznačeném
místě vytvořena terénní deprese. Ta bude sloužit jako periodicky zaplavovaná tůň. Okolí tůně a terénních
úprav bude na určených místech osázeno balvany, které budou sloužit jako plazníky. Kolem tůně je
navržena vhodná vegetace.
- SO 05 Mobiliář
Nové lavičky a odpadkové koše jsou řešeny v rámci SO 05. Dřevěný mobiliář bude umístěn na kamennou
dlažbu dle výkresu.
- SO 06 Sadové úpravy
Sadové úpravy řeší výsadbu rostlin a následnou péči o ně. Dělí rostliny na dřeviny a byliny s vazbou na
jejich využití a přírodní podmínky.
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Rozsah stavby neřeší
B.2.8 Zásady požárně technického řešení
Rozsah stavby neřeší
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Rozsah stavby neřeší
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby
Rozsah stavby neřeší
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
- rozsah stavby nevyžaduje
b) ochrana před bludnými proudy
- rozsah stavby nevyžaduje
c) ochrana před technickou seizmicitou
- rozsah stavby nevyžaduje
d) ochrana před hlukem
- rozsah stavby nevyžaduje
e) protipovodňová opatření
- nenachází se v záplavovém území
f) ochrana před ostatními účinky
- rozsah stavby nevyžaduje
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B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury
Stavba trvale nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Dostupnost je z komunikace Bílovecká a ta se nebude měnit. Plocha lesního pozemku je ohraničená komunikacemi,
které umožňují přístup na pozemek, to zůstane zachováno.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Dostupnost je z komunikace Bílovecká a ta se nebude měnit. Plocha lesního pozemku je ohraničená komunikacemi,
které umožňují přístup na pozemek, to zůstane zachováno. Na pozemku se vyskytuje asfaltový chodník, který vede
diagonálně přes řešený prostor. Tento chodník bude dle návrhu obnoven ve stejném trasování.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Plocha je napojena na stávající dopravní infrastrukturu pěším chodníkem na jihovýchodě a severozápadě území. Too
napojení zůstane zachováno.
c) doprava v klidu
Doprava v klidu je řešena vně pozemku a je na označených místech veřejného prostoru.

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Je navrženo kácení 4ks stromů a odstranění 603m2 porostů. Nově je navrženo vysadit 17ks stromů a 11ks solitérních
keřů doprovázených kvetoucím bylinným patem o rozloze 491m2.

B.6. POPIS VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Samotná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Komunikace nezasahují do ochranné zóny stromů.
V rámci realizace bude respektována norma:
• ČSN 839061 /2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích
b) vliv na přírodu a krajinu
Plocha nenavazuje na volnou krajinu. V rámci vlivu na živočichy nebyly při průzkumu objeveny dutiny pro možné
zimování netopýrů a ani zde nebyly pozorováni zvláště chránění brouci jako např. páchník. Rekonstruované plochy a
nový mobiliář nezasahují do kořenové a ochranné zóny stávajících stromů.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
vzhledem k izolovanosti a malému rozsahu plochy nebude mít negativní vliv.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
Není podkladem
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
nespadá do režimu
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
nebyly navrženy a již dané ochranné pásma jsou zohledněny.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba splňuje svým rozsahem požadavky na plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Stavbou nebude dotčena ani zhoršena ochrana obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura je stávající. Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu z ulice Ibsenova.
Co se týká technické infrastruktury je nutné si zdroje na stavbě zajistit přenosnými zařízeními, nebo se dohodnout se
školou.
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba bude probíhat pouze na uzavřeném pozemku se stávajícím oplocením.
Na stavbě nebudou probíhat hlubší výkopové práce než do 40cm. Demolice budou pouze v rozsahu zpevněných
stávajících ploch, u nichž dochází k rekonstrukci.
Kácení dřevin je navrženo pouze ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.
Stavba nebude vyžadovat dočasné oplocení území.
c) maximální dočasné a trvalé zábory staveniště
Stavba nevyžaduje zábor
d) požadavky na bezbariérové odchozí trasy
veškeré trasy jsou bezbariérové.
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci stavby bude vytvořen návoz o celkovém objemu zeminy 38,5m3.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Rozsah stavby nevyžaduje vodohospodářské řešení dle zákona č.254/2001Sb.
Specifikace dle zákona:
Tůň (dle ustn. 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) není vodním dílem, pokud nemá
hráz, ani technické objekty – výpust, bezpečnostní přeliv apod. dále stanoví, v jakých případech je nutné získat
povolení k nakládání s vodami.
Tůně do velikosti 300m2 a max. hloubky 1,5m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a ani
stavební povolení či ohlášení (Dle zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.).
Postup k uložení sedimentu (výkopu) tůně se bude řídit zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 1 k vyhlášce 257/2009 Sb., o používání sedimentů na
zemědělské půdě.
BUDOVÁNÍ TŮNÍ
Dle standardu SPPK B02 001:2014
Na území dojde k vytvoření tůní, pro optimalizaci vodního režimu, zadržování vody v krajině a podporu biodiverzity na
území. Prvek je určen zejména pro rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše.
Tůně nejsou určeny k chovu ryb ani vodní drůbeže.
Jedná se o terénní deprese, které budou periodicky nebo trvale naplněny především srážkovou vodou, povrchovým a
podpovrchovým odtokem vody.
Území je naprosto vhodné pro budování tůní. Nachází se zde zamokřená území, která byla pozorována jak při
terénních průzkumech. V rámci průzkumu jsme vytipovali místo vhodné pro vznik tůní. Rovinatý a zamokřený terén.
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_________________________________________________________________________________________

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
SO 01 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM, SANAČNÍ ZÁSAHY A
PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA ZELENI
Účel dendrologického průzkumu:
Dendrologický průzkum se zpracovává jako podklad k hlavní akci. Jeho hlavním účelem je získat přehled o stávajícím
potenciálu plochy z hlediska dřevin.
Průzkum byl proveden v únoru 2020. Popsáno bylo 20 soliterních stromů a 5 porostů.
V rámci hodnocení lesních porostů se obvykle nepoužívá metodika dřevin rostoucí mimo les, ale my jsme zde toto
zařadily pro 20 soliterních dřevin prostorově výrazně vymezených z okolního porostu a to z důvodu co nejmenšího
poškození dřevin při stavebních pracích. Pro hodnocení lesního porostu byl zpracován znalecký posudek Ing.
Zuzanou Kuchařovou (viz. dokladová část).
Hodnocení lesních porostů a výpočet náhrad škod na produkčních funkcích lesa se řídí následujícími předpisy:
- Zákon č. 289/95 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů v platném znění
- Vyhláška MZe ČR č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené
na lesích
- Ministerstvo zemědělství, Úsek lesního hospodářství, č.j. 69213/2017-MZE-16221, V Praze dne 20.11.2017
ve věci „Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2018 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků“
ZÁVĚRY Z DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Průzkum byl proveden v únoru 2020. Popsáno bylo 20 soliterních stromů a 5 porostů.
Jedná se o lesní pozemek uvnitř zástavby obce. V těsné blízkosti se nachází sportovní hala a základní škola. Na
pozemku se nachází několik jedinců jehličnatých dřevin, jedná se dospělé jedince. Především jsou to modříny (Larix
decidua) a smrky (Picea abies). Na území však převažují listnaté dřeviny. Jedná se o několik dospělých jedinců, které
ční nad mladými porosty, z těchto jde o několik kusů lip (Tilia cordata), javorů (Acer pseudoplatanus) a bříz (Betula
pendula). Pod těmito dospělými stromy se rozkládají lesní porosty o malé rozloze. Porosty jsou různých věkových
skupin. Z druhového složení jde o habry (Carpinus berulus), javory (Acer pseudoplatanus), duby (Quercus robur), lípy
(Tilia vulgaris). Méně se objevuje třešeň (Prunus avium) a zřídka i ořešák (Juglans regia) a javor jasanolistý (Acer
negundo).
V rámci akce je navrženo provést v porostech probírky a uvolnit místo perspektivním jedincům. Dále je navrženo
kácení 3 kusů stromů a odstranění porostu v rozsahu 603m2. Na 3 stromech bude proveden zdravoní řez, kdy dojde
k prosvětlení koruny a odstranění suchých větví.
METODIKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU A INVENTARIZACE STROMŮ A KEŘŮ
Analýza dendrologického potenciálu je zpracována jako podklad pro stavební dokumentaci nebo pro zásahy na zeleni či kácení.
První je průzkum v terénu, který je velmi podstatný a vychází z něj další druhá část v ateliéru, kde se shromážděná data analyzují
a vypracovává se z nich zpráva a vkreslují se do mapy.
Při posuzování a inventarizaci dřevin se postupuje podle Metodiky.
Metodiky pro Českou republiku jsou v zásadě velmi podobné, ale mohou se lišit, a proto je důležité pročíst si metodiku přiloženou
k mapovému podkladu a tabulkám.
Stromy:
Cílem bylo: taxonomické zhodnocení, zhodnocení současného stavu, zahrnující významnější dendrometrické veličiny,
sadovnickou hodnotu a stanovení potřebných pěstebních opatření.
U každého exempláře byly stanoveny následující údaje:
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1.Identifikace
číslo – pořadové číslo taxonu v textové i mapové části (měřítko 1:200)
tvar – označení tvaru popisované dřeviny (strom, keř, VK-více kmen)
taxon – vědecký název dřeviny
2.Dendrometrické veličiny
výška – výška taxonu v metrech
šířka kor. – šířka koruny v metrech, veličina znázorňuje dva na sebe kolmé průměry koruny a z něj vypočítán průměr
šířka km. – průměr kmene v metrech měřen ve výšce 1,3m
obv.km. –obvod kmene v centimetrech ve výšce 1,3m
3.Sadovnická hodnota (stupnice 1-5)
1…Výborná –
dřeviny velmi hodnotné s typickým habitem, vzrostlé, ne nově vysazené, zcela zdravé a nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě
perspektivní
2…Velmi dobrá –
dřeviny nadprůměrně hodnotné proti předchozí kategorie vykazují určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich
hodnotu, dlouhodobě perspektivní
3…dobrá –
dřeviny průměrně hodnotné, habitus se může i významněji odchylovat od normálu, případné poškození nebo výskyt chorob a
škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu. Střednědobá existence.
4…Špatná –
dřeviny podprůměrně hodnotné v důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškozením podstatně snížena vitalita, pravděpodobná
jen krátkodobá existence
5…Žádná –
dřeviny již nehodnotné v důsledku stáří, chorob a škůdců bez jakékoliv pravděpodobnosti další existence. Zde se řadí i např.
náletové dřeviny ve městech určené k likvidaci.
Sadovnická hodnota se věkem mění, ale může se změnit i po kvalitním pěstebním zákroku.
V mapě jsou jednotlivé sadovnické hodnoty označeny barvami:
1-červená 2-modrá 3-zelená 4-hnědá 5-černá
4.Stáří dřevin – věk
Označuje stáří jednotlivých vegetačních prvků. Jelikož se nedá určit na rok, pokud neznáme datum výsadeb, určuje se pomocí
římských čísel I. až IV.
I.
0-20let
II.
21-40let
III.
41-65let
IV.
66 a více let
5.Zdravotní stav
Označuje se stupnicí 1 až 5 a ukazuje na výskyt hnilob, chorob a škůdců.
1…zdravý jedinec
2…mírně napadený, dlouhodobá existence – šance na zlepšení vysoká
3…napadený, střednědobá existence – šance na zlepšení střední
4…napadený existence ohrožená, není šance zlepšení
5…mrtvý jedinec
6.Fyziologická vitalita
Označuje se stupnicí 1 až 5 a ukazuje na vitalitu dřeviny, možnost obnovy, chřadnutí.
1…optimální
2…vysoká – mladé a středně mladé výsadby
3…střednědobá existence
4…extrémně ohrožená existence
5…vitalita chybí
7.Pěstební stadium (stad.)
Označuje se stupnicí 1 až 5 a ukazuje na stádium vývoje.
1…nově vysazený jedinec
2…ujatý jedinec
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3…stabilizovaný jedinec
4…dospělý jedinec
5…přestárlý jedinec

TABULKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU
K tabulkám patří metodika průzkumu, která vysvětluje hodnocení.
Porosty jsou popsány v hodnotách a informacích potřebných ke stanovení ekologické újmy.

Průzkum byl proveden v únoru roku 2020.
Legenda:
• S - strom
• K – keř
• SK – skupina keřů
• P – pařez
• N – nálet
• ŽP – živý plot
Šířka koruny v metrech
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č.

tvar

1

S

2

S

3

S

4

S

název taxonu
Tilia cordata
Lípa srdčitá
Betula pendula
Bříza bělokorá
Betula pendula
Bříza bělokorá
Tilia cordata

SH

šířka
kor.

Nasazení
Obv.km
kor.

Šířka
km.

3-

15

1,3

212

67

23

IV

3

3

4

3

10

2

101

32

20

III

2

1

4

3

14

1

160

51

20

III

2

3

4

3-

15

0,5

200

64

20

IV

3

3

4

3-

10

0

203

65

23

III

3

3

4

3

8

0

131

42

22

III

2

1

4

4

16

0,5

105

34

23

IV

3-

3-

4

Výška věk zdrav.stav

fyziol.
Stad. Poznámka
Vit.

Dutinky, suché větve v koruně,
Výmladky u paty kmene
Blízko el. vedení, výmladky
u paty km., proschlé větve
Proschlé větve
Silně proschlé větve

Lípa srdčitá
5

S

6

S

7

S

Betula pendula
Bříza bělokorá
Betula pendula
Bříza bělokorá
Quercus petraea
Dub zimní

8

S

9

S

10

S

11

S

12

S

13

S

Larix decidua
Modřín opadavý
Picea abies
Smrk ztepilý
Picea abies
Smrk ztepilý
Acer pseudoplatanus
Javor klen
Aesculus hippocastanum
Jírovec maďal
Betula pendula
Bříza bělokorá

4

10

3,5

166

53

23

III

4

4

4

3

9

5

140

45

19

III

2

3

4

3

7

10

114

36

19

III

2

3

4

1

8

1,6

83

26

14

II

1

1

3

2-

8

0

105

33

16

II

1

2

3

3-

9

3

172
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22

III

3

3

20

4

Zásah
číslo p.

44/1
44/1
44/1
Zdravotní
řez
44/1

Nakloněná, dutinky
44/1
Prořídlá koruna, přerostlý
výmladek u paty km.
Silné suché větve,
polámané větve
Nakloněný, silně
Proschlé větve
Suché větve v koruně

44/1
Zdravotní
řez
44/1
Kácení
44/1
44/1

Suché větve v koruně
Blízko zpevněných ploch

44/1
kácení
44/1

Výmladky u paty kmene
44/1
Vytáhlá koruna, dutinky
44/1
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č.

tvar

14

S

15

S

16

S

název taxonu
Picea abies
Smrk ztepilý
Larix decidua
Modřín opadavý
Tilia cordata

SH

šířka
kor.

Nasazení
Obv.km
kor.

Šířka
km.

zdrav.stav

fyziol.
Vit.

3

8

6

179

57

19

III

2

3

4

3

15

14

180

57

23

IV

2

3

4

4

18

0

408

130

23

IV

3-

4

4

2

14

2

236

75

23

IV

2

1

4

2

16

1,5

210

67

23

IV

2

1

4

3

6

1,5

60

19

16

II

2

1

3

3

6

1,5

61

19

16

II

2

1

3

3

5

0,5

59

19

16

II

2

1

2

3

7

1,5

60

19

16

II

2

1

2

Výška věk

Stad. Poznámka

Suché větve v koruně
Líska u paty kmene
Proschlé větve v koruně

44/1

Suché větve v koruně

44/1
Zdravotní
řez
44/1

Lípa srdčitá
17

S

18

S

19

S

20

S

21

S

22

S

Quercus robur
Dub letní
Quercus robur
Dub letní
Acer pseudoplatanus
Javor klen
Acer pseudoplatanus
Javor klen
Fagus sylvatica
Buk lesní
Fagus sylvatica
Buk lesní
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číslo p.

2kmeny v 1,6m, proschlé větve v
koruně
Proschlé větve v koruně
Proschlé větve v koruně
Proschlé větve v koruně

44/1
44/1
Kácení
44/1
Kácení
44/1
44/1
44/1

SVINOVSKÝ PARK NA P.Č. 44/1 V K.Ú. SVINOV
04-2020

Název
POROST 1

STÁVAJÍCÍ POROSTY - POROST 1
Popis
mladý porost - výsadba odrostků
spon 1,2 x 1,2m
složení dub letní a lípa obecná
příměs 1% javor klen, ořešák, javor jasanolistý
výška 1,8-2,8m
výměra 1094m2

Zásah

Čištění a stabilizace
porostu

STÁVAJÍCÍ POROSTY - POROST 2
Název

Popis

POROST 2

mladý porost - výsadba odrostků
spon 1,2 x 1,2m
složení dub letní
výška 1,8m
výměra 272m2

Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz

Zásah
Čištění a stabilizace
porostu
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STÁVAJÍCÍ POROSTY - POROST 3
Název

Popis

POROST 3

mladý porost - výsadba odrostků
spon 1,2 x 1,2m
složení dub letní
výška 1,8m
výměra 657m2

Zásah
Čištění a stabilizace
porostu

STÁVAJÍCÍ POROSTY - POROST 4
Název

Popis

POROST 4

porost cca 15let
spon cca 2 x 2mm
složení javor klen
výška 5-6m
podrost třešeň
výměra 385m2

Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz

Zásah
Odstranění proschlých a
neperspektivních jedinců
Čištění a stabilizace
porostu
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STÁVAJÍCÍ POROSTY - POROST 5
Název

Popis

POROST 5

porost cca 15let
spon cca 2 x 2mm
složení habr obecný
výška 5m
podrost třešeň
výměra 556m2

Zásah
Odstranění proschlých a
neperspektivních jedinců
Čištění a stabilizace
porostu

CELKOVÝ SEZNAM ODSTRAŇOVANÉ ZELENĚ:
Celkem budou odstraněny 3 listnaté stromy, 1 jehličnatý strom. Bude se jednat o kácení ve ztížených podmínkách
zástavby obce. Dále dojde k odstranění celkem 603m2 porostu.
Rozměry a dendrometrické veličiny k odstraňovaným keřům jsou vyznačeny v tabulce.
K tabulkám patří metodika průzkumu, která vysvětluje hodnocení.

Kácení stromů:
Čísla kácených listnatých stromů …2ks:
V následující tabulce jsou již zvětšené průměry na řeznou plochu (x 1,3).
Průměr kmene
Počet ks Č. stromu (průměr v cm)
Ø 21 – 30
2
19 (25cm), 20 (25cm)
Ø 31 – 40
1
11(34cm)
Čísla kácených jehličnatých stromů …1ks:
V následující tabulce jsou již zvětšené průměry na řeznou plochu (x 1,3).
Průměr kmene
Počet ks Č. stromu (průměr v cm)
Ø 51 – 60
1
8(60cm)

Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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Odstranění pařezu …159ks:
Pařezy budou vyfrézovány, tak aby se neporušily okolní kořenové zóny dalších dřevin.
Samostatné pařezy … 155ks
Průměr pařezu
Počet ks
Ø 0 – 20
10
Ø 21 – 30
21
Ø 31 – 40
37
Ø 41 – 50
46
Ø 51 – 60
16
Ø 61 – 70
15
Ø 71 – 80
6
Ø 81 – 90
3
Ø 91 – 100
1
Pařezy po kácených dřevinách … 4ks
Průměr pařezu
Počet ks
Ø 21 – 30
2
Ø 31 – 40
1
Ø 51 – 60
1
Odstraňované pařezy celkem … 159ks
Průměr pařezu
Počet ks
Ø 0 – 20
10
Ø 21 – 30
23
Ø 31 – 40
38
Ø 41 – 50
46
Ø 51 – 60
17
Ø 61 – 70
15
Ø 71 – 80
6
Ø 81 – 90
3
Ø 91 – 100
1
Závoz po odstraněných dřevinách … 56,63m3
Porosty k probírce … 2964m2

Odstranění proschlých a neperspektivních jedinců
Čištění a stabilizace porostu
Zdravotní řez u 3 stromů
Výpočet plochy koruny byl počítán dle Nákladů obvyklých opatření následujícím výpočtem:
Plocha stromu v m2 =průměr koruny × výška stromu
Stromy č. 4, 7, 16.
Plocha koruny
Počet ks
271-300
1
361-390
1
391-420
1

Číslo dřeviny (plocha koruny v m2)
4 (300m2)
7 (368m2)
16 (414m2)

Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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SO 02 MLATOVÉ PĚŠINY
Mlatová pěšina 272m2.
Nová plocha kamenné dlažby s širokou spárou 60m2.
Nový šlapákový chodník 37m2.

1. BOURACÍ PRÁCE
Popis situace
V území se nachází síť zpevněných ploch z asfaltového povrchu a několik plošek ze žulové kostky. Tyto povrchy
budou odstraněny do hloubky 30cm a následně zde bude nově založen povrch nový. Likvidace bude včetně obrub.
Velmi opatrně se bude muset zacházet s odstraňováním povrchu, v místech dotyku pat kmene stromů. V místech
vzniku nových zpevněných ploch bude podklad nově vytvořen.
Před započetím stavebních prací je nutné zabezpečit ochranu stromů na staveništi bedněním.
Dále plánovat navážky apod. mimo kořenové zóny stromů, tak aby v budoucnosti nedošlo k jejich úhynu.
Výměry stávajících zpevněné ploch – asfaltový povrch 260m2 + plochy ze žulových kostek 7,5m2
Veškeré povrchy budou odstraněny.
Seznam výměr
K odstranění:
Stávající výstavní plocha z litého asfaltu – vrstvy k odstranění…260m2
Litý asfalt mocnost 50mm …………………….260m2
Podkladový beton mocnost 150mm…………260m2
Štěrkový podklad mocnost 100mm ………….260m2
V případě dobrého podkladu bude odtěženo jen horních 20cm a štěrkový podklad zůstane zachován!
Stávající plocha ze žulových kostek – vrstvy k odstranění …7,5m2
Betonová zámková skladebná dlažba 80x100x200mm………..7,5m2
Podkladová vrstva kladečská mocnost 40mm………….………..7,5m2
Štěrková vrstva mocnost 180mm…………………………………..7,5m2
Odstranění stávajícího mobiliáře včetně kotvení:
- Stávající odpadkový koš k odstranění … 5ks
- Stávající lavička k odstranění … 7ks
- Stávající altán k odstranění … 1ks
- Stávající betonová fontána k odstranění … 1ks
Odstranění obrubníků (šířka 5 cm x výška 25cm v betonovém základě cca do 0,4m) …307m
Odstraněny budou veškeré obrubníky kolem odstraňovaného chodníku a ploch.
Ochrana dřevin a zásady práce s vegetační složkou při stavební činnosti
V rámci stavby dojde k práci v blízkosti dřevin, mohlo by tedy dojít k jejich poškození. Nutností je zamezit přístupu
těžké techniky do kořenového prostoru.
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNO MIMO PRŮMĚTY KORUN STROMŮ.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI
STAVEBNÍCH PRACÍCH:
Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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•

Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu stávajících stromů a
rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.
• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly,
minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze
stavby.
• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno stromy v porostu stavby
chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným s bočním odstupem 1,5m. Není-li to ve výjimečných
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.
• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se nesmí v kořenové zóně
jezdit.
OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH JAM:
• V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.
• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně nebo s použití odsávací
techniky.
• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m.
• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U menších je nutno kořeny
ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí ošetřit.
• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci
poškozených kořenů.
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA PŮDY NA STAVBĚ
• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a stavebně provozních ploch
musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech
o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) se půda snímat nesmí.
• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací s půdou. Přitom nesmí
dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, zejména s látkami škodlivými rostlinám.
• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy.
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od stavebního provozu.
– budeme skrývat pouze svrchní „kulturní vrstvy“ ze zatravněných ploch v tl. 15 cm
• Sejmuté kulturní vrstvy půdy, je třeba ukládat stranou od stavebního provozu.
• Po uložené zemině je nemá jezdit.
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být zajištěno přechodné osetí
půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí.
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace a místním poměrům.
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm.
• Zatravněné plochy, které budou dotčené stavebními pracemi a nové plochy určené pro zatravnění budou
ohumusovány v tl. 100 mm. Na nich bude založen trávník. Pro výsadbu keřů potřebujeme 300mm a pro
výsadbu stromů se bude nový výsadbový substrát dodávat jednotlivě do jam.
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod ležící vrstvy nebo
podloží/základové půdy.
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m odchylovat od
požadované roviny o více než 5cm.
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 3cm.
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2. MLATOVÉ PĚŠINY
Popis návrhu
Nové povrchy budou vytvořeny z mlatu. Dále budou vytvořeny menší plochy z kamenné dlažby a stezka ze šlapáků.
Kamenná dlažba se širokou spárou a šlapákový chodník budou vytvořeny ložením kamenů do štěrkového lože.
Seznam výměr
1/ Nový mlatový povrch … 272m2
Dojde k položení mlatového povrchu na ploše 272m2.
Složení vrstev:
Skladebné vrstvy mlatového povrchu na ploše 272m2
Obrusná vrstva štěrk frakce 0-4mm …………………..…………….…...40mm
Zhutnělé drcené kamenivo frakce 0-32mm … ………….……………...60mm
Zhutnělé drcené kamenivo frakce 32-64mm … ……………………...150mm
Zhutnělé podloží (zemina)________________________________________
Vrstva celkem……………………………………………………………...250mm
Obruba chodníku ocelová pásovina – samofixační obruba 2x200mm
… 323,3m
Propust pod pěšinou … 1x v délce 1,6m
Kvůli trasování odtoku vody ze studny v rámci stavebního objektu 04 Periodicky zaplavovaná tůň a související terénní
úpravy, dojde v rámci stavebního objektu 02 k instalaci propustky pod nově vznikající zpevněnou plochou v místě
vyznačeném na výkrese.
2/Šlapákový chodník 37m2
Porostem č. 5 bude procházet šlapákový chodník, z kamenných nášlapných desek 350-450x350-450x20-40 mm,
které budou kladeny v osové vzdálenosti 300-500 mm.
Skladba šlapákového chodníku:
Kamenné nášlapné desky 350-450x350-450x20-40 mm
pískové lože (popř. drc. Kam 2-4mm)
štěrkodrť fr. 0-64
Celkem

40 mm
50 mm
100 mm
190 mm

Šlapákový chodník … 37m2
3/Kamenná dlažba se širokou spárou kladena do lože na sucho 60m2
Na zastaveních, jako plocha pro umístění mobiliáře, bude vytvořena plocha z kamenných nášlapných desek 350450x350-450x20-40 mm, které budou kladeny vedle sebe ve vzdálenosti zhruba 200mm.
Skladba kamenné dlažby:
Kamenné nášlapné desky 350-450x350-450x20-40 mm
pískové lože (popř. drc. Kam 2-4mm)
štěrkodrť fr. 0-64
Celkem

40 mm
50 mm
100 mm
190 mm

Kamenná dlažba se širokou spárou … 60m2
Pláň pod nezpevněnými plochami bude zhutněna na min. deformační modul min.Edef=30 Mpa.

Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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4/ Terénní modelace
Po ukončení obnovy zpevněných povrchů dojde k dosypání zeminy kolem jejich obrub tak, aby došlo k plynulému
přechodu ze zpevněných ploch na plochy travnaté. Výškový rozdíl mezi zpevněnou plochou a travnatou plochou bude
2cm. Dále dojde k dosypání nerovností na plochách a urovnání celkové terénu.
Dosypání zeminy kolem nových obrubníků u obnovovaných zpevněných ploch…45,4m3
Dojde k nasypání zeminy podél obrub nových zpevněných ploch (302,4m) v šířce 1m a do výšky 15cm.

Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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SO 03 REKONSTRUKCE VODNÍ PUMPY
V rámci stavebního objektu dojde k rekonstrukci stávající vodní pumpy. Stávající vodní pumpa bude odstraněna a na
stejném místě bude instalována pumpa nová.
Stav současné pumpy pod povrchem není znám. Před realizací proběhne kontrola stavu pumpy a průzkum
podpovrchových vrstev. Pokud se při kontrole prokáže stávající studna a příslušenství jako již nefunkční a nebude
postačovat pouze jejich výměna, dojde k zaslepení studny.

Stávající vodní pumpa

Charakter nové vodní pumpy

Instalace ruční pumpy:

1. Sací koš se zpětnou
klapkou
2. Pracovní válec
3. Stojanová pumpa
4. Spona s klíny
5. Odvodnění
6. Trubka 6/4"
7. Trubka 5/4" (7)
Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz
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Název

Popis

Dřevěná
koryta
pro hru s
vodou

Ilustrační obrázek

Popis výrobku:
Dřevěné koryta
pro hru s vodou.
Vyspádovaná pro
odtok vody ze
studny.
Materiál:
Dřevo
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SO 04 PERIODICKY ZAPLAVOVANÁ TŮŇ A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ
ÚPRAVY
BUDOVÁNÍ TŮNÍ
Dle standardu SPPK B02 001:2014
Na území dojde k vytvoření terénní deprese, pro optimalizaci vodního režimu, zadržování vody v krajině a podporu
biodiverzity na území. Prvek je určen zejména pro rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše.
Tůně nejsou určeny k chovu ryb ani vodní drůbeže.
Jedná se o terénní depresi, která bude periodicky nebo trvale naplněna především srážkovou vodou, povrchovým a
podpovrchovým odtokem vody.
Území je naprosto vhodné pro budování tůní. Nachází se zde zamokřená lokalita, která byla pozorována při terénních
průzkumech.

Ilustrační obrázek tůně
Specifikace dle zákona:
Tůň (dle ustn. 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) není vodním dílem, pokud nemá
hráz, ani technické objekty – výpust, bezpečnostní přeliv apod. dále stanoví, v jakých případech je nutné získat
povolení k nakládání s vodami.
Tůně do velikosti 300m2 a max. hloubky 1,5m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a ani
stavební povolení či ohlášení (Dle zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.).
Postup k uložení sedimentu (výkopu) tůně se bude řídit zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 1 k vyhlášce 257/2009 Sb., o používání sedimentů na
zemědělské půdě.
Tůně strojně hloubené - standardní případy, jsou používány různé bagry s drapákovými nebo svahovými lžícemi.
Vhodnější jsou obecně pásové stroje, v únosném terénu i kolové stroje, výjimečně u větších tůní, soustav tůní nebo
ve svahu lze použít i buldozery, ty ale neumožňují modelování dna. Typ tůní: Budou vybudovány tůně neprůtočné.
Neprůtočné tůně - jsou závislé pouze na srážkách nebo infiltraci. Hladina vody v tůni koresponduje s hladinou
podzemní vody v jejím okolí. Při delším období sucha může dojít k vysušení tůně. Periodicky vysychavé tůně jsou
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vhodné pro žábronožku letní či listonoha letního. Vhodné jsou spíše menší a mělké tůně v mladých sukcesních
stádiích (často charakteru kaluží), bez vegetace, které drží vodu méně než 4 měsíce v roce, tzn. často vysychající.
Technologie založení:
Tůně budou hloubeny strojně.
Plocha k rozhrnutí zeminy bude maximálně desetinásobek plochy tůně, z níž je materiál těžen.
Odvezení zeminy z lokality je nezbytné v případě její kontaminace (např. invazními rostlinami nebo jejich
semeny). V tomto případě není odvoz nutný a zemina bude ponechána.

Termín realizace
Nejvhodnějším termínem je konec srpna až října, tedy mimo sezonu rozmnožování obojživelníků. Pokud
nehrozí narušení cyklu zimování je možné práce provádět i v zimě.
Údržba tůní
Již stabilní, vyskytující se biotop nesmí být poškozen.
Částečné odstranění sedimentu pro maximální prodloužení technické i biologické životnosti tůně
Odstraňování náletu dřevin a zárůstu vodního prostoru tůně pro zvýšení oslunění vodní hladiny a omezení
opadu listí.
Interval: 1x za 5 až 10 let viz následná péče.
Seznam výměr:
označení

výměra

objem

Tůň neprůtočná

24m2

15,4m3

TERÉNNÍ ÚPRAVY PRO ODTOK VODY
Dále dojde k vytvoření drobné terénní deprese vedoucí od rekonstruované pumpy směrem k tůni. Trasování brázdy je
vyznačeno ve výkrese. Jedná se o mělkou, 15cm hlubokou a 20cm širokou terénní sníženinu vytvořenou k odtoku
vody ze studny.
Terénní úpravy pro odtok vody … 0,7m3
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BALVANY LOŽENÉ DO TERÉNU
V blízkosti tůně a brázdy k odtoku vody budou uloženy balvany. Bude se jednat o lokální kámen, např. moravská
droba. Balvany budou o velikostech 0,6-1,3m3. Budou vždy uloženy na delší straně a budou částečně zapuštěny do
terénu. Celkem bude instalováno 28ks balvanů.
Počet
Název
Popis
Ilustrační obrázek
kusů

Balvany
ložené do
terénu

Balvany o rozměrech 0,6-1,3m3
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SO 05 MOBILIÁŘ
Na kamennou dlažbu bude rozmístěn mobiliář. Jedná se o dřevěné lavičky a sedáky a odpadkové koše. Jejich
rozmístění je zobrazeno na výkrese. Dále bude v rámci stavebního objektu umístěn plot z vrbového proutí. Plot je
umístěn v jižní části území, aby pohledově odclonil navazující zahrady. Přesné umístění plotu je zobrazeno ve
výkresech. Nakonec dojde k umístění drobných prvků, jako jsou hmyzí hotely a ptačí budky.
Seznam navrženého mobiliáře a technického vybavení
Počet
Název
Popis
Ilustrační obrázek
kusů
Popis výrobku:
Sedák je tvořen jediným kusem
masivního dřeva, ke kterému jsou ze
spodní části přichyceny vruty dvě
pozinkované nohy.
Materiál:
nohy: ocel tř. 11 ošetřená žárovým
zinkováním masivní dřevo: dub
Povrchová úprava:
Kov – žárový zinek
Dub – bez povrchové úpravy
Rozměry:
3200×400×440 mm / 380 kg
Kotvení:
Chemickou kotvou pomocí 4
nerezových závitových tyčí M10
délky min. 200 mm a 4 kloboukových
matic M10 s podložkou do předem
vybetonovaných základů.

7ks

Popis výrobku:
Sedák je tvořen jediným kusem
masivního dřeva, ke kterému jsou
ze spodní části přichyceny vruty
dvě pozinkované nohy.
Materiál:
nohy: ocel tř. 11 ošetřená
žárovým zinkováním masivní
dřevo: dub
avička –
Povrchová úprava:
opracovaná
Kov – žárový zinek
dřevěná
Dub – bez povrchové úpravy
krychle
Rozměry:
400×400×440 mm / 52 kg
Kotvení:
Chemickou kotvou pomocí 4
nerezových závitových tyčí M10
délky min. 200 mm a 4
kloboukových matic M10 s
podložkou do předem
vybetonovaných základů.

9ks

Lavička –
opracovaný
dřevěný
hranol
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Název

Popis

Odpadkový
koš

Plot
z vrbového
proutí

Ilustrační obrázek

Popis výrobku:
Odpadkový koš na noze.
Konstrukci tvoří zinkovaný
svařenec z oceli tř. 11 následně
ošetřený práškovou vypalovací
barvou. Výplň čelní strany je
tvořena devíti vodorovnými
lamelami z masivního dřeva.
Uvnitř koše je vyjímatelná
polypropylenová nádoba tl. 5 mm
o objemu 50l. Obsah koše je
chráněn zvedacím víkem.
Materiál:
konstrukce: ocel tř. 11 masivní
dřevo: dub
Povrchová úprava:
Ochranná vrstva zinku opatřená
práškovou vypalovací barvou v
jemné struktuře mat, v odstínech:
RAL 7016 (antracitová šedá),
Dub – ošetřen impregnací a
silnovrstvou lazurou s biocidním
účinkem
Rozměry:
362×320×1000 mm / 50 l
Kotvení:
Chemickou kotvou pomocí 4
nerezových závitových tyčí M10
délky min. 100 mm do předem
vybetonovaných základů
zapuštěných 100 mm pod
povrchem.
Popis výrobku:
Vrbový plot. Plot je vyroben
zapletením vrbových prutů.
Materiál:
Vrba.
Rozměry:
Výška: 180cm
Šířka: 180cm

Počet
kusů

3ks

60m

Celkem 34 dílů
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Název

Popis

Ilustrační obrázek

Počet
kusů

Popis výrobku:
Barva Žlutá
Materiál Dřevo
Výška 31 cm
Šířka 31 cm
Délka 9 cm
Hmyzí
triangle
hotel

3ks

Popis výrobku:
Barva Žlutá
Materiál Dřevo
Výška 30 cm
Šířka 13 cm
Délka 14 cm
Ptačí
budka

3ks

Popis výrobku:
Barva Červená
Materiál Dřevo
Výška 23 cm
Šířka 17 cm
Délka 12 cm
Motýlí
domeček
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Název

Popis

Ilustrační obrázek

Počet
kusů

Informační tabule ve dřevěném
stojanu.

Informační
tabule

Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz

1ks

38

SVINOVSKÝ PARK NA P.Č. 44/1 V K.Ú. SVINOV
04-2020

SO 06 SADOVÉ ÚPRAVY
Sadové úpravy jsou nedílnou součástí návrhu. Jelikož je plocha lesním pozemkem, na kterém se i nadále bude
hospodařit lesnickým způsobem, byly navrženy úpravy, nerozporující tomuto způsobu hospodaření. Cílem bylo
menšími, nenásilnými zásahy prostor zpřehlednit a zobytnit. Jedná se o výsadby bylin a dřevin, které svými projevy
v průběhu roku zatraktivní celý prostor. V rámci sadových úprav šlo o podtržení optického propojení kostela s okolím
pomocí pohledové osy zdůrazněné výsadbou jehličnatých a listnatých dřevin, podpořených kvetoucím bylinným
patrem. Dále byly použity kvetoucí třešně (Prunus avium), které zvýrazní vstupy do parku především na jaře
výraznými květy. V průběhu roku jsou pak důležité jako potrava pro ptactvo a na podzim jsou výrazné oranžovočerveným vybarvením listí. V parku se nacházejí tři zastavení, odpočinkové plochy s lavičkami. U těchto zastavení
jsou navrženy výsadby dřínů (Cornus mas) na kmínku. Dříny kvetou brzy na jaře žlutými květy a na podzim jsou
ozdobné červenými plody. Kromě výrazné ekologické funkce budou příjemně spoluutvářet prostředí pro odpočinek.
Bylinné patro bude prostoru dodávat jemnost a výraznou barevnost v průběhu roku. Kromě bylinné směsi trvalek
v pohledové ose jsou navrženy tzv. luční koberce, které budou položeny v páse podél ulice Jandáskova, která je
pohledově nejexponovanější. Průhled na kostel bude v jižní části ozvláštněn periodicky zaplavovanou tůní
obklopenou balvany volně loženými v terénu, které budou sloužit jako plazníky pro obojživelníky a společně s porosty
luk budou přispívat k rozvoji biodiverzity v území. Okolí tůně pak ještě doplní výsadba trvalek snášející kolísání vodní
hladiny.
Požadované úkony před započetím výsadeb
•

Použití výpěstků se řídí vyhláškou č.139/2004 Sb.:

Vyhláška č. 139/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin,
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Především dle:
§1
Podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin
(1) Přenos semen a sazenic lesních dřevin (dále jen "reprodukční materiál") z místa zdroje na místo použití při
obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen
"obnova lesa a zalesňování") lze provádět v rámci jednotlivých přírodních lesních oblastí,1) a to v rámci výškových
pásem určených lesními vegetačními stupni2) (dále jen "stupeň"). Reprodukční materiál lze přenášet mezi prvním až
čtvrtým stupněm bez omezení s výjimkou přírodních lesních oblastí 17 (Polabí), 34 (Hornomoravský úval) a 35
(Jihomoravské úvaly), ve kterých nelze do prvního stupně přenášet reprodukční materiál ze třetího a čtvrtého stupně.
Od pátého stupně lze přenášet reprodukční materiál s vertikálním posunem o plus nebo mínus jeden stupeň s tím, že
lze přenášet reprodukční materiál ze čtvrtého do pátého stupně a naopak. Smrk a kleč nelze přenášet z nižších
stupňů do osmého a devátého stupně; lze však provést jejich vzájemný přenos mezi osmým a devátým stupněm.
(2) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci dané přírodní lesní oblasti, lze provádět jeho přenos
způsobem stanoveným pro jednotlivé dřeviny v přílohách č. 1 až 5 s přípustným vertikálním posunem podle odstavce
1.
(3) Použití reprodukčního materiálu pocházejícího ze semenných sadů, rodičovských stromů, klonů nebo směsí klonů
musí splňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o uznání zdroje reprodukčního materiálu podle zvláštního právního
předpisu.3)
Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technická kritéria, jak pro realizaci sadových úprav, tak i pro
následnou rozvojovou a udržovací péči dle podmínek normy ČSN 83 9051. Veškeré výsadby budou realizovány ve
smyslu ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031.
Při výsadbě budou místa chráněna dle podmínek ČSN 38 9061 – to znamená, že v místech určených pro
nové sadové úpravy bude zamezeno skladování stavebního materiálu, chemikálií a zamezeno dopravě.
Realizace bude probíhat v optimálních agrotechnických termínech.
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•

ČSN 48 2115 sadební materiál lesních dřevin

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technické kritéria pro sadové úpravy. V rámci realizace budou
práce postupovat ve shodě s následujícími normami :
• ČSN 839011/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
• ČSN 839021/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
• ČSN 839031/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
• ČSN 83 9041/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby
stabilizace terénu
• ČSN 83 9051/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče
o vegetační prvky
• ČSN 839061 /2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích
• ČSN 73 6133/2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610
(75 6114)/1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Před započetím výsadeb stromů je nutno provést přesné vytýčení sítí u dotčených správců a to měřícím kabelovým
vozem. Tato služba je u některých správců sítí bezplatná a je nutno ji dopředu objednat.
Před započetím projektové činnosti bylo projektantem požádáno o vyjádření všech dotčených správců sítí viz
dokladová část E.
I přes vytýčení sítí do mapových podkladů je důležité si před započetím prací nechat vytýčit sítě přímo jejich správci
na určeném místě neboť toto znázornění má povolené odchylky 1-1,5m. Ochranná pásma jsou většinou 1,5m od
středu.
Podrobněji viz. vyjádření. Vyjádření jsou platná nejméně 6měsíců. Datum je vždy na výkrese a v tabulce složky.
Nehloubit výsadbové jámy těžkou technikou. To platí pro veškeré výsadby uvnitř města, protože uložení sítí se mění
a na výsadbu mají organizace 2roky, což znamená, že situace může být již zcela jiná.
TERMÍN REALIZACE AKCE:
Nové výsadby by neměly být v kolizi s žádnou jinou pracovní činností.
Všeobecný termín výsadeb je od poloviny dubna do poloviny června a na podzim – od poloviny září do poloviny
listopadu.

Pěstební substrát:
Při výsadbě stromů se počítá s 50% výměnou zeminy vzhledem k urbanizovanému prostředí. Pro výměnu zeminy
bude připraven propustný pěstební substrát obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo. Obecně uznávanou
skutečností je to, že organické materiály by neměly přijít hlouběji než 30 – 40cm, protože při jejich rozkladu je
spotřebováván kyslík a produktem případného anaerobního rozkladu může být pro rozvoj kořenů nepříznivý metan.
Jáma se vyplní lehce prokořenitelným vzdušným substrátem s dostatečnou zásobou živin, který je odolný vůči
nadměrnému zhutnění.:
- Kulturní vrstva půdy 50% objemu
- Štěrk (frakce 8-16) 20% objemu
- Štěrk (frakce 4-8) 10% objemu
- Písek
20% objemu
- Půdní kondicionér
1kg/m3
- Hnojivo (např.Silvamix) 3kg / 1m3.
V tomto odstavci jsou vyjmenované základní postupy při realizaci jednotlivých výsadeb.
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Popis sazenic navrhovaných taxonů:
• Se řídí normou: ČSN 48 2115 sadební materiál lesních dřevin
Na základě normy budou jak listnaté, tak jehličnaté stromy s listem původu.
1. Pro výsadbu jsou navrženy odrostky s velikostí 180-250cm
2. Bude se jednat o krytokořenné odrostky (v bowtonech nebo kontejnerované
3. Rostlina bude vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, přesazením do obalu s nadzemní částí
od 180-250cm
Keře:
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré sazenice kontejnerované
Kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované
Sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část
Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů
Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu
Sazenice budou z obdobných klimatických podmínek
Sazenice budou s minimálně třemi výhony požadované velikosti

Trvalky a bylinky:
• Veškeré sazenice kontejnerované
• Kontejnery budou o nejmenším rozměru K9 nebo K 11, dle výkazu výměr
• Kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované
• Sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část
• Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů
• Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu
Cibuloviny:
• Cibule budou zdravé, nepoškozené a sazeny v řádných agrotechnických termínech určených právě
cibulovinám

Trávník a květnaté louky:
Na většině území dojde k založení nového trávníku. S nově založenými plochami je počítáno i v nově zavezených
částech po odstraňovaných prvcích a dřevinách.
Bude se jednat o parkovou směs uznaného osiva např. od firmy Barenbrug nebo Volf, ale i české z Židlochovic. Ve
stinných částech je nutno využít směs do stínu. (Ve stínu se nachází přibližně polovina území.)
Květnaté louky budou založeny dvěma způsoby – pokládkou travního koberce v jedné části a výsevem letniček ve
druhé části.
Všechny sazenice budou z obdobných klimatických podmínek.
Požadavky pro realizaci:
Výsadba odrostku:
• Před výsadbou odrostků budou vyhloubeny jámy ve velikosti cca 0,25m3 při velikostech max. 250cm
• Jámy budou kopány ručně, tak aby se nevytvářel květináčový efekt (výsadbová jáma bude po obvodu
zdrsněna) a, aby nedošlo k poškození sítí (někdy bývají sítě uloženy s mírnou odchylkou).
• Při výsadbě se počítá s 50% výměnou zeminy.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Na spod jámy se přidá cca7cm štěrkopísku jako drenáž.
Před výsadbou bude sazenice opatrně vyjmuta sazenice z kontejnéru nebo bowmontu.
Pro výměnu zeminy bude připraven propustný pěstební substrát obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo
– rašelinokůrový substrát + Silvamix 3kg / 1m3.
Místo závlahové sondy bude do pěstebního substrátu přidán půdní kondicionér TerraCottem v poměru 1,52kg na m3 substrátu.
Každá dřevina musí být ihned po výsadbě zafixována 3 kůly (délka 3 m, frézované, impregnované) s
9 příčkami.
Kůlování se provádí před zasypáním kořenového systému
Kmínek bude ošetřen ochranným nátěrem např. Arbo-flex k zamezení škod způsobených vysokou teplotou
nebo mrazem v aplikačním množství dle následující tabulky podle velikosti sazenice:
Výška sazenice v cm
Spotřeba g/kmen
Ekvivalentní plocha v m2
180-250
250-300
0,30
Ochranný nátěr bude proveden po důkladném očištění kmene a po nanesení základového nátěru, jehož
spotřeba činí až 20% kalkulovaného množství uvedeného pro ochranný nátěr v tabulce. Ochranný nátěr je
třeba aplikovat až po nástup koruny. Dorůstající hlavní kmen bude následně ošetřován. Aplikace může být
provedena celoročně od venkovní teploty nad 10°C, na suchý kmen! Neaplikovat na zmrzlý kmen, nebo
v dešti.
Výsadbová mísa bude chráněna mulčí ( výška mulče 10 cm - ten bude rovnoměrně rozprostřen)
Ihned po výsadbě je nutno provést závlahu po 50 – 100 l ke každému stromu.
Záruka na vysazené dřeviny bude 3roky od vysazení.

Výsadba keřů :
• Výsadbové záhony s keři budou dobře propracované do 20cm hloubky s příměsí výsadbového substrátu
v množství 30%.
• Záhony budou v bezplevelném stavu.
• Při výsadbě budou pro každou sazenici vyhloubeny jamky o velikosti o 20% větší, než je kontejner.
• Ke každé rostlině budou přidány 3 tablety 10g např. Silvamix. Tablety se položí do okolí vysazené dřeviny a
zatlačí cca 5cm do půdy.
• Sazenice musí být při výsadbě zatlačeny do jámy.
• Při rozmisťování sazenic budou k okrajům záhonů u chodníků sázeny nejblíže 40cm z důvodu růstu keřů,
které by pak zasahovaly do chodníků.
• Záhony budou po výsadbě mulčovány cca 7cm mulčovací kůry.
• Po výsadbě dojde k zálivce a zastřižení keřů.
• Vlastní výsadbu poté provádíme na jaře nebo na podzim, pokud jsou však rostliny v kontejnerech, je možná
i v průběhu roku.
Výsadba travin a trvalek:
Do připravených záhonů se sazenice rozloží na povrch nahodile (traviny jsou umístěny směrem k oplocení), je nutné
dbát na pravidelné rozmístění jednotlivých druhů po celé ploše. Rozmístí se veškeré navržené sazenice a
překontrolují se tvary, uspořádání a rozestupy jednotlivých sazenic.
Výsadba z kontejnerů:
Kontejnery se sazenicemi se před výsadbou dobře provlhčí – celý kontejner se ponoří do vody až po okraj a ponechá
se tam, dokud neuvolňují vzduchové bubliny.
U sazenic v kontejnerech často kořenový systém prorůstá drenážními otvory. V tom případě se kontejner na boku
rozstřihne a sazenice se z něj oparně vyjme. Kořeny nikdy netrháme – jen seřezáváme nebo ostříháme.
Většinou vytvoří sazenice po stranách kontejneru kořenový filc, který se musí protrhat a prokypřit.
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Mech, řasy nebo plevel a ztvrdlá zemina se musí také odstranit.
Rostliny se nevytahují z nádoby za stonek.
Samotná výsadba:
Před výsadbou se vyhloubí jamka. Musí být dostatečně velká, aby se kořenový systém zasadil bez ohýbání.
V žádném případě nesmí být sazenice zasazena hlouběji, než byla předtím.
Hlavní pupeny musí ležet těsně pod povrchem. Dlouhé kořeny se mohou zkrátit na šířku ruky. Kulové kořeny musí
mít dostatek místa svisle v celé délce.
Sazenice se po stranách balu přitlačí tak, aby rostlina byla vzpřímená a pevně držela v zemi.
Výsadba cibulovin:
Výsadba cibulí bude náhodná do hnízd. Do jednoho hnízda však musí přijít 5ks cibulí. Cibuloviny budou vysazovány
do trávníků (v rozmezí uvedeném ve výkresové části). Cibule budou sazeny ve správném agrotechnickém termínu a
ta v podzimních měsících od 2/2 září až do listopadu, do nezamrzlé půdy. Cibule jsou sazeny do hloubky 3x-4x větší
než je samotná cibule.
Cibuloviny v záhonech jsou vysazovány na stanoviště jako poslední.
Založení trávníků:
Pro založení trávníku je nutné provést perfektní jemné zpracování terénu se spádem cca 2% od budov a komunikaci
v ideálním případě.
Postup při zakládání:
- Jemné terénní úpravy
- Předseťové zpracování půdy cca 150mm
- Odplevelení
- Hnojení
- Výsev – cca 2g/m2
- Dokončovací péče
Musí být provedeno chemické odplevelení pozemku totálním herbicidem. Na pozemek se rozprostře trávníkový
substrát cca 3 cm vrstva. Do osiva bude přidáno trávníkové hnojivo. Založen bude trávník parkový s využitím vhodné
travní směsi pro vlhčí klima s mírným zastíněním. Bude se jednat o parkovou směs uznaného osiva např. od firmy
Barenbrug nebo Volf, ale i české z Židlochovic. Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka.
Dokončovací péče – hnojení (5g N/m2) po první seči. První dvě kosení provede realizační firma. Dále udržovací péče
v rozsahu ČSN 83 90 51. Záruka bude 36 měsíců od vysazení.
Založení květnatých luk:
Louka z travního koberce:
Luční koberec bude brán ze školky s odobnými klimatickými podmínkami. Louka bude položena v rolích, podobně
jako travní koberec. Druhové složení bude pestré s užitím druhů jako je kopretina, hvozdík, jitrocel, chrpa,
mateřídouška a mnoho dalších. Luční koberec se po zakořenění nemusí zalévat, louku stačí sekat 2–3krát ročně.
Louka nebude mladší než 3 roky.
Pokládka lučního koberce je velmi podobná jako u travního koberce. Nejdříve se musí kvalitně připravit podklad.
Plocha by měla být od cílového stavu nižší cca o 2 cm kvůli následnému navýšení o koberec. Pokládáme jeden pás
k druhému, přirážíme co nejtěsněji k sobě. Čerstvě položenou louku je nutné uválet a potom ihned zalít dávkou
vody alespoň 15–20 l/m². Zálivku následně opakujeme dle počasí 1–2krát denně po dobu alespoň 14 dní po položení.
Následně dávku pozvolna snižujeme. Luční koberec je nutné položit do 24 hodin od sloupnutí v trávníkové školce.
Základní zakořenění trvá obvykle 10–14 dní.
Louka je schopná samostatného růstu už od měsíce po položení. Od této doby není nutné louku zalévat. Louka
se nehnojí, neaplikují se žádné postřiky. Stačí, když budete louku sekat 2–3krát ročně. Posečenou hmotu nechte
uschnout a vysemenit. Následně pohrabte a posbírejte. Ideální termín pro první seč je po prvním odkvětu, přibližně
koncem června či v červenci. Další seč můžete provést po dalším odkvětu během září. V období říjen až listopad
můžete udělat třetí a poslední seč. Louka je vysoká max. 50 cm, její seč neprovádějte zbytečně nízko. Stačí přibližně
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10 cm od povrchu. Za tuto jednoduchou péčí vám bude vaše louka vděčná a odmění vás bohatou škálou barevných
květů.Text: www.vrbas.cz

Seznam základního rostlinného materiálu, výměr:
Listnaté stromy
číslo

Název latinsky

Název česky

1.

Acer pseudoplatanus

Javor klen

2.

Prunus avium

Třešeň ptačí

Odrostky/výška
Odrostek 250,
krytokořenný
Odrostek 250,
krytokořenný

Počet ks
6ks
5ks

Jehličnaté stromy
číslo
3.

Název latinsky

Název česky

Odrostky/výška

Počet ks

Pseudotsuga menziesii

Douglaska tisolistá

Odrostek 180+,
krytokořenný

6ks

Listnaté keře na kmínku
číslo

Název latinsky

Název česky

Velik. sazenice

Počet ks

A

Cornus mas

Dřín obecný

10-12

6ks

B

Crataegus monogyna

Hloh jednosemenný

10-12

5ks

Trvalky:
číslo

Název latinsky

Název česky

Velikost
sazenice

ks/m2

celkem ks

T1

Sedum spurium

Rozchodník pochybný

K9

15

160ks

T2

Sedum reflexum

Rozchodník skalní

K9

15

160ks

T3

Thymus pulegioides

Mateřídouška vejčitá

K9

15

160ks

T4

Fragaria viridis

Jahodník trávnice

K9

12

160ks

T5

Salvia nemorosa

Šalvěj hajní

K9

9

320ks

T6

Lamium galeobdolon

Pitulník žlutý

K9

6

320ks

T7

Aquilegia vulgaris

Orlíček obecný

K9

6

320ks

T8

Centaurea montana

Chrpa horská

K9

6

320ks

T9

Eupatorium maculatum

Sadec skvrnitý

K9

2

320ks

T10

Leucanthemum vulgare

Kopretina bílá

K9

12

320ks

T11

Lupinus polyphyllus

Lupina mnoholistá

K9

9

320ks

T12

Geranium macrorrhizum

Kakost oddenkatý

K9

12

320ks

T13

Aster ericoides ´Blue Star´

Astra, fialový květ

K9

9

320ks

T14

Filipendula ulmaria

Tužebník jilmový

K9

9

160ks

T15

Lysimachia punctata

Vrbina tečkovaná

K9

9

160ks
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T16

Matteuccia struthiopteris

Pérovník pštrosí

K9

5

160ks

T17

Lythrum salicaria

Kyprej vrbice

K9

9

160ks

T18

Carex lurida

Ostřice lurida

K9

12

160ks

Celkem trvalek:

4 320ks

Cibuloviny:
číslo
název
popis
C1
Scilla siberica
Ladoňka sibiřská
C2
Anemone blanda
Sasanka rozkošná
C3
Muscari armeniacum
Modřenec arménský
C4
Galanthus nivalis
Sněženka podsněžník
C5
Narcisus tete a tete
narcis
Celkem cibulovin:
Cibuloviny budou sázeny do hnízd po 3 kusech.

celkem
ks

1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
9 200ks

Květnaté louky
Travní koberec … 211m2
Složení: Agrostis capillaris, Artemis tinctoria, Anthoxanthum odoratum, Anthyllis vulneraria, Centaurea cyanus,
Centaurea jacea, Dianthus carthusianorum, Festuca brevipila, Festuca nigrescens, Festuca rupicola, Festuca rubra
commutata, Festuca rubra rubra, Festuca rubra trichophylla, Koeleria pyramidata, Leucanthemum vulgare, Lotus
corniculatus, Malva moschata, Medicago lupulina, Origanum vulgare, Plantago media, Poa angustifolia, Poa
compressa, Poa pratensis, Potentilla recta, Prunella vulgaris, Sanquisorba minor, Stachys recta
Směs je složená ze 70% travinami, 30% bylinami.
Seznam
Nově navržených listnatých stromů … 11ks
Nově navržených jehličnatých stromů … 6ks
Nově navržených keřů na kmínku … 11ks
Nově navržených trvalkových záhonů … 295m2
Nově navržených trvalek a travin … 4 320ks
Délka okrajů trvalkových záhonů … 151,3m
Nově navržených cibulí … 9 200ks
Nově navržených záhonů květnatých luk s cibulovinani … 211m2
Obnova trávníku … 800m2
ÚDRŽBA NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ
Každá nová výsadba se musí několikrát ročně udržovat.
Údržbu – následnou péči bude provádět škola v rámci výuky a volnočasových aktivit.
Nejdůležitější jsou první tři roky po výsadbě. Do té doby rostliny již zcela zakoření a začnou se chovat, jak je pro ně
typické. Záhony se zapojí a jsou konkurence schopné proti plevelům a částečně i odolnější proti poškození a
povětrnostním vlivům.
NÁSLEDNÁ PÉČE (Údržba první tři roky po založení)
U stromů - odrostků
Péče zahrnuje potřebnou práci i materiál
1. Výměna suchých stromů – v nejkratší možné době
2. 1x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové mísy
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3.
4.
5.
6.
7.

1x kontrola a oprava kotvení, úvazků
1xkontrola a oprava ochrany kmínku
zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období
jarní přihnojení
odstranění obrostu na kmínku

U keřových záhonů
Péče zahrnuje potřebnou práci i materiál
1. Výměna suchých stromů – v nejkratší možné době
2. 2x odplevelení
3. opravný řez, odstranění suchých částí
4. přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem
5. doplnění mulče
6. seční pásu šířky 1m kolem
U trvalek, travin a kapradin
Péče zahrnuje potřebnou práci i materiál
1. Výměna suchých stromů – v nejkratší možné době
2. 2x odplevelení
3. odstranění suchých částí – jarní období
4. přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem
5. doplnění mulče
U trávníku
Péče zahrnuje potřebnou práci i materiál
1. Jarní válcování
2. Přihnojení
3. Dosetí
4. Postřik proti dvouděložným
5. Sekání 5 x ročně s odvozem hmoty – sekání je nutné přizpůsobit klimatickým podmínkám
6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností
7. Zálivka v době sucha 5x za sezónu

U květnaté louky
- Z travního koberce
1-2x ročně seč
Zálivka v případě výrazného sucha
- Z výsevu letničkové směsi
1x ročně odplevelení případných plevelů
Zálivka v případě výrazného sucha
Udržovací seč je dle vlhkostních podmínek stanoviště prováděna 1-2x za rok vždy s odklizením hmoty ze stanoviště.
1. seč je prováděna v červenci. 1/5 plochy zůstává nepokosena. 2. Seč probíhá v září, 1/5 plochy na jiném místě
zůstane nepokosena. Způsob sečení: lištová sekačka či křovinořez.
U tůní
- 1x ročně kontrola stavu tůní (kdykoli v průběhu roku)
- 1x za 5let odstranění sedimentu pro maximální prodloužení technické a biologické životnosti tůně
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_ odstranění náletů křovin a citlivé vytrhání zárůstu vodního prostoru tůně. Cílem je zvýšení oslunění vodní hladiny
vedoucí k prohřátí vody a rychlejšímu vývoji larev obojživelníků a omezení odpadu listí.

NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA
Již se nedoplňuje mulč a stromy se zapojí do travních porostů a keře vytvoří kompaktní porosty.
V období sucha zálivka 5x za sezónu.
Trávník sekání 7x za sezonu s odvozem hmoty
Odstranění suchých větví a odumřelých částí.
Řez keřů 1x za sezónu dle potřeby jednotlivých druhů.
Odplevelení záhonů trvalek a travin minimálně 2x ročně.
Další všeobecné údaje:
Řez dřevin
Ze stromů je třeba odstranit veškeré odumřelé, nemocné a slabé dřevo. Řez musí být hladký a čistý se zachováním
větevního kroužku. Větší rány budou ošetřeny stromovým balzámem, aby do nich nepronikly bakterie a houby.
Při řezu bude respektován přirozený či navržený habitus dřeviny, růstový rytmus a režim kvetení.
Dle potřeby bude proveden zimní řez, tedy od začátku prosince do poloviny března. V tomto období snášejí dřeviny
řez nejlépe. U keřů kvetoucích na jednoletém dřevě budou odkvetlé větve zkráceny až k bázi, přičemž budou
ponechány jedno nebo dvě očka. V tomto období bude v případě potřeby proveden také prosvětlovací či zmlazovací
řez, jestliže některé dřeviny příliš zhoustly. Tento řez bude proveden vždy po dvou či po třech letech.
U solitérních keřů bude dbáno na správný růst a habitus dřeviny.
U skupin keřů bude dbáno na požadovanou zapojenost.
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