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ÚVOD 
Město Tábor dalo opravit ulici Dukelských bojovníků v Táboře a 

komunikace a ing. sítě ve vnitroblocích přilehlých cihlových 

bytových domů. V návaznosti na tyto úpravy dalo zpracovat studii 

sadových úprav včetně řešení zeleně a vybavení mobiliářem a 

sušáky na prádlo ve vnitroblocích. 

Tento nyní zpracovávaný projekt bude sloužit pro zpracování 

žádosti o získání finančních prostředků z OPŽP, prioritní osa 4, specifický 

cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 

Podle zadání projekt obsahuje úpravy veřejných prostranství 

řešené lokality, zejména úpravy stávající zeleně, odpočinkových 

ploch a laviček a sušáků na prádlo, arboristické zásahy na stávající 

vzrostlé zeleni, nové výsadby zeleně a další úpravy vedoucí ke 

komplexnímu zlepšení obytného prostředí lokality. 

Projekt podle zadání respektuje zpracovanou studii v umístění 

dřevin a dalších objektů a také v charakteru dřevin. 

STRUČNĚ Z HISTORIE ŘEŠENÉ 

LOKALITY 
Město Tábor včetně 14 místních částí má 34 tisíce obyvatel. 

Domy v řešené lokalitě byly postupně stavěny od roku 1949 s byty 

pro důstojníky rozrůstajících se kasáren na tř. Kpt. Jaroše. Byty 

v domech jsou velikostně hodně odlišné a lišila se také původní 

úroveň vybavení, od kvality podlah, oken, koupelen atd. 

Nyní jsou byty většinou v osobním vlastnictví, prostory mezi 

domy jsou veřejně přístupné. 

SOUČASNÝ STAV 
Řešené území je vymezeno na severu ulicí Kpt. Jaroše, na jihu 

ulicí Dukelských bojovníků, na západě ulicí ČSLA a na východě 

ulicí Jordánská. Je v ochranném pásmu MPR. 

V řešeném území o rozloze 12 353 m
2 
je 7 zděných bytových 

domů a dětské hřiště. Prostor je obytnými domy rozdělen na 6 částí 

typu vnitrobloků a 2 okrajové části. 

Pro potřeby zpracování výše zmíněné studie byly jednotlivé části 

označeny čísly 1 – 8 počínaje západním okrajem trojúhelníkového 

tvaru. Toto číslování bylo převzato i v tomto projektu. 

Stav jednotlivých ploch je popsán níže, dále o něm vypovídají 

fotografie v následující kapitole a výkresy 2 a 3. 

Plocha č. 1 má tvar trojúhelníka o rozměrech cca 67x65x35 m a je 

ohraničená na západě ulicí ČSLA, na východě bytovými domy č. p. 

45,47,49 a 51 a na severu ulicí Kpt. Jaroše. V severní části je 

transformační stanice E.on. 

Plocha je mírně svažitá – severní hranice je o téměř 6 m převýšena 

oproti jižní straně. Podél domů je převýšení vyřešeno schodišti, v 

ploše sklonem terénu.  

Převážnou část plochy tvoří trávník místy narušený a znovu 

obnovený po nedávné výstavbě chodníků a ing, sítí. 

V severní polovině plochy je 15 stromů převážně střední věkové 

kategorie (cca 30 až 50 let). Stromy jsou vitální, jejich 

dendrometrické parametry a další charakteristiky jsou uvedeny 

v inventarizační tabulce dřevin, která je součástí této průvodní 

zprávy. 

K ulici ČSLA je plocha lemována velmi mezernatým nekvalitním 

zbytkem tvarovaného živého plotu a v jižní špičce je skupina 
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vzrostlých keřů. K ulici Kpt. Jaroše je kvalitnější tvarovaný živý plot 

do 1 m výšky. 

V trávníku je 5 starších sadových lavic, jedno klepadlo a několik 

nahodile neuspořádaně rozmístěných sušáků na prádlo. 

Část trávníku blíže k domům je rozježděna parkujícími 

automobily. 

 

Plocha č. 2 je obdélníkový vnitroblok mezi domy č. p. 

45,47,49,51 a 37,39,41,43 o rozměrech 65x33 m (není započítán pás 

podél severní strany domů). 

V jižní části je vestavěná malá restaurace v dotyku s domem č. p. 

45. 

Plocha je mírně svažitá – severní hranice je o téměř 6 m převýšena 

oproti jižní straně. Podél domů na východní straně je převýšení 

vyřešeno schodišti, v ploše a podél domů na západní straně sklonem 

terénu.  

Převážnou část vnitrobloku tvoří komunikace a parkoviště, jedna 

ponechaná větší plocha zeleně je vybavena 2 lavicemi a lemována 

tvarovaným živým plotem do výšky 1 m. Je zde lípa středního věku. 

Od ulice Kpt. Jaroše je vnitroblok oddělen dvěma vzrostlými 

jehličnatými stromy, několika jehličnatými keři a skupinou 

listnatých keřů. 

Podél domů na východní straně je po rekonstrukci komunikací 

ponechán pouze pruh trávníku s jedním smrkem. 

Stromy jsou vitální, jejich dendrometrické parametry a další 

charakteristiky jsou uvedeny v inventarizační tabulce dřevin, která je 

součástí této průvodní zprávy. 

 

Plocha č. 3 je obdélníkový vnitroblok mezi domy č. p. 

37,39,41,43 a 29,31,33,35 o rozměrech 65x27 m (není započítán pás 

podél severní strany domů). 

Plocha je mírně svažitá – severní hranice je o téměř 4 m převýšena 

oproti jižní straně. Podél domů i v ploše je převýšení vyřešeno 

sklonem terénu.  

Plocha je téměř výhradně tvořena poškozeným a znovu vysetým 

trávníkem po stavebních pracích a změtí sušáků na prádlo. 

Výraznou solitérou po straně domu č. p. 35 v řadě aleje kulovitých 

javorů je sloupovitý topol Populus nigra ´Italica´. 

U ulice Kpt. Jaroše je několik jehličnatých keřů a podél domů na 

východní straně je několik různorodě lemovaných záhonů květin se 

třemi mladými listnatými stromy. 

Stromy a keře jsou vitální, jejich dendrometrické parametry a další 

charakteristiky jsou uvedeny v inventarizační tabulce dřevin, která je 

součástí této průvodní zprávy. 

 

Plocha č. 4 je obdélníkový vnitroblok mezi domy č. p. 

29,31,33,35 a 21,23,11,13 o rozměrech 65x34 m (není započítán pás 

podél severní strany domů). 

Plocha je mírně svažitá – severní hranice je o 3 m převýšena oproti 

jižní straně. Podél domů je převýšení vyřešeno několika 

schodišťovými stupni a v ploše sklonem terénu.  

Plocha je tvořena zhruba z 50 % zpevněnými plochami – 

komunikací a k ní přilehlým parkovištěm, zbytek tvoří 8 travnatých 

ploch lemovaných více či méně mezernatými tvarovanými živými 

ploty. 
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Na severní straně rostou tři stromy středního věku  - borovice, 

smrk a habr a dále tři keřové skupiny. Tyto dřeviny tvoří optickou 

clonu k frekventované ulici. 

V ploše vnitrobloku je dále několik vzrostlých jehličnatých a 

listnatých stromů, zejména břízy a smrky. 

Stromy jsou vitální, jejich dendrometrické parametry a další 

charakteristiky jsou uvedeny v inventarizační tabulce dřevin, která je 

součástí této průvodní zprávy. 

Plocha je vybavena 8 sadovými lavicemi různé kvality, jedním 

klepadlem a dvěma sušáky na prádlo. Před domem č. p. 33 je 

krmítko pro ptáky na sloupku. 

 

Plocha č. 5 je obdélníkový vnitroblok mezi domy č. p. 

21,23,11,13 a 15,17,19 o rozměrech 65x30 m (není započítán pás 

podél severní strany domů). 

Plocha je mírně svažitá – severní hranice je o 2 m převýšena oproti 

jižní straně. Podél domů a v ploše je převýšení vyřešeno sklonem 

terénu. Podél domu č. p. 23 je svah překonán několika 

schodišťovými stupni. 

Většinu plochy tvoří regenerovaný trávník, v jižní polovině 

narušený čerstvou stavební činností (výstavba cesty). V severní části 

plochy je nové dětské hřiště s oblázkovým podkladem a dva dětské 

prvky umístěné v trávníku. 

Poblíž ulice Kpt. Jaroše je několik jehličnatých keřů a 2 sadové 

lavice. Zhruba uprostřed vnitrobloku je skupina 4 stromů a pod nimi 

tři sadové lavice. Stromy jsou vitální, jejich dendrometrické 

parametry a další charakteristiky jsou uvedeny v inventarizační 

tabulce dřevin, která je součástí této průvodní zprávy. 

Po celé jižní polovině vnitrobloku jsou roztroušeny tyče sušáků na 

prádlo. V rohu vnitrobloku před domem č. p. 21 je poštovní 

schránka. 

 

Plocha č. 6 je obdélníkový vnitroblok mezi domy č. p. 15,17,19 a 

7,9,25,27 o rozměrech 65x33 m (není započítán pás podél severní 

strany domů). 

Plocha je téměř rovinatá – severní hranice je pouze o 0,65 m 

převýšena oproti jižní straně.  

Plochu dělí podélná komunikace s parkovištěm v severní části. 

Podél komunikace je 7 travnatých ploch většinou lemovaných 

tvarovanými živými ploty do 1 m výšky. V severní části je několik 

jehličnatých a listnatých stromů a keřových skupin, dohromady 

vytvářejících optickou clonu od frekventované silnice.  

Ve vnitrobloku jsou dále dvě vzrostlé borovice lesní a jedna bříza. 

Stromy jsou vitální, jejich dendrometrické parametry a další 

charakteristiky jsou uvedeny v inventarizační tabulce dřevin, která je 

součástí této průvodní zprávy. 

Exoticky vyhlíží starý nakloněný keř Rhus typhina – škumpa 

orobincová před domem č. p. 7. 

V tomto vnitrobloku jsou 2 sadové lavice, 2 sušáky na prádlo a 

jedno klepadlo. 

 

Plocha č. 7 je obdélníkový vnitroblok mezi domy č. p. 7,9,25,27 a 

2,3,5 o rozměrech 65x30 m (není započítán pás podél severní strany 

domů). Plocha je rovinatá. Větší část severní hranice vnitrobloku 

tvoří zadní strana plakátovací plochy, stánku PNS a čekárny MHD. 
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Nejvýraznější dřevinou v tomto vnitrobloku a vlastně v celém 

řešeném území je mohutný buk lesní. V jižní části u chodníku jsou 

dva vzrostlé smrky obecné. Buk je zařazen mezi významné dřeviny 

ale není dosud vyhlášena jeho ochrana jako památného stromu. 

Plocha je travnatá, jižní polovina je uprostřed podélně předělena 

přestárlým přerostlým neudržovaným živým plotem ze šeříků, který 

dříve doprovázel oplocení. Je tu ještě 12 betonových sloupků bez 

pletiva. V terénu je vidět zarůstající dělení záhonů cihlami. 

V severní části jsou kromě výrazného buku ještě dvě mladé 

borovice černé. Stromy jsou vitální, jejich dendrometrické parametry 

a další charakteristiky jsou uvedeny v inventarizační tabulce dřevin, 

která je součástí této průvodní zprávy. 

Podél domu č. p. 2 a 3 v jižní části jsou tvarované živé ploty do 

výšky 1m. 

V jižní části vnitrobloku jsou 2 klepadla, jedna sadová lavice a 

několik sušáků na prádlo. Chaoticky umístěné 4 sloupky sušáků jsou 

i v severní části. 

 

Plocha č. 8 je obdélníková okrajová část před domy č. p. 2,3,5 o 

rozměrech 65x15 m (není započítán pás podél severní strany domů). 

Plocha je rovinatá, z východní strany lemovaná obslužnou 

komunikací končící neprůjezdně chodníkem. Tato komunikace 

odděluje plochu od parkové úpravy na náměstí Prokopa Velikého. 

Plocha je tvořena 4 travnatými plochami, z toho 3 jsou lemovány 

více či méně mezernatými  tvarovanými živými ploty do výšky 1 m. 

Na severní straně jsou 3 vzrostlé douglasky a přestárlá 

neudržovaná keřová skupina. Stromy jsou vitální, jejich 

dendrometrické parametry a další charakteristiky jsou uvedeny 

v inventarizační tabulce dřevin, která je součástí této průvodní 

zprávy. 

Mezi tvarovanými živými ploty je několik solitérních tvarovaných 

jehličnatých keřů. 

Plocha je vybavena 2 sadovými lavicemi. 

 

Z biologického hodnocení lokality provedeného v únoru 2016 

vyplývají následující skutečnosti (celý posudek je přílohou této 

zprávy): 

- Během terénního průzkumu bylo konstatováno, že ekologický 

význam lokality spočívá především v tom, že tvoří refugium 

zeleně uprostřed městské zástavby. Toto poslání se revitalizací 

nezmění. Původní zvláště chráněné druhy rostlin zde 

zastoupeny nejsou. Také výskyt zvláště chráněných živočichů 

nebyl při terénním průzkumu zaznamenán.  

- Terénním průzkumem byl v předmětné lokalitě zjištěn 

výskyt běžných rostlinných druhů sídlištních až rumištních 

stanovišť. Vzhledem k časnému datu průzkumu nelze mít 

výčet druhů za vyčerpávající, ale lze prakticky vyloučit 

výskyt ohrožených taxonů. Z těch se zde vyskytuje v západní 

části lokality pouze sněženka podsněžník, ovšem tyto 

rostliny pocházejí s největší pravděpodobností z kulturních 

výsadeb.  

- Z hlediska živočichů není předmětná lokalita nikterak 

atraktivní kvůli značnému pohybu osob a domácích zvířat. Lze 

předpokládat, že během roku se zde bude vyskytovat mnohem 

širší počet druhů, než bylo zaznamenáno v zimním období: 

především pavouků, hmyzu a pěvců. Přesto je, vzhledem ke 

stavu lokality, značně nepravděpodobný výskyt zvláště 
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chráněných taxonů, ačkoliv z kvadrátu jsou zaznamenány. 

V posudku jsou uvedeny zvláště chráněné druhy uváděné 

z kvadrátu, které by se zde mohly příležitostně vyskytnout. 

Mimo ně je možno počítat s výskytem čmeláků Bombus sp., 

přinejmenším při sběru potravy.    

- Během terénního průzkumu byla nalezena loňská hnízda 

kosa černého a pěnkavy obecné. Hnízdiště havrana polního 

pak bylo zaznamenáno v parčíku na křižovatce před 

nemocnicí. Případné odstraňování stávajících dřevin nebo 

jejich řez je proto třeba načasovat mimo dobu hnízdění.    

- Některé ze stávajících dřevin jsou ve špatném zdravotním 

stavu a jejich odstranění v rámci revitalizace je žádoucí. 

Kulovité javory podél chodníku v ulici Kpt. Jaroše byly 

v minulosti neodborně ořezány a v korunách tak vznikly 

dutiny v pahýlech větví. Vzhledem k stáří stromů a době ořezu 

však nemají tyto dutiny ekologický význam ani pro vývoj 

ohrožených druhů saproxylického hmyzu, ani pro hnízdění 

ptáků. 

- Akce „Rekonstrukce veřejné zeleně v lokalitě Dukelských 

bojovníků v Táboře“ tedy nebude mít negativní vliv na 

stávající společenstva. Naopak realizací navrhovaných 

opatření může dojít k určitému zatraktivnění lokality pro 

některé živočišné druhy.   

 

Hlavní kompoziční vztahy 
Jednotícím kompozičním prvkem obytného komplexu ulice 

Dukelských bojovníků jsou ve víceméně pravidelné vzdálenosti 

(zhruba 30 m) umístěné domy stejných proporcí. Z hlediska zeleně 

je jednotícím prvkem alej podél ulice Kpt. Jaroše z 33 kusů javoru 

mléče, kultivaru ´Globosum´. 

V některých vnitroblocích jsou výraznými kompozičními prvky 

vzrostlé dřeviny a to jehličnany i listnáče. Nejvýraznější je na ploše 

č. 7 mohutný buk lesní. Výraznou dominantou je také ve vnitrobloku 

č. 3 po straně domu č. p. 35 v aleji kulovitých javorů vysazený 

sloupovitý topol Populus nigra ´Italica´. 

Klasickým kompozičním prvkem tří vnitrobloků a jedné okrajové 

části jsou tvarované živé ploty ohraničující z jedné až tří stran 

travnaté plochy před domy. Jejich účinek ve vnitroblocích je značně 

potlačen parkujícími automobily. 

Pohledy z vnitrobloků na sever jsou ukončeny budovami bývalých 

kasáren a v letním období změkčeny zelení aleje kulovitých javorů. 

Směrem na jih jsou pohledy na řadové dvojdomy se zahradami 

v různém stavu – některé domy jsou zrekonstruované, jiné se 

přestavují a mnohé jsou v původním stavu. 

Většina travnatých ploch je narušena množstvím nevhodně 

umístěných neestetických sušáků na prádlo s různě poškozenými 

sloupky a šňůrami. 

Ve vnitroblocích je pocit intimity při pobytu narušen zejména 

otevřenými průhledy na severní frekventovanou ulici, okrajová část 

1 je hodně otevřena do ulice ČSLA a okrajová část 8 je už výrazně 

rušena blízkostí frekventované křižovatky s provozem řízeným 

semafory. 

 

 
 



FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 
Fotografie byly pořízeny 27. až 29. ledna 2016 

  
 

Alej kulovitých javorů podél ulice Kpt. Jaroše /č. 1 až 33 

  
 

Javory č. 24 až 33 mají sníženou vitalitu 

  
 

Detail poškození při opakovaných hlavových řezech /č.31 

  
 

Plocha č. 1 při pohledu z ulice Dukelských bojovníků 

  
 

Vzrostlé stromy v severní části plochy č. 1 

 
 

Trávník na ploše č. 1 poškozený parkováním 
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Plochu č. 2 tvoří převážně parkoviště 

  
 

Vzrostlé dřeviny v severní části plochy č. 2 

  
 

Plochu č. 3 zaplňují hlavně sušáky prádla 

  
 

Květinové záhony jsou pro původce srdeční záležitostí 

 
 

Venkovní sušení je v řešené lokalitě vyžadováno 

  
 

Mohutný topol jako součást javorové aleje 
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Plocha č. 4 s centrální komunikací a parkovištěm 

  
 

Tvarované živé ploty typické pro celou řešenou lokalitu 

 
Ponechat nebo kácet – názory obyvatel se různí ale 

vzrostlých stromů není nikdy dost 

 
 

Plocha č. 5 s malebnou dvojicí borovice - bříza 

 
 

Dětské hřiště na ploše č. 5 

 
 

Plocha č. 6 s centrální komunikací a parkovištěm 

v severní části 
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Stříhané živé ploty a exoticky vyhlížející škumpa na ploše 

č. 6 

 
 

Mohutný buk lesní na ploše č. 7 

 
 

Severní konec plochy č. 7 

 
Dva mohutné smrky na jihu plochy č. 7 a řada šeříků se 

zbytky oplocení 

 
 

Plocha č. 8 s typickými stříhanými živými ploty 

 
 

Douglasky v severní části plochy č. 8 

 



 

INVENTARIZAČNÍ TABULKA STROMŮ NA ZÁKLADĚ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
 

 

V ELEKTRONICKÉ VERZI PROJEKTU JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU
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NÁVRH   
Vychází ze zpracované studie „Projekt revitalizace zeleně podél 

ulice Dukelských bojovníků v Táboře“ (Ing. Pavel Hofman, 

VI/2015) a navazuje na obnovu inženýrských sítí a samotné 

komunikace Dukelských, obnovu ploch pro stání automobilů ve 

vnitroblocích a dalších stavebních objektů.  

Ve vztahu ke stávající zeleni bylo uděláno maximum pro zajištění 

hodnotných a perspektivních dřevin na základě terénního průzkumu 

a komunikací s místním obyvatelstvem. 

Cíle projektu: 

 v co největší možné míře zachování stávající zeleně, 

 obnova přestárlé a stavbou poničené zeleně,  

 výsadba nových stromů, 

 obnova živých plotů, 

 obnova keřových výsadeb, 

 založení okrasných extenzivních trvalkových a travinných 

záhonů, 

 zvýšení ekologické stability,  

 zvýšení druhové diverzity zmíněné lokality výsadbou 

zejména medonosných dřevin, květin a umístěním 

hmyzích hotelů, 

 udržitelnost a minimalizace nákladů na běžnou sezónní 

péči o nově zakládané vegetační prvky, 

 doplnění mobiliáře (sadové lavice, odpadkové koše, psí 

pisoáry, sušáky na prádlo). 

 

 

Od samého počátku tvorby studie zahradně architektonických 

úprav lokality Dukelských byl kladen důraz na participaci místních 

obyvatel. V průběhu plánování bylo organizováno veřejné 

připomínkování s představením projektu, kdy se obyvatelé 

jednotlivých domů sešli do pracovních skupin a spolu s projektanty a 

zástupci města a příslušných odborů přímo podíleli na vizi, jak by 

měli tyto prostory do budoucna vypadat. Na základě výstupů těchto 

pracovních skupin byla studie upravena a vystavena dalšímu 

připomínkování. Celkem tento proces proběhl několikrát do konečné 

podoby studie zahradně architektonických úprav jako podkladu pro 

vypracování projektové dokumentace. 

V návrhu je kladen důraz na udržitelnost a minimalizaci nákladů 

na běžnou sezónní péči o nově zakládané vegetační prvky. Z tohoto 

důvodu jsou voleny zmíněné extenzivní trvalkové a travinné záhony, 

které jsou jednak atraktivní z estetického hlediska, dále pak 

umožňují podporu druhové biodiverzity hmyzu. Ve volně rostoucích 

keřových skupinách jsou upřednostňovány medonosné dřeviny a 

dřeviny domácího původu. Tyto keře jsou také navrženy k obnově 

živých plotů. 

Z navržených stromů je část domácího původu, část introdukovaná 

z důvodu omezeného sortimentu použitelných dřevin, kdy na 

základě požadavků obyvatel byly upřednostňovány nízko korunné 

druhy a kultivary, více kmenné dřeviny a solitérní keře. 

K další podpoře biodiverzity přispějí navržené trvalkové záhony, o 

kterých pojednává výše zmíněná metodika: „V městském prostředí 

je poměrně málo míst, kde se vytrvalé byliny několikrát ročně 

nesečou nebo nestříhají. V trvalkových záhonech se do porostu 

vstupuje v průběhu roku minimálně. Na rostlinách tak mají šanci 
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nejen vykvést květy, ale i dozrát semena a přirozeně uschnout. To 

dává šanci na potravu a úkryt mnoha živočichům. Široké spektrum 

rostlin a vhodná údržba nabízí vhodné místo pro různá stádia vývoje 

hmyzu. 

Suchá stébla, dutiny a škvíry jsou hledávanými místy pro 

přezimování bezobratlých. Na zralých plodech lze na podzim a v 

zimě spatřit drobné ptactvo. Na méně frekventovaných místech 

slouží vzrostlé porosty záhonů jako vítané útočiště bažantů a zajíců. 

Velká druhová rozmanitost ve složení směsí nabízí v době kvetení 

velmi vítaný zdroj potravy pro včely, čmeláky, motýly a ostatní 

hmyz. Mezi nimi se prohání dravý hmyz, jako jsou vosy, vážky či 

sršni. Ve spodních patrech záhonů pak nalezneme menší hnízda 

zemních mravenců. Vzácností také nejsou housenky a další stadia 

hmyzu, živící se rostlinami. Pokud se záhon vybuduje v přímém 

kontaktu s parkem nebo větší plochou zeleně, je možné, že přitáhne 

pozornost krtků, myší, hrabošů a dalších. Může to vést k poškození 

cibulovin, krtince zase naruší funkčnost mulče. Většinou však 

případné škody nebývají natolik závažné, aby ohrozily hlavní funkci 

záhonu. Záhony se tak mohou aktivně zapojit do podpory života a 

zvyšování biodiverzity ve městech.“ 

 

Návrh s ohledem na trasování podzemních 

inženýrských sítí 
 

V zájmovém území se nacházejí podzemní inženýrské sítě, které 

jsou informativně zakresleny na výkresech 2 až 12 a vyjádření 

jejich správců je přílohou této průvodní zprávy. Před zahájením 

jakýchkoliv zemních prací je nutno požádat správce sítí o jejich 

přesné vytýčení a dodržovat jejich pokyny k ochraně sítí. 

Přílohou této dokumentace jsou rovněž souhlasná stanoviska 

správců sítí s návrhem regenerace zeleně. 

Správci všech sítí obsažených v řešené lokalitě nemají námitek 

proti výsadbě květin nad jejich sítěmi s podmínkou, že v případě 

rekonstrukce nebo opravy sítí nahradí poškozené květiny majitel 

výsadeb, tedy město Tábor. 

Výsadbu keřů (kromě velkých solitérních) nad jejich sítěmi 

umožnili 4 správci sítí za  podmínky, že v případě rekonstrukce nebo 

opravy sítí nahradí poškozené keře majitel výsadeb, tedy město 

Tábor. Jde o tyto správce sítí: O2 Czech Republic a.s., Technické 

služby Tábor, s.r.o. (veřejné osvětlení), ČEVAK Tábor a.s. 

(vodovod, kanalizace) a BYTES Tábor s.r.o. (teplovod). V případě 

posledně jmenovaného bylo dohodnuto, že v pruhu š. 1 m přímo nad 

teplovodem se keře sázet nebudou. 

Při výsadbě stromů, keřů, květin a trav musí zůstat povrchové 

prvky vodohospodářských sítí (ČEVAK) volně přístupné. 

U ostatních sítí a při výsadbě stromů a solitérních keřů a při 

instalaci mobiliáře na patky v zemi je nutno dodržovat ochranná 

pásma stanovená po vytýčení sítí jejich správci. 

Ochranná pásma v místě výsadby rostlin a umístění mobiliáře jsou 

orientačně vyznačena na výkrese 4. 

Veškeré práce musí být rovněž prováděny opatrně s ohledem na 

nově opravené komunikace, chodníky, parkoviště vč. obrubníků. 

Zejména při práci s mechanizací je nutno respektovat tyto technické 

prvky, které jsou dosud v záruce! 
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Hlavní zásady návrhu sadových úprav 
 

Plocha č. 1 je ponechána převážně travnatá se stávajícími 

dřevinami. Odstraněn je pouze velmi mezernatý živý plot na 

východním okraji a dva podrůstavé nekvalitní keře v severní části.  

V pruzích přiléhajících k chodníku u obytného domu jsou 

navrženy 2 záhony travinných společenstev. Dále je v ploše vysazen 

jeden solitérní strom.  

V travnaté ploše nad stávajícím schodištěm jsou navrženy 2 

sušáky na prádlo a po ploše je rozmístěno 6 sadových lavic k obnově 

dle požadavků obyvatel. Pro ochranu záhonů proti psí moči jsou 

umístěny 2 psí pisoáry. 

 

Plocha č. 2 má obnovený asfaltový povrch komunikací, obrubníky 

a dopravní značení. 

Je zde navržena obnova živých plotů, výsadba stromů, 

květinových záhonů a keřových skupin. 

K doplnění je navržen 1 nový sušák na prádlo, 10 sadových lavic a 

2 psí pisoáry. V severní části je hmyzí hotel. 

 

Plocha č. 3 byla při projednávání dovedena ke kompromisu: ze 

strany obyvatel byl kladen jednak důraz na zachování co nejvíce 

volné travnatého prostoru, dále pak na nové výsadby. V návrhu jsou 

splněny oba požadavky. K odstranění jsou navrženy 

z bezpečnostních a provozních důvodů dřeviny v těsné blízkosti 

obytného domu.  

Navrženy jsou nové výsadby stromů, keřových a záhonových 

skupin. Je navržena kompletní obnova trávníku včetně doplnění 

ornice a vyrovnání terénu. 

Jsou navrženy 3 nové sušáky na prádlo místo stávajících, 3 sadové 

lavice a 2 psí pisoáry. V severní části je navržen hmyzí hotel, v jižní 

části u chodníku ulice Duk. bojovníků nový odpadkový koš. 

 

Plocha č. 4 má nejvíce vzrostlých stromů, které se doplní několika 

menšími stromy v náznaku oboustranné aleje. Některé živé ploty se 

odstraní, jiné zmladí a doplní se keřová skupina na severní stranu a 

stříhaný živý plot na uzavření jižní strany. Založí se 3 květinové 

záhony. Plocha se vybaví 11 novými sadovými lavicemi, 2 psími 

pisoáry a mezi vchody č. p. 11 a 13 se založí mlatová plocha pro 

venkovní aktivity (posezení, grilování). 

 

Plocha č. 5 je vybavena stávajícím dětským hřištěm a dokončuje 

se výstavba obslužné komunikace uzavřené sklopným sloupkem. 

Tato centrální kompoziční osa se doplní oboustrannou alejí menších 

dřevin. Prostor se pomocí živých plotů částečně rozdělí do menších 

intimnějších segmentů. Doplní se 12 nových sadových lavic, 4 

sušáky na prádlo a 2 psí pisoáry. V jižní části u chodníku ulice Duk. 

bojovníků se doplní nový odpadkový koš. Zhruba uprostřed plochy 

poblíž skupiny vzrostlých dřevin se postaví hmyzí hotel. 

 

Plocha č. 6 má několik vzrostlých stromů, které se doplní méně 

vzrůstnými stromy v náznaku oboustranné aleje. Některé živé ploty 

se odstraní, jiné budou zmlazeny a dosázeny, aby se dosáhlo účinku, 

který předpokládá zpracovaná studie. Doplní se květinové záhony a 

z mobiliáře: 6 sadových lavic, 2 sušáky na prádlo a dva psí pisoáry. 

 

Plocha č. 7 se pyšní nejhodnotnějším stromem z celého obytného 

souboru – mohutným solitérním bukem lesním v severní části. 

V jižní části prostor rozděluje liniová výsadba šeříku. Ten zůstane 

z části zachován i se stávajícím trvalkovým rabatem, kam se sesadí 

rostliny z ostatních částí vnitrobloku.  
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Prostor se částečně rozdělí do menších intimnějších segmentů 

pomocí navržených živých plotů. U autobusové zastávky jsou 

navrženy trnité keře k zamezení vstupu za budovu zastávky. Podél 

chodníku ulice Kpt. Jaroše je navržen květinový záhon. 

Je navrženo doplnění mobiliáře: 9 sadových lavic, 6 sušáků na 

prádlo, hmyzí hotel a 2 psí pisoáry. V  jižní části u chodníku ulice 

Duk. bojovníků je navržen nový odpadkový koš. 

Zhruba uprostřed vnitrobloku se založí mlatová plocha pro 

venkovní aktivity (posezení, grilování). 

 

Plocha č. 8 je okrajovou částí sousedící s parkem na náměstí 

Prokopa Velikého (bývalý židovský hřbitov). Hlavním kompozičním 

prvkem jsou vzrostlé jehličnaté dřeviny v severní části a stříhané 

živé ploty kolem všech trávníků před vchody do domu. 

 Stávající živé ploty se zmladí a doplní – hlavním požadavkem 

obyvatel je, aby padající listí z vedlejšího parku bylo zadrženo 

těmito ploty a netvořilo před vchody nebezpečné kluzké plochy. 

Zachována zůstane i část stávajících šeříků. 

Doplní se 4 sadové lavice a 2 psí pisoáry. 

 

Stávající mobiliář se odstraní kompletně (sušáky, klepadla, 

lavice, koše) s tím, že zachovalé sadové lavice a odpadkové koše se 

mohou opravit a použít na méně exponovaných plochách jinde ve 

městě. 

 

Postup prací a biotechnologie sadových úprav  
 

 Odstraní se tento stávající mobiliář a vybavení: sadové lavice, 

odpadkové koše, klepadla na koberce, sloupky sušáků na prádlo, 

cihlové a betonové či kamenné lemy záhonů, které se budou 

rušit. 

 Sadové lavice a odpadkové koše, které jsou ještě použitelné, se 

odvezou na deponii města, kde se mohou natřít a použít na méně 

exponovaných plochách ve městě. 

 Odstraní se dřeviny včetně pařezů, které jsou popsány 

v inventarizační tabulce v této průvodní zprávě a vyznačeny na 

výkrese 3.  

 Odstraní se stávající pařezy zakreslené na výkrese 3 kromě těch, 

u nichž je to uvedeno na výkrese 3. 

 Zmladí se živé ploty, solitérní keře a skupiny keřů vyznačené na 

výkresech 3 až 12. 

 Zmlazení živých plotů a skupin keřů kromě šeříků na ploše 7 se 

provede řezem 10 – 15 cm nad zemí.  

 Konečná výška znovu zapěstovaných živých plotů pak bude 70 

cm, volně rostoucích skupin podle potřeby – v případě přerůstání 

je možno za čas je znovu zmladit nebo pravidelně tvarovat 

udržovacím řezem. 

 Zmlazení šeříků na ploše 7 se udělá odlišným způsobem: 

Roubované šeříky se řežou až nad místem roubování, jinak by 

netvořily květy daného kultivaru. Nejvhodnější dobou pro tzv. 

zpětný řez je říjen a to ve dnech, kdy teplota neklesá pod nulu a 

je sucho. Ve vlhkých podmínkách hrozí rozvoj houbových 

onemocnění. Neřeže se celý keř najednou, protože šeříky 

vykvétají na loňském dřevě. Pokud tedy mají kvést, provádí se 

řez postupně. Nejlepší je, když se v rámci zmlazovacího procesu 

keř ořeže během 3 až 5 let. Začít se musí v „srdci“ keře a 

postupovat ke krajům. Větve se seříznou do výšky přibližně 30 - 

40 cm. Řeže se vždy nad očkem směřujícím ven. Ořezání v 

šeříku probudí velkou vlnu energie, která rostlinu přiměje k 

tvorbě obrostu. Ideální je stav, kdy od země roste 5 – 7 kmínků. 

Každoročně na podzim se některý z nich odřízne a keř se tím 

postupně zmlazuje. Pokud se řežou tlusté větve až téměř ke 
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kmeni (tzv. řez na babku), vznikají velké řezné rány. Ty je 

vhodné začistit nožíkem, případně přetřít balzámem.  

 Ošetří se stávající stromy, případně solitérní keře, které jsou 

popsány v inventarizační tabulce dřevin. 

 Vysází se keře, květiny a trávy do záhonů. Technologie je 

popsána dále v kapitolách Keřové záhony, Květinové záhony. 

Některé záhony se oplotí, jak je uvedeno na výkresech 4 až 12. 

Oplocení záhonů se vyrobí z plastové zelené hustě rohože (tzv. 

stínovky), která je dodávána v šíři 150 cm. Přestříhne se podélně 

na polovinu, takže oplocení bude 75 cm vysoké a napne se mezi 

dřevěné kolíky průměru 4 – 5 cm, které budou alespoň 40 cm 

zaražené v zemi, 75 cm nad zemí. Kolíky se rozmístí 1 m od 

sebe. Ke kolíkům se stínovka připevní čalounickými sponkami. 

Při zatloukání kolíků do země pozor na ing. sítě!.  

 Vysází se solitérní stromy a keře do volných ploch. Technologie 

je popsána v kapitole Solitérní stromy a keře,. 

 Do země se zabudují betonové patky a k nim se přimontuje 

mobiliář podle výkresu xx a s ohledem na ochranná pásma 

vytýčených ing. sítí.: sadové lavice, odpadkové koše, psí pisoáry, 

sušáky na prádlo, hmyzí hotely.  

 Na ploše 4 a 7 se udělají mlatové plochy 4 x 5 m lemované 

betonovými záhonovými obrubníky s horní hranou v úrovni 

terénu. Obrubníky se uloží do betonového lože. Profil lože 

mlatové plochy je následující: 

o hloubka lože 25 cm 

o zhutněná zemní pláň 

o základní vrstva z kameniva frakce 16 – 32 mm, 

tloušťka vrstvy 14 cm 

o základní vrstva z kameniva frakce 8 - 16 mm, 

tloušťka vrstvy 8 cm 

o vrchní obrusná vrstva z hlinitopísčité lomové 

prosívky frakce 0 – 4mm, tloušťka vrstvy 3 cm 

Uvedené vrstvy se postupně pečlivě urovnávají a hutní 

vibračním válcem. Všechny spodní vrstvy musí být rovné. 

Poslední vrstva před finální obrusnou vrstvou se již tvaruje do 

jednostranného příčného spádu 3%. 

Horní obrusná vrstva se pokládá nadvakrát a to tak, že spodní 

vrstva se po urovnání zhutní pouze lehkým válcem a vrchní se 

už po urovnání řádně vibruje. Během kladení vrchní vrstvy je 

důležitá přiměřená vlhkost prosívek a dokonalé vyrovnání 

podkladu. V žádném případě nesmí vrchní obrusná vrstva 

z prosívek sloužit k vyrovnávání nerovností podkladních vrstev, 

jinak se to časem projeví zvlněním celého povrchu. 

Správná vlhkost se dosáhne jemným kropením povrchů 

během pokládky. Poslední operací je namočení celého povrchu 

dostatečným množstvím vody, které se nechá několik hodin 

zasakovat. Po lehkém oschnutí povrchu se vše znovu válcuje 

vibračním válcem. Tuto operaci je dobré 2 až 3 x zopakovat 

s několikahodinovým až jednodenním odstupem. Takto 

zhotovený povrch ještě několik dní až týdnů zraje. 

 Založí se nový trávník, případně regeneruje stávající, jak je 

vyznačeno na výkrese 4. Technologie je detailně popsána 

v kapitole Trávník. 

 Do trávníku v ploše 7 se vysází drobné jarní cibuloviny. 

Sortiment a technologie jsou uvedeny v kapitole Cibuloviny 

v trávníku. 

 Osazení ptačích budek (sýkorníků) doporučené v biologickém 

posudku není součástí tohoto projektu. Doporučuji je provést 

v rámci ekologické výchovy školáků apod. 

 Při práci s rostlinným materiálem se musí dodržovat následující 

normy a standardy: 
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o ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Práce s půdou 

o ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Rostliny a jejich výsadba 

o ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Trávníky a jejich zakládání 

o ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy 

o ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích 

o ČTN - ČSN 464902-1 - Výpěstky okrasných 

dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 

o Standardy péče o krajinu - Výsadba stromů, SPPK 

A02 001:2013 

o Standardy péče o krajinu - Řez stromů, SPPK A02 

002:2013 

o Standardy péče o krajinu - Výsadba a řez keřů a 

lián, SPPK A02 003:2014. 

 

Etapizace 
V tomto případě není etapizace vyžadována. Pouze v případě, že 

rozsáhlý sortiment navržených trvalek nebude k dispozici 

v trvalkových školkách, objedná se předem jeho dopěstování a 

výsadba se provede další rok. 

 

 

Solitérní stromy a keře 
Stromy i solitérní keře se vysází do jam s 50% výměnou půdy za 

kvalitní ornici nebo substrát. Jámy se vykopou ve velikosti alespoň 

1,5 násobku velikosti balu rostlin. 

Do substrátu promíchaného 1:1 s původní zeminou se aplikuje 

granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů. Ten 

zlepšuje kvalitu půdy. Kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % 

P2O5 (oxid fosforečný) a díky této kombinaci látek prokazatelně 

podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje 

drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní 

kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin. Účinnost v půdě je uváděna 

10 - 12 let. 

Dále se do výsadbového substrátu přidá hydrogel, který váže 

dešťovou a zálivkovou vodu, takže je pro kořeny rostlin přístupná i 

v době sucha.  

Všechny stromy i solitérní keře se při výsadbě opatří třemi kůly 

s textilními úvazky. Kůly se instalují do jámy už během výsadby, 

nikoli po zasypání jámy! 

Při výsadbě se jáma proleje dostatečným množstvím vody, tak, že 

se půda do jámy s umístěnou rostlinou přidává postupně, jak se voda 

zasakuje. 

Kmeny listnatých stromů se opatří chráničkami z rákosových 

rohoží. 

Ihned po výsadbě se provede komparativní řez (RK) listnatých 

stromů a keřů. 

Seznam použitých keřů je v tabulce na stranách 50 až 51. Výkresy 

5 až 12 detailně řeší umístění jednotlivých rostlin.  

Zatímco rozměry záhonů keřů, květin a okrasných trav jsou 

popsány na výkresech, tak u solitérních stromů a keřů je nutno 
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dodržet požadovaná ochranná pásma vytýčených ing. sítí. Proto 

nejsou na výkresech vyznačeny vzdálenosti stromů a keřů, i když 

viditelné zásady symetrie výsadby některých solitérních keřů a 

uspořádání stromořadí by se měly dodržet. 

 

 

Živé ploty 
Živé ploty tvarované jsou z jedné řady dřevin: 

 polostálezeleného ptačího zobu Ligustrum vulgare 

´Atrovirens ´, který má výborné vlastnosti pro tvarování a 

má listy i v zimě, 

 habru Carpinus betulus, který je sice opadavý, ale 

většina suchých listů zůstává na rostlině až do vyrašení 

nových. 

Konečná výška živých plotů je popsána na výkresech 5 až 12. 

Na výkresech je zakreslena šířka záhonů při výsadbě živých plotů, 

ale je možné, že po zapěstování konečné výšky bude v některých 

případech půdorys plotu i širší. 

Na severní straně plochy 5 je volně rostoucí živý plot ze dvou řad 

netvarovaných keřů: na severní zastíněné straně je meruzalka alpská, 

na jižní osluněné straně nízký tavolník. 

Vypěstování tvarovaného živého plotu 

Následující postup výsadby a vypěstování tvarovaného živého 

plotu platí pro živý plot z habru i z ptačího zobu, liší se pouze 

množství rostlin na běžný metr – habry se sází v jedné řadě 2,5 ks na 

bm (vzdálenost rostlin 40 cm), ptačí zoby také v jedné řadě 3 ks na 

bm (vzdálenost rostlin 35 cm).  

 Pro živé ploty se vyhloubí (strojově) rýha široká 1 m a hluboká 

0,4 m. Stávající zemina se z 50% odveze (kromě kvalitní vrchní 

vrstvy) a nahradí se kvalitní bezplevelnou ornicí nebo kompostem, 

který se promíchá s původní zeminou. Do této směsi se přidá půdní 

kondicionér a hydrogel.  

Pokud bude habr dodán prostokořenný, upraví se mu silnější 

kořeny poškozené při manipulaci – hladce se seříznou do zdravé 

části. Ostatní kořeny se zbytečně nezakracují. 

Při výsadbě se rostliny důkladně zalijí. 

Po výsadbě se rostliny seříznou na výšku 15 – 20 cm. 

Povrch záhonů se pokryje 10 cm drcené kůry a na ní pohnojí LAV 

stejně jako u ostatních keřů. 

Po řezu hned po výsadbě (tzv. řez srovnávací neboli komparační, 

upravující narušené vztahy mezi podzemní a nadzemní částí rostlin 

vzniklé při dobývání ve školce) následují další dva druhy řezů. 

Výchovný řez končí dosažením požadované výšky porostu. 

Udržovacím řezem se udržuje tvar a výška porostu v požadovaných 

rozměrech. 

Výchovný řez 

V prvním vegetačním období po výsadbě obnovuje rostlina 

narušený kořenový systém, proto se neřeže a nechá se vyvíjet. 

V zimě nebo v předjaří, když rostliny ukončí zakořeňování, se 

hluboce zkrátí výhony asi o dvě třetiny jejich délky.  

V druhém roce vyvolá zkrácení výhonů bohatou tvorbu dalších 

výhonů a současně nárůst cenného bočního obrostu. V létě se zkrátí 

letorosty a to už ve tvarových proporcích plotu, i když ještě 

samozřejmě ne v jeho konečné velikosti.  
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Pro tvarované živé ploty platí zásada, že v řezu mají tvar 

lichoběžníku, kde spodní základna je na každé straně až o 10% 

výšky plotu širší (např. při výšce 2m je to 20 cm) než horní strana. 

 
Obrázek je převzat z knihy Živé ploty a tvarované dřeviny v zahradě (Drahoslav 

Šonský 1999). 

 

Po ukončení druhého vegetačního období, opět v zimě nebo 

předjaří, se letorosty zkrátí na třetinu jejich délky, ale již ve 

tvarových proporcích plotu (výhodný je tento hlubší řez, protože 

v následujícím vegetačním období se tvoří boční obrost vždy ve 

vyšší části dřeviny). Koncem měsíce června nebo července se podle 

vyzrálosti výhonů provede letní řez, kterým se už plot tvaruje. 

V dalších letech výchovného období se pokračuje ve výchovném 

řezu tak dlouho, až se dosáhne požadované výšky a šířky plotu. 

Udržovací řez 

Zachovává vzhled plotu když  už je souvisle zapojený jeho plášť. 

Obvykle se provádí 2x až 3x ročně, přičemž první řez bývá zimní a 

zbývající dva v období vegetace. Jestli bude 1 nebo 2 letní řezy 

záleží na rychlosti růstu dřeviny, tvorbě přírůstků, vydatnosti výživy 

a závlahy. 

Udržovacím řezem se zkracují letorosty a dodržuje se přitom 

kónický tvar plotu.  

Nyní se také může tvarovat horní strana do oblouku. 

 

Keřové záhony  
Pro keřové skupiny se připraví celoplošně záhony. Pro kvalitní 

růst a snadnou údržbu keřových skupin je nutné pečlivé založení. 

V celé ploše záhonu se nejprve kvalitně připraví půda.  

Postup: 

 Zlikvidují se plevele, zejména vytrvalé - likvidace plevelů 

před výsadbou se provede 2x v několikatýdenním odstupu. 

Likvidace vytrvalých plevelů je nejúčinnější chemickou 

cestou.  

 Půda se mělce zpracuje do hloubky 15 cm a přitom se ručně 

odstraní oddenky vytrvalých plevelů. 

 Keře se vysází do jamek o velikosti alespoň 1,5 násobku 

velikosti zemního balu s výměnou půdy na 50%. 

 Do půdy v jamce se dodá půdní kondicionér a hydrogel. 

 Okraje skupin se od trávníku oddělí rýhou, která se při 

údržbě každoročně obnovuje (tzv. odpíchnutí). 

 Po výsadbě se rostliny keřů nastelou (namulčují) borkou 

(drcenou kůrou) o tloušťce 10 cm. Borka se upraví 

vyhnojením dusíkatým hnojivem v dávce 1 kg N (čistých 

živin) na 1m
3
 borky (0,3 kg LAV – ledku amonného 

s vápencem - na 1 m
2
).  

 Při výsadbě se rostliny důkladně zalijí. 
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 Hned při výsadbě se provede komparativní řez nadzemních 

částí listnatých keřů – tzn. omezení nadzemní části rostlin 

vzhledem k pomalejšímu nástupu funkce kořenů po výsadbě.  

 

Seznam použitých dřevin je v tabulce na stranách 50 až 51. 

Výkresy 5 až 12 detailně řeší umístění jednotlivých rostlin. 

 

Květinové záhony 
Květinové záhony se založí podle certifikované metodiky 

Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní 

údržbou, plánování, zakládání, údržba, doporučené směsi 
(Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i. č. 2/2011-050, Ing. Adam 

Baroš, Ing. Jiří Martinek, Ph.D.). 

1. Příprava stanoviště: 

Odebere se 15cm vrstva stávajícího terénu, naveze se hrubší, 

praný písek frakce 2-3 mm ve vrstvě 8cm, následně se vrstvy 

promísí rotavátorem tak, aby vznikla homogenní 20 cm hluboká 

vegetační vrstva.  

Po vzejití vytrvalých plevelů, jejichž oddenky zůstaly v hlubší 

vrstvě půdy, se plocha důkladně chemicky odplevelí totálním 

herbicidem. Postřik se provádí dle instrukcí uvedených výrobcem, 

většinou je třeba postřik provádět opakovaně alespoň 2x. Je 

bezpodmínečně nutné zlikvidovat i vytrvalé, hluboko kořenící 

plevele jako je pýr, pcháč, smetanka, svlačec apod. Termín 

odplevelení se volí s ohledem na termín výsadby (nejčastěji 

září/říjen). 

Vždy je třeba nutno počítat ještě s 7-8 cm vysokou vrstvou mulče, 

tedy není možno mít vegetační vrstvu zároveň se sousedící rovinou 

vozovky, chodníku či trávníku. 

Výsledkem přípravy stanoviště by měla být bezplevelná plocha 

s propustným substrátem. 

2. Rozmístění a výsadba rostlin v záhonu 

K připravenému stanovišti se dopraví všechny potřebné rostliny. 

Možností rozmístění rostlin v záhonu je více. V praxi se nejvíce 

osvědčil následující: 

 těsně před výsadbou se mohou některé bujně narostlé 

rostliny ostříhat, nesmí se však ostříhat traviny či jiné 

rostliny náchylné k vyhnívání (Kniphofia aj.), 

 nejprve se rozmístí solitérní rostliny - dávají se 

nepravidelně, ale rovnoměrně po ploše, nedávají se blíže ke 

krajům (min. 40 cm od kraje), 

 poté se rozmístí skupinové a nakonec pokryvné rostliny - 

nemusí se vytvářet skupiny, spíše se opět rozmístí 

nepravidelně po celé ploše výsadby, zejména pokryvné 

mohou být i blíže ke krajům, 

 výsadba začne teprve po rozmístění všech rostlin - pokud 

se sází průběžně, pracovníci zbytečně po rostlinách šlapou a 

v záhoně je velmi špatná orientace (tvoří se místa s hustším a 

řidším sponem), 

 rostliny se sází do standardní hloubky (výsadbu rostlin, 

kdy horní hrana substrátu je cca 2 cm nad terénem lze 

doporučit pouze v případě, když se ve stejný den vysadí také 

cibuloviny a plocha se ihned zamu lčuje - jinak hrozí značné 

riziko uschnutí rostlin), 

 po výsadbě se rostliny okamžitě zalijí (pokud se vysazují 

téhož dne cibuloviny, je lépe zá lít až po cibulovinách, či 

zamulčování. 

 výsadba cibulovin se zahájí co nejdříve po výsadbě 

trvalek (ideálně v říjnu) - cibuloviny se rozmístí obdobně 

jako trvalky - větší cibuloviny jako např. Allium aflatunense, 

Lilium bulbiferum aj. jednotlivě, menší jako např. narcisy, 

malé česneky, modřence či tulipány v menších skupinách 
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(hnízdech) po 5-9 ks; cibuloviny se mohou sázet mělčeji než 

je obvyklé, protože se počítá ještě s vrstvou mulče, 

 plocha výsadeb se co nejdříve zamulčuje minerálním 

mulčem ve vrstvě 7 cm (štěrkem světlé barvy, frakce 8/16 

mm). 

3. Mulč, mulčování a ostatní práce 

Mulčování štěrkem (minerální mulč) je pro tento typ záhonu, tj. 

pro slunná a suchá stanoviště, charakteristický. Minerální mulč 

výrazné pomáhá redukovat práce při údržbě. Jeho hlavní funkcí je 

bránit vysemeňování rostlin z okolí. Dále také udržuje vyšší vlhkost 

v půdě. 

Aby plnil tyto dvé základní funkce, musí být v dostatečné vrstvě a 

požadované zrnitosti. Jako optimální výška mulče se v záhonech 

osvědčila vrstva 7 cm. Výška mulče by měla být v rozmezí 5-9 cm.  

 Jako optimální se jeví frakce 8/16 mm nebo nejbližší vyšší a nižší. 

Příliš jemný štěrk je v městském prostředí náchylnější ke tvorbě 

nerovností, stop a vyhrabávání psy. 

Není podstatná hornina, ze které štěrk je. Může být použit štěrk 

jak ostrohranný (drcený), tak kulatý (kačírek). Ostrohranný štěrk má 

menší tendenci ze záhonu vypadávat při pohybu osob ve výsadbách, 

ostré hrany navzájem lépe drží.  

Světlejší barvy štěrku, na kterých rostliny vzniknou a záhony 

vypadají „čistěji či uklizeněji“ jsou hodnotiteli výsadeb hodnoceny 

lépe než tmavší barvy.  

Stejný materiál (či barva), který se v místě používá pro zimní 

posyp chodníků a vozovek většinou nepůsobí vizuálně dobře (přesto 

je také vhodný k použití). Lze využít také alternativní materiály 

k mulčování, jako jsou betonové recykláty, struska a jiné. Jako s 

mulčovacím materiálem však s nimi není příliš zkušeností.  

:Za nevhodné lze považovat materiály na bázi jílu, jako jsou antuka, 

směsný recyklát, a to zejména z důvodu jejích postupnému rozpadu 

na jílové složky a tím následné výrazné negativní změny substrátu. 

Nejčastějším nešvarem při výsadbách je příliš malá vrstva 

mulče, která pak nefunguje uspokojivé. Proto je třeba důsledné 

výšku vrstvy ověřit na několika místech v záhoně. Důležité také je, 

aby byly rostliny zasypány i v místech, odkud vyrůstají, tj. po 

výsadbě a zamulčování rostliny téměř nelze na záhonu vidět. 

Rostliny se tedy jednotlivě "neobsypávají“. V opačném případě 

hrozí, že záhony jsou v místě kontejnerů zamulčovány nedostatečně, 

rostliny mohou vysychat a tato místa jsou vstupní branou pro 

plevele. 

4. Doporučený postup při realizaci: 

 postupně se do záhonu rozmístí všechny navržené rostliny, 

až poté se přistoupí k vlastnímu sázení, 

 po výsadbě rostlin se rozmístí a vysází cibuloviny 
(drobnější do menších skupin, větší jednotlivě), 

 mulčování záhonu je vhodné udělat co nejdříve po výsadbě 

cibulovin, je nutno ověřit na více místech výšku mulče, 

správně zamulčované rostliny nejsou téměř vidět. 

Většina zahradníků má tendenci u rostlin dávat méně štěrku 

z důvodu obav o přežití rostlin. Všechny druhy, které byly 

v Dendrologické zahradě vyzkoušeny, bez problémů na jaře přes 

štěrk vyrašily a prosperovaly. A to i druhy zdánlivě velice jemné a 

křehké jako např. šater (Gypsophilla), mateřídouška (Thymus) aj. 

Dostatečná vrstva štěrku mimo jiné také pomáhá rostlinám při přežití 

v první zimě po výsadbě. Hmotnost štěrku totiž brání mrazovému 

vytahování vysazených kontejnerovaných rostlin při střídání teplot v 

zimním období. 

Založení i údržba květinových záhonů je natolik specializovaná 

činnost, že jí musí vykonávat pracovníci se zahradnickým 

vzděláním a výbornou znalostí trvalek ve všech fázích vývoje. 

V opačném případě bude vložená investice znehodnocena. 

Seznam použitých trvalek je v tabulce níže.  

Výkresy 5 až 12 detailně řeší umístění jednotlivých záhonů. 



Složení květinové směsi KVETOUCÍ VLNA 

JE NUTNO DODRŽET PŘESNĚ TYTO KULTIVARY! 

KV1 až KV4 = označení záhonů podle výkresů 4 až 12 

FUNKCE TAXON ks celkem 
KV 1 

(35m2) 

KV 2 

(25m2) 

KV 3 

(26m2) 

KV 4 

(22m2) 
% Ks/100m2 

SOLITÉRNÍ Calamgrostis x acutiflora ´Overdam´ 58 19 14 14 12 6 54 

  Calamagrostis brachytrica 29 9 7 7 6 3 27 

SKUPINOVÉ Aster lynosyris 49 16 11 12 10 5 45 

  Aster dumosus ´Terrys´ Pride´ 49 16 11 12 10 5 45 

  Achinacea angustifolia 78 25 18 19 16 8 72 

  Iris x barbata skupina Media (střední, světlá) 78 25 18 19 16 8 72 

  Platycodon grandiflorum ´Mariesii´ 78 25 18 19 16 8 72 

  Veronica teucrium ´Knallblau´ 49 16 11 12 10 5 45 

  Calamintha nepeta subsp. nepeta 78 25 18 19 16 8 72 

  Sedum spectabile ´Iceberg´ 39 13 9 9 8 4 36 

POKRYVNÉ Geranium renardii 78 25 18 19 16 8 72 

  Veronica porphyriana 78 25 18 19 16 8 72 

  Sedum spurium ´Fuldaglut´ 78 25 18 19 16 8 72 

  Prunella grandiflora 49 16 11 12 10 5 45 

  Geranium sanguineum ´Album 49 16 11 12 10 5 45 

VTROUŠENÉ Áquilegia vulgaris 29 9 7 7 6 3 27 

  Verbascum nigrum 29 9 7 7 6 3 27 

  CELKEM 972 315 225 234 198 100 900 

CIBULOVINY Allium aflatunense ´Purple sensation´ 216 70 50 52 44   200 

  Ornithogalum umbellatum 648 210 150 156 132   600 

  Muscari armeniacum 864 280 200 208 176   800 

  Tulipa linifolia 648 210 150 156 132   600 

  Tulipa clusiana ´Lady Jane´ 432 140 100 104 88   400 

  CELKEM KS 2808 910 650 676 572   2600 
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Složení květinové směsi NÍZKOSTÉBELNÁ PRÉRIJNÍ SMĚS 

JE NUTNO DODRŽET PŘESNĚ TYTO KULTIVARY! 

PS1 = označení záhonů podle výkresů 4 až 12 

FUNKCE TAXON PS 1 (32m2) % Ks/100m2 

SOLITÉRNÍ Yucca filamentosa 6 2 18 

  Artemisia ludoviciana var. albulam´Valerie Finnis´ 3 1 9 

  Liatris spicata 14 5 45 

  Molinia caerulea 23 8 72 

SKUPINOVÉ Echinacea angustifolia 14 5 45 

  Echinacea tennesseensis ´Rocky Top Hybrids´ 14 5 45 

  Echinacea purpurea ´baby Swan White´ 20 7 63 

  Oenothera perensis 14 5 45 

  Penstemon serrulatus 17 6 54 

  Penstemon strictus 14 5 45 

  Pulsatilla patens 20 7 63 

  Aster ptarmicoides (syn. Oligoneuron album) 17 6 54 

  Bouteloua curtipendula 14 5 45 

POKRYVNÉ Ceratostigma plumbaginoides 17 6 54 

  Oenothera macrocarpa (subs. incana) 20 7 63 

  Geum triflorum 23 8 72 

  Ruellia humilis 20 7 63 

VTROUŠENÉ Monarda punctata 9 3 27 

  Linum perenne 6 2 18 

  CELKEM 288 100 900 

CIBULOVINY Allium strictum 128   400 

  Allium sphaerocephalon 128   400 

  Allium cernuum 96   300 

  Crocus chrysanthus ´Cream Beauty´ 160   500 

  Muscari armeniacum 192   600 

  Tulipa batalinii ´Bronze Charm´ 128   400 

  CELKEM KS 832   2600 

 



 43 

Složení květinové směsi STŘÍBRNÉ LÉTO var. PRŮHONICE 

JE NUTNO DODRŽET PŘESNĚ TYTO KULTIVARY! 

SL1 až SL3 = označení záhonů podle výkresů 4 až 12 

FUNKCE TAXON 
ks 

celkem 

SL 1 

53m2 

SL 2 

43m2 

SL 3 

46m2 
% Ks/100m2 

SOLITÉRNÍ Eremurus Shelford-hybridy 26 10 8 8 2 18 

  Festuca mairei 38 14 12 12 3 27 

  Calamagrostis brachytricha 51 19 15 17 4 36 

  Eryngium amethystinum 38 14 12 12 3 27 

  Echinacea purpurea ´Alba´ 38 14 12 12 3 27 

  Panicum virgatum ´Shenandoah´ 38 14 12 12 3 27 

SKUPINOVÉ Achillea ´Moonshine´ 51 19 15 17 4 36 

  Anophalis margaritacea ´Neuschnee´ 51 19 15 17 4 36 

  Aster amellus ´Rudolph Goethe´ 64 24 19 21 5 45 

  Aster linosyris 51 19 15 17 4 36 

  
Euphorbia polychroma (syn. E. 

epithymoides) 
51 19 15 17 4 36 

  Inula ensifolia´Compacta´ 51 19 15 17 4 36 

  Sedum ´Matrona´ 64 24 19 21 5 45 

  Calamintha nepeta subsp. nepeta 77 29 23 25 6 54 

  Veronica teucrium ´Knallblau´ 64 24 19 21 5 45 

POKRYVNÉ Anemone sylvestis 77 29 23 25 6 54 

  Geranium sanguineum ´Album´ 77 29 23 25 6 54 

  Thymus serpyllum 89 33 27 29 7 63 

  
Pseudolysimachion incanum (syn. 

Veronica i.) 
77 29 23 25 6 54 

  Prunella grandiflora 77 29 23 25 6 54 

VTROUŠENÉ Knautia macedonica ´Mars Midget´ 26 10 8 8 2 18 
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  Linum perenne 38 14 12 12 3 27 

  Lychnis coronaria 26 10 8 8 2 18 

  Gaura lindheimeri 38 14 12 12 3 27 

  CELKEM KS 1278 477 387 414 100 900 

                

CIBULOVINY Crocus ancyrensis 1136 424 344 368   800 

  Muscari armeniacum 568 212 172 184   400 

  Tulipa clusiana var. chrysantha 568 212 172 184   400 

  Tulipa batalinii ´Bright Gem´ 426 159 129 138   300 

  Allium sphaerocephalon 568 212 172 184   400 

  Ornithogalum umbellatum 568 212 172 184   400 

  CELKEM KS 3834 1431 1161 1242   2700 
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Záhony okrasných trav 
Záhony okrasných trav jsou v podstatě monokulturní výsadby 

jednoho druhu trávy s příměsí několika trvalek jednoho kultivaru, 

které dodávají monokultuře trav zajímavý barevný akcent. 

Tyto záhony se založí stejnou technologií jako květinové záhony, 

jediný rozdíl je v tom, že pro 4 záhony trav (na ploše 1 a 2) se 

použije místo štěrkového mulče slámovo-jutová mulčovací rohož 

upevněná sponami do půdy. Tyto záhony jsou ve svahu a štěrk by se 

splavoval. 

 



 

Složení ZÁHONŮ OKRASNÝCH TRAV 

 

JE NUTNO DODRŽET PŘESNĚ TYTO KULTIVARY! 

kultivar  celkem 
Plocha 

1 
Plocha 

2 
Plocha 

3 
Plocha 

4 
Plocha 

5 
Plocha 

6 
Plocha 

7 
Plocha 

8 

A Deschampsia caespitosa "Pálava" - 
metlice trsnatá, 6ks/m2, výška 40/60cm 
(listy/stéblo s květem) ks 108 0 0 108 0 0 0 0 0 

B Verbena bonariensis - sporýš 
argentinský, 0,3 ks/m2, výška 100 cm ks 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

                      

C Festuca ovina - kostřava ovčí, 9 ks/m2, 
výška 20/30cm ks 1013 437 225 0 0 0 351 0 0 

D Achillea millefolium 'Red Velvet' - 
řebříček obecný, 0,5 ks/m2, výška 60 cm ks 56 24 12 0 0 0 20 0 0 

   
  

 
  

 
  

 
  

 
E Miscanthus sinensis 'Starlight' - 
ozdobnice čínská, 4 ks/m2, výška 70/90cm ks 104 0 104 0 0 0 0 0 0 

F Knautia macedonica ´Mars Midget´- 
chrastavec makedonský, 0,5/m2, výška 80 
cm ks 13 0 13 0 0 0 0 0 0 

   
  

 
  

 
  

 
  

 G Molinia caerulea 'Poul Petersen'- 
bezkolenec modrý , 4 Ks/m2, výška 
70/90cm,  ks 128 0 0 0 128 0 0 0 0 

H Echinacea purpurea - třapatka nachová, 
0,3ks/m2, výška 90 cm ks 10 0 0 0 10 0 0 0 0 

 



 

Trávník 
Po rekonstrukci komunikací a některých ing. sítí byl vyset nový 

trávník. Na většině ploch je přesto jeho stav neuspokojivý, místy se 

půda propadla a povrch je nerovný a je tu i několik pařezů, které 

znesnadňují údržbu trávníku. 

Z těchto důvodů se trávník obnoví na většině ploch. Obnova se 

provede dvěma odlišnými způsoby, jak je zachyceno na výkrese 4. 

1. Založení nového trávníku se provede klasickou technologií 

tam, kde je trávník ve špatném stavu a v půdě nejsou kořeny 

stromů a keřů: 

 Půda se nejdříve v celém profilu zbaví všech předmětů, které 

jsou nežádoucí (stavební zbytky - cihly, písek, papíry, fólie, 

kusy dřeva, pařezy atd.). Ve svrchní vrstvě půdy nemají být 

kameny většího průměru než 2 cm (brání růstu trávníku, ničí 

sekačky). 

 Půda se dokonale zbaví vytrvalých plevelů - nejlépe totálními 

herbicidy bez reziduí. Pozor na jejich použití v okolí 

zmlazovaných šeříků na ploše 7 – zde nesmí herbicid 

zasáhnout výmladky šeříků! 

 Půda se zkypří (kultivátorem, rytím, nakopáním ap.) 

a vyrovná se, případně doplní kvalitní ornicí nebo 

kompostem, tak aby měla po celé ploše trávníku tloušťku 15 

cm. Při těchto pracích se do půdy zapraví plné průmyslové 

hnojivo v dávce 40 g/m2. 

 Svrchní vrstva půdy se připraví pro výsev travního osiva. 

Budoucí povrch trávníku se střídavě vláčí a smykuje 

(uhrabuje) a válí. Při tom se vysbírají oddenky vytrvalých 

plevelů. Toto by mělo být dokončeno několik týdnů před 

vlastním výsevem trávníku. V okamžiku kdy na připravené 

půdě vyklíčí plevele a mají 3-5 pravých lístků, zlikvidují se 

mechanicky (plečkou, hráběmi, motyčkou, lehkým 

převláčením) nebo chemicky (opět totálním herbicidem bez 

reziduí). 

 Těsně před výsevem trávníku se zapraví do nejsvrchnější 

vrstvy tzv. startovací dávka dusíkatého hnojiva (ledek 

amonný, síran amonný ap.) v množství zajišťujícím 5 g 

dusíku (čistých živin) na 1 m2. Hnojivo se zapraví do půdy 

hráběmi nebo převláčením. 

 Osivo trávníku se vyseje v dávce přibližně 15-25 g/m2 

(dávka se může lišit podle složení směsi). 

 Pro výsev se použije univerzální rekreační směs, která je díky 

druhové pestrosti dostatečně plastická a nenáročná na 

stanovištní podmínky. Zvýšený podíl jílku vytrvalého ve 

směsi zajišťuje dostatečně rychlý vývoj porostu po zásevu a 

dobrou regeneraci.  

Složení: Jílek vytrvalý 35% (´Bareuro´ 15%, ´Eurodiamond´ 

10%, ´Filip´ 10%), Kostřava červená dlouze výběžkatá 

´Bossanova´ 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá 

´Musette´ 10%, Kostřava červená trsnatá ´Musica´ 10%, 

Kostřava drsnolistá ´Hardtop´ 10%, Lipnice luční ´Baronial´ 

20% . 

 Výsevek je 30 g/m2. 

 Po výsevu se osivo zapraví do půdy. Nejlépe železnými 

hráběmi zasekáváním do hloubky 1-2 cm. Nakonec se povrch 

půdy utuží (ručním válcem). 

 Je-li po výsevu vlhké počasí, není třeba trávník zalévat. 

V případě, že po výsevu zaprší a pak nastane delší sucho, je 

nutno zalévat vysetý trávník. Povrchová vrstva s klíčícími 

semeny by neměla přeschnout. 

 První seč trávníku je nutná v době, kdy výška porostu je 10 

cm. Kosí se na výšku 5-6 cm. První kosení by mělo být velmi 
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ostrým nářadím. Po prvním kosení je vhodné celou plochu 

trávníku opět převálet. V případě sucha pak pravidelně 

zalévat 

 

2. Regenerace trávníku se provede méně hloubkovou technologií 

tam, kde je trávník ve špatném stavu a v půdě jsou kořeny stromů a 

keřů: 

 Odstraní se dvouděložné plevele selektivním herbicidem. 

 Půda se zpracuje vertikutací do hloubky 1-1,3 cm pro 

rozrušení mechu a stařiny, přitom se vynechají místa 

s kořeny dřevin vystupujícími nad povrch půdy. 

 Vyseje se travní směs pro renovaci rekreačního trávníku. 

Tato směs umožňuje rychlý dosev trávníku kvalitními 

odrůdami. 

Složení: Jílek vytrvalý 75% (´Barminton´ 25%, 

´Eurodiamond´ 25%, ´Filip´ 25%), Kostřava červená dlouze 

výběžkatá ´Bossanova´ 5%, Kostřava červená krátce 

výběžkatá ´Musette´ 5%, Kostřava červená trsnatá ´Musica´ 

5%, Kostřava drsnolistá ´Hardtop´ 5%, Lipnice luční 

´Barhelene´ 5% . 

 Výsevek je 25 g/m2. 

 Po výsevu se osivo zapraví do půdy. Nejlépe železnými 

hráběmi zasekáváním do hloubky max. 1 cm, přitom se 

vynechají místa s kořeny dřevin vystupujícími nad povrch 

půdy.  Nakonec se povrch půdy utuží (ručním válcem). 

 Je-li po výsevu vlhké počasí, není třeba trávník zalévat. 

V případě, že po výsevu zaprší a pak nastane delší sucho, je 

nutno zalévat vysetý trávník. Povrchová vrstva s klíčícími 

semeny by neměla přeschnout. 

 První seč trávníku je nutná v době, kdy výška porostu je 10 

cm. Kosí se na výšku 5-6 cm. První kosení by mělo být velmi 

ostrým nářadím. Po prvním kosení je vhodné celou plochu 

trávníku opět převálet. V případě sucha pak pravidelně 

zalévat. 

 

Cibuloviny v trávníku 
Na ploše 7 se v celé ploše trávníku roztroušeně rozmístí skupinky 

drobných jarních cibulovin v sortimentu a množství, jak jsou 

uvedeny dále v tabulce. V každé skupince bude různé množství 

jednotlivých druhů. Hloubka výsadby 10 cm. 

 

druh ks výsadba 

Crocus chrysanthus ´Romance´ - botanický krokus, 

žlutý 

100 říjen 

Galanthus nivalis - sněženka podsněžník 100 srpen 

Muscari neglectum - modřenec hroznatý 100 září 

Scilla siberica Haw. – ladoňka sibiřská 100 srpen 

Tulipa - botanické tulipány, směs barev 100 září 

celkem 500  

 

 

 



 

Sortiment navržených dřevin  
číslování podle výkresů 5 až 12 

435 m n. m. (vegetační stupeň aktuální vegetace: suprakolinní – kopcovinný) 

 

SORTIMENT NAVRŽENÝCH DŘEVIN      plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha 

kultivar parametry sazenice 
celkem 

ks 1 2  3 4  5  6  7  8 

jehličnaté stromy                     

Pinus nigra - borovice černá  v 125–150, bal 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Pinus sylvestris - borovice lesní v 200–250, bal 3 0 0 0 0 3 0 0 0 

Pinus sylvestris ´Watereri´ - borovice lesní v 125–150, bal 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

Pinus uncinata var. rotundata - borovice blatka v 100–125, bal 8 0 0 8 0 0 0 0 0 

                     

listnaté stromy                    

Acer griseum - javor šedý obv km 10-12, bal 11 0 0 0 0 10 0 1 0 

Amelanchier arborea "ROBIN HILL"-muchovník stromový 
Kts, vk 180, obv km 

8–10, bal 11 0 0 0 10 1 0 0 0 

Liquidambar styraciflua ´WORPLESDON- ambroň západní 
Vk, obv km 10–12, 

ko 40l 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Prunus serrulata ´KIKU-SHIDARE-ZAKURA´ - okrasná třešeň, sakura obv km 12-14, bal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Prunus subhirtella "FUKUBANA" - okrasná třešeň obv km 12-14, bal 6 0 6 0 0 0 0 0 0 

Sorbus aucuparia ´Edulis´ - jeřáb obecný obv km 12-14, bal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Sorbus intermedia ´Brouwers´- jeřáb prostřední 
Vk, obv km 10–12, 

ko40l 9 0 0 0 0 0 9 0 0 

                     

dřeviny pro tvarované živé ploty                    

Ligustrum vulgare ´Atrovirens´- ptačí zob obecný v 40-60, ko2l 366 0 48 0 25 108 0 185 0 

Carpinus betulus - habr obecný v 40–60, ko3l 180 0 0 0 64 56 0 60 0 

Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův v 40–60, ko2l 116 0 0 0 0 0 116 0 0 
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Symphoricarpos orbiculatus - pámelník červenoplodý v 40–60, ko2l 138 0 0 0 0 0 0 0 138 

                     

listnaté keře stálezelené                    

Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´ - skalník vrbolistý v 30–40, ko 1l 96 0 0 0 96 0 0 0 0 

Hypericum calycinum - třezalka kalíškatá v 30–40, ko1l 60 0 60 0 0 0 0 0 0 

Vinca minor - barvínek menší ko 0,5 l 683 0 35 261 0 387 0 0 0 

                     

listnaté keře opadavé                    

Acer ginnala - javor amurský v 250-300, ko 8l 7 0 0 6 0 1 0 0 0 

Amelanchier x grandiflora "BALLERINA" - muchovník v 200–250, ko 4 0 0 0 0 0 0 4 0 

Berberis thunbergii - dřišťál Thunbergův v 40–60, ko2l 45 0 0 0 0 0 0 45 0 

Berberis thunbergii ´Green Carpet´- dřišťál Thunbergův v 20–30, ko 1l 26 0 0 26 0 0 0 0 0 

Cornus florida - dřín květnatý v 80-100, ko 10l 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Cornus kousa var. CHINENSIS - dřín japonský v 80-100, ko 10l 3 0 0 0 1 0 1 1 0 

Cornus mas - dřín obecný Pyr, v 150–200, bal 6 0 0 5 0 1 0 0 0 

Rhus typhyna - škumpa orobincová v 150-200, bal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ribes alpinum - meruzalka alpská v 30–40, ko2l 24 0 0 0 0 24 0 0 0 

Ribes alpinum ´Pumilum´- meruzalka alpská v 20–30, ko1,5l 104 0 78 26 0 0 0 0 0 

Ribes alpinum ´Schmidt´- meruzalka alpská v 20–30, ko1,5l 48 0 0 0 48 0 0 0 0 

Rosa KORDES Amber Sun ® měděná barva květů v 30-40, ko 2l 124 0 0 124 0 0 0 0 0 

Rosa KORDES Aprikola® meruňková barva květů v 30-40, ko 2l 24 0 0 0 0 0 0 24 0 

Rosa KORDES Gărtenfreude®  červená barva květů v 30-40, ko 2l 32 0 32 0 0 0 0 0 0 

Rosa KORDES Innocencia ® bílá barva květů v 30-40, ko 2l 50 0 50 0 0 0 0 0 0 

Rosa KORDES Milano®  červená barva květů v 30-40, ko 2l 52 0 0 0 52 0 0 0 0 

Rosa KORDES Solero®  plné žluté květy v 30-40, ko 2l 75 0 0 0 0 0 0 75 0 

Spiraea x bumalda ´Crispa´- tavolník nízký v 30–40, ko2l 48 0 0 0 0 48 0 0 0 

 

 



Doporučený mobiliář  
 

 

Sadová lavice: 

 Nosná konstrukce ze slitiny hliníku, barevné provedení RAL 

9007. 

 Sedadlo i opěradlo z dřevěných lamel z borového dřeva 

natřeného průhlednou lazurou. 

 Délka lavice 185 cm, výška vč. opěradla 81 cm, šířka 64,5 

cm. 

 Připevněno v zemi na betonových patkách 20x20x30 cm. 

 

Odpadkový koš: 

 Ocelový rám tvořící zároveň stříšku. 

 Ocelové tělo opláštěné lamelami z borového dřeva. 

 Zhášeč cigaret z nerezu. 

 Objem 70 litrů, výška 107,5 cm, šířka 57x36cm. 

 Připevněno v zemi na betonové patce hluboké 50 cm, široké 

30x30 cm, přičemž patka začíná v hloubce 9 cm. 

 

Psí pisoár: 

 KVH materiál s designem svislých děr do vnitřního prostoru 

(jehličnaté dřevo nejvyšší kvality). 

 Uvnitř je záchytná nádržka. 

 Shora uzavřen plastovou záslepkou s logem. 

 Rozměr: 100×100 mm a výška 800 mm. Váha: 5 kg. 

 Možnost zabetonování. 

 

Sušák na prádlo: 

 Dva ocelové rámy žárově pozinkované, každý s 8 háčky na 

zavěšení šňůr. 

 Rozměr rámu: výška nad zemí 186 cm, do země navíc 50 cm, 

šířka 206 cm, ocelová trubka prům. 6 cm, tl. stěny 3mm. 

 Připevněno v zemi na betonových patkách hlubokých 59 cm, 

širokých 36x36 cm, přičemž patka začíná v hloubce 11 cm. 

 Předpoklad je umístění rámů 5 m od sebe, tzn. délka šňůr 5 

m. 

 

Hmyzí hotel: 

 Dřevěný rám vysoký 150 cm, široký 80 cm, hluboký 40 cm, 

zepředu i zezadu krytý pevným pletivem s malými oky. 

 Přesahující stříška z nehoblovaných prken. 

 Uvnitř členěný dřevěnými přepážkami na 7 různě velkých 

oddělení zaplněných různými materiály: nahusto složené 

větvičky průměru 1 – 2cm, tvárnice z pálené hlíny 

s dutinami, navrtané dřevěné špalky různých průměrů, dutá 

stébla – např. rákosová, borové šišky, srolovaná kůra nebo 

karton. 

 Připevněn na betonovém základu hlubokém 60 cm. 
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PLÁN POVÝSADBOVÉ PÉČE (TZN. 3 ROKY 

PO VÝSADBĚ) 
 

Solitérní stromy a keře  
 Hned při výsadbě provést komparační řez nadzemních částí 

listnatých stromů a keřů – tzn. omezení nadzemní části 

rostlin vzhledem k pomalejšímu nástupu funkce kořenů po 

výsadbě - pokud tento řez není proveden těsně před expedicí 

ve školce. 

 Vysazené stromy a solitérní keře první 2 roky po výsadbě 

zalévat dávkami 50 litrů na jeden strom a 30 litrů na keř 

alespoň 3 x za rok a navíc i v době delších suchých období.  

 Dva roky po výsadbě odstranit kůly a úvazky stromů. 

Ochranu rákosovou rohoží ponechat další dva roky. 

 Jehličnaté stromy a keře nechat volně růst, jejich tvarování 

nebo zakracování vrcholů je nežádoucí. 

 

Živé ploty 
 Provádět výchovný řez: v prvním vegetačním období po 

výsadbě obnovuje rostlina narušený kořenový systém, proto 

neřezat. V zimě nebo v předjaří, když rostliny ukončí 

zakořeňování, hluboce zkrátit výhony asi o dvě třetiny jejich 

délky.  

 V druhém roce vyvolá zkrácení výhonů bohatou tvorbu 

dalších výhonů a současně nárůst cenného bočního obrostu. 

Proto v létě zkrátit letorosty a to už ve tvarových proporcích 

plotu, i když ještě samozřejmě ne v jeho konečné velikosti.  

 Pro tvarované živé ploty platí zásada, že v řezu mají tvar 

lichoběžníku, kde spodní základna je na každé straně až o 

10% výšky plotu širší (např. při výšce 2m je to 20 cm) než 

horní strana. 

 Po ukončení druhého vegetačního období, opět v zimě nebo 

předjaří, letorosty zkrátit na třetinu jejich délky, ale již ve 

tvarových proporcích plotu (výhodný je tento hlubší řez, 

protože v následujícím vegetačním období se tvoří boční 

obrost vždy ve vyšší části dřeviny). Koncem měsíce června 

nebo července podle vyzrálosti výhonů provést letní řez, 

kterým se už plot tvaruje. 

 V dalších letech výchovného období pokračovat ve 

výchovném řezu tak dlouho, až se dosáhne požadované 

výšky a šířky plotu. 

 V roce výsadby a další rok po výsadbě živý plot zalévat 

v době sucha dávkou 5 litrů pro jednu rostlinu. 

 Odstraňovat plevele. 

 Doplňovat mulč do doby zapojení živého plotu. 

 Odrýpávat okraje záhonu pro udržení rozmezí mezi 

trávníkem a záhonem. 

 

Keřové záhony 
 Dva roky po výsadbě provádět zpětný řez listnatých keřů pro 

podpoření růstu a zahuštění výhonů.  

 V ostatních letech už řezem neupravovat, pouze je možno 

vyřezávat příliš staré osychající větve a odstraňovat odkvetlá 

květenství (to podporuje násadu květů v příští sezóně a někdy 

i opakované kvetení v témže roce).  

 Třezalku Hypericum calycinum už během zimy nebo 

v brzkém předjaří seříznout asi 10 cm nad zemí – možno i 

kosou nebo travní sekačkou. Tím se odstraní namrzlé výhony 

a zároveň podpoří násada velkých květů. 
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 Každoročně odstraňovat jednoleté plevele hned po jejich 

objevení – v této fázi se z mulče dobře odstraňují. Úporné 

vytrvalé plevele, které se nepodařilo zničit při založení 

záhonu, před vykvetením natřít totálním herbicidem přímo na 

list. 

 V roce výsadby a další rok po výsadbě keřové skupiny 

zalévat v době sucha dávkou 10 litrů pro jednu rostlinu. 

 Odstraňovat plevele. 

 Doplňovat mulč do doby zapojení keřové skupiny. 

 Odrýpávat okraje záhonu pro udržení rozmezí mezi 

trávníkem a záhonem. 

 

Květinové záhony 
 V předjaří selektivně nůžkami odstranit suché nadzemní části 

rostlin  - po první zimě je málo nadzemní hmoty. 

 Nejdůležitější je pletí v průběhu roku – nejvíce plevele je 

v těsném okolí rostlin (zaplevelení kontejnerů ze školky) a 

ten se musí velice opatrně odstranit a to okamžitě po 

objevení plevele, protože plevelné rostliny jsou mnohem 

vitálnější a mají kořeny propletené s původní rostlinou. 

Ostatní plevele dále od rostlin (bývá to zejména svlačec, 

smetánka, pýr) se musí také co nejrychleji odstranit a 

nenarušit přitom vrstvu mulče. 

 Zalévat pouze v případě, že za tři týdny nenaprší alespoň 10 

mm srážek a to platí pouze v prvním roce. V dalších letech 

již nezalévat. 

 Každoročně od 2. roku sestříhnout  rostliny 5 cm nad zemí 

v předjaří na konci února či zač. března, kdy už není 

v záhonech sníh a půda je ještě promrzlá a netvoří se stopy. 

Použít křovinořez či motorovou kosu. Suchou hmotu 

okamžitě ze záhonu odstranit. 

 Dočistit záhon ručně nůžkami – nevzhledné zasychající listy 

u druhů jako Stachys byzantina apod. 

 Pokud jsou v záhonu polokeře (Salvia, Lavandula, Hyssopus, 

Perovskia), ostříhat je ručně! Nesnášejí nízký sestřih, zakrátit  

tedy pouze o třetinu či polovinu výšky do kompaktního 

tvaru. 

 Stálezelené rostliny (např. Yucca) nestříhat ani nesekat, 

pouze ručně odstranit suché a poškozené listy a zbytky 

květenství. 

 Selektivně plít plevel tak, aby se nenarušila souvislá vrstva 

mulče. Proto jednoleté mohutné plevele raději sestříhnout u 

země – tím se zabrání i nežádoucímu promísení mulče se 

substrátem. 

 Nezalévat. Pouze v případě extrémních letních přísušků zalít 

jednorázově větším množstvím vody. Zcela nevhodné je 

zalévat opakované menším množstvím vody! 

 

Založení i údržba květinových záhonů je natolik specializovaná 

činnost, že jí musí vykonávat pracovníci se zahradnickým 

vzděláním a výbornou znalostí trvalek ve všech fázích vývoje. 

V opačném případě bude vložená investice znehodnocena. 

 

Záhony okrasných trav 
 V předjaří selektivně nůžkami odstranit suché nadzemní části 

rostlin  - po první zimě je málo nadzemní hmoty. 

 Nejdůležitější je pletí v průběhu roku – nejvíce plevele je 

v těsném okolí rostlin (zaplevelení kontejnerů ze školky) a 

ten se musí velice opatrně odstranit a to okamžitě po 

objevení plevele, protože plevelné rostliny jsou mnohem 

vitálnější a mají kořeny propletené s původní rostlinou. 

Ostatní plevele dále od rostlin (bývá to zejména svlačec, 
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smetánka, pýr) se musí také co nejrychleji odstranit a 

nenarušit přitom vrstvu mulče. 

 Zalévat pouze v případě, že za tři týdny nenaprší alespoň 10 

mm srážek a to platí pouze v prvním roce. V dalších letech 

již nezalévat. 

 Každoročně od 2. roku sestříhnout  rostliny 5 cm nad zemí 

v předjaří na konci února či zač. března, kdy už není 

v záhonech sníh a půda je ještě promrzlá a netvoří se stopy. 

Použít křovinořez či motorovou kosu. Suchou hmotu 

okamžitě ze záhonu odstranit. 

 Selektivně plít plevel tak, aby se nenarušila souvislá vrstva 

mulče. Proto jednoleté mohutné plevele raději sestříhnout u 

země – tím se zabrání i nežádoucímu promísení mulče se 

substrátem. 

 Nezalévat. Pouze v případě extrémních letních přísušků zalít 

jednorázově větším množstvím vody. Zcela nevhodné je 

zalévat opakované menším množstvím vody! 

 

Trávník 
Do péče o trávník patří tyto práce: 

 Kosení – zde sekat minimálně 10 x ročně (záleží na srážkách, 

jak trávník přirůstá), trávu nemulčovat ale odvážet. 

 Vyhrabávání pokosené travní hmoty a odpadků, na podzim 

navíc spadaného listí (případné kompostování trávy dělat 

v tenkých vrstvách a prosypávat zeminou a mletým 

vápencem, tlustší vrstvy plesniví). 

 Odplevelování zde není potřeba, dvouděložné rostliny nevadí 

a pravidelným sekáním se potlačují plevele. 

 Hnojení  - pokud se trávníky často sečou, je také třeba 

doplňovat živiny. Zásada je rozhodit na trávník hnojivo 

několikrát v nižších dávkách než jednorázově a příliš mnoho. 

Doporučuje se co nejstejnoměrněji rozhodit v dubnu, červnu 

a červenci po trávníku vždy 1-2kg dusíkatého hnojiva (ledek 

amonný s vápencem) na 100m
2
 a v září asi 2kg plného 

hnojiva CERERIT na 100m
2
. 

 Válení  - časté válení má větší význam u všech nově 

založených trávníků ale naopak je škodlivé, jestliže je trávník 

založen na těžších jílovitějších půdách. Zde stačí trávník 

uválet na jaře, pokud v průběhu zimy opakovaně zamrzala a 

rozmrzala půda.  Pak je většinou povrch půdy nerovný a také 

hrozí vyschnutí rostlin se zpřetrhanými kořeny (důsledek 

pohybu půdy). 

 Zavlažovaní  - platí zásada nezavlažovat často, ale vydatně. Na 

řešené lokalitě zavlažovat pouze za extrémního sucha, když 

trávník začne vysychat. 

 Zarovnávání okrajů  - tím se zabraňuje prorůstání 

výběžkatých druhů trav do záhonů, cest a jiných ploch 

sousedících s trávníkem. Zde se toto řeší odpíchnutím okrajů 

záhonů. Pokud někde přece jen tráva proroste, kam nemá, 

použije se motyčka (z hlediska životního prostředí vhodnější 

než herbicid). 

 Úprava a zlepšování povrchu -  nerovnosti v trávníku 

vyrovnávat buď rozprostřením max. 1,5 cm silné vrstvy 

písku či zeminy, nebo při větších nerovnostech vyříznout drn 

(i větší čtverec travního drnu), doplnit zeminu a drn vrátit na 

místo. 

 Místa s vyschlým nebo poškozeným trávníkem dosít nebo 

doplnit travním drnem a do ujmutí zalévat. 

 Vertikální řez je mechanická operace, při které se soustavou 

vertikálně postavených nožů kolmo prořezává travní drn, 

zbavuje se zplstnatělé vrstvičky, vzniklé hromaděním 

ústřižků trav při povrchu půdy, a zároveň se mírně rozrušuje 
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ztvrdlý povrch půdy (do hloubky 0,5cm). Zde první tři roky 

není třeba provádět. 

 Provzdušňování, tzv aerifikace, doplňuje do povrchové 

vrstvy půdy, kde mají trávy kořeny, vzduch. Trávy ho 

potřebují k dýchání a odnožovací uzliny trav k odnožování. 

Toto propichování (prořezávání) se dělá aerifikátory do 

hloubky 8 cm. Zde první tři roky není třeba provádět. 

 Boj proti nemocem a škůdcům záleží na konkrétní situaci a 

používají se nejmodernější prostředky dosažitelné 

v obchodní síti a pokud možno co nejšetrnější k životnímu 

prostředí. 

 Orientační kalendárium prací je na další straně. 

 

Cibuloviny v trávníku 
 Nechat volnému vývoji. 

 Nevyndávat cibulky z půdy. 

 Trávník sekat pokud možno až po odkvětu cibulovin a 

vytvoření semen. 
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Orientační kalendárium prací pro trávník 
 

Měsíce 

Práce 
I II III IV V VI VII 

V
I
I
I 

IX X XI XII Poznámka 

údržba opravy a 

konzervace nářadí a strojů 

             

kosení a hrabání pokosené 

trávy intezivních trávníků 

             10x ročně 

kosení a hrabání pokosené 

trávy extenzivních trávníků 

             1-2 x ročně 

přihnoj. prům. hnojivy 

(hlavní a doplňk.termíny) 

               1-4 x ročně 

přihnojování org. hnojivy 

(kompost a zapravení) 

              

odplevelování 

 

             Zde 

neprovádět 

zavlažování 

 

              podle potřeby 

a možností 

přiválení 

 

              1 x ročně či 

dle potřeby 

vertikální řez a 

provzdušňování 

            podle potřeby 

1 x ročně 

zarovnávání okrajů 

 

                podle potřeby 

1 x ročně 

vyhrabování listí 

 

            podle potřeby 

1-2 x ročně 

 

 

 

 



PLÁN NÁSLEDNÉ PÉČE (4. – 10. ROK PO 

VÝSADBĚ) 
 

Solitérní stromy a keře  
 5. rok po výsadbě odstranit ochranu kmenů listnatých 

stromů rákosovou rohoží. 

 Vysazené stromy a solitérní keře v době extrémního sucha 

zalévat dávkami 50 litrů na jeden strom a 30 litrů na keř, 

zde platí zásada zalít hodně v jedné dávce nikoliv málo ve 

více dávkách! 

 Neprovádět výchovný řez ani obvodovou redukci koruny 

stromů a solitérních keřů  - většina vysazených kultivarů je 

roubována a dalšími zásahy do koruny dojde k poškození 

typického habitu a vytváření nevhodného obrostu a tím 

k nutnosti každoročního řezu!. 

 Odstraňovat poškozené a suché větve a případné výmladky 

z kmenů nebo kořenů stromů. 

 

Živé ploty 
 V dalších letech výchovného období pokračovat ve 

výchovném řezu tak dlouho, až se dosáhne požadované 

výšky a šířky plotu. 

 Dále provádět udržovací řez, který zachovává vzhled plotu, 

když už je souvisle zapojený jeho plášť. Řezat 2x ročně, 

přičemž první řez je zimní a druhý v období vegetace, 

nejlépe v srpnu. Udržovacím řezem se zkracují letorosty a 

dodržuje se přitom kónický tvar plotu.  

 Nyní se také může tvarovat horní strana do oblouku. 

 V době extrémního sucha živý plot zalévat dávkou 10 litrů 

pro jednu rostlinu, zde platí zásada zalít hodně v jedné 

dávce nikoliv málo ve více dávkách! 

 Odstraňovat plevele. 

 Doplňovat mulč do doby zapojení živého plotu. 

 Odrýpávat okraje záhonu pro udržení rozmezí mezi 

trávníkem a záhonem. 

 

Keřové záhony 
 Z keřových záhonů každoročně odstranit jednoleté plevele 

hned po jejich objevení – v této fázi se z mulče dobře 

odstraňují. Úporné vytrvalé plevele, které se nepodařilo 

zničit při založená záhonu, buď vyrýpnout nebo před 

vykvetením natřít totálním herbicidem přímo na list. 

 Třezalku Hypericum calycinum už během zimy nebo 

v brzkém předjaří seříznout asi 10 cm nad zemí. Lze sekat 

kosou nebo travní sekačkou. Tím se odstraní namrzlé 

výhony a zároveň podpoří násada velkých květů. 

 Barvínek Vinca minor lze v případě potřeby seříznout u 

země jako výše zmíněnou třezalku. 

 Odstraňovat plevele. 

 Doplňovat mulč do doby zapojení keřové skupiny (dokud 

není půda pokryta keři a vyrůstají mezi nimi plevele). 

 Odrýpávat okraje záhonu pro udržení rozmezí mezi 

trávníkem a záhonem. 

 V době extrémního sucha živý plot zalévat dávkou 10 litrů 

pro jednu rostlinu, zde platí zásada zalít hodně v jedné 

dávce nikoliv málo ve více dávkách! 
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Květinové záhony 
 4. rok přidat po jarním sestřihu, před rašením, 3 cm 

mulče (mulč se časem zanáší „detritem“ a přestává plnit 

svou funkci) 

 Každoročně od 2. roku sestříhnout  rostliny 5 cm nad 

zemí v předjaří na konci února či zač. března, kdy už není 

v záhonech sníh a půda je ještě promrzlá a netvoří se 

stopy. Použít křovinořez či motorovou kosu. Suchou 

hmotu okamžitě ze záhonu odstranit. 

 Dočistit záhon ručně nůžkami – nevzhledné zasychající 

listy u druhů jako Stachys byzantina apod. 

 Pokud jsou v záhonu polokeře (Salvia, Lavandula, 

Hyssopus, Perovskia), ostříhat je ručně! Nesnášejí nízký 

sestřih, zakrátit tedy pouze o třetinu či polovinu výšky do 

kompaktního tvaru. 

 Stálezelené rostliny (např. Yucca) nestříhat ani nesekat, 

pouze ručně odstranit suché a poškozené listy a zbytky 

květenství. 

 Selektivně odstraňovat plevel tak, aby se nenarušila 

souvislá vrstva mulče. Proto jednoleté mohutné plevele 

raději sestříhnout u země – tím se zabrání i nežádoucímu 

promísení mulče se substrátem. 

 Nezalévat. Pouze v případě extrémních letních přísušků 

zalít jednorázově větším množstvím vody. Zcela 

nevhodné je zalévat opakované menším množstvím 

vody! 

 

 

 

 

Založení i údržba květinových záhonů je natolik specializovaná 

činnost, že jí musí vykonávat pracovníci se zahradnickým 

vzděláním a výbornou znalostí trvalek ve všech fázích vývoje. 

V opačném případě bude vložená investice znehodnocena. 

 

Záhony okrasných trav 
 Každoročně od 2. roku sestříhnout  rostliny 5 cm nad zemí 

v předjaří na konci února či zač. března, kdy už není 

v záhonech sníh a půda je ještě promrzlá a netvoří se stopy. 

Použít křovinořez či motorovou kosu. Suchou hmotu 

okamžitě ze záhonu odstranit. 

 Odstraňovat plevele a nenarušit přitom vrstvu mulče. Proto 

jednoleté mohutné plevele raději sestříhnout u země – tím se 

zabrání i nežádoucímu promísení mulče se substrátem. 

 Nezalévat. Pouze v případě extrémních letních přísušků zalít 

jednorázově větším množstvím vody. Zcela nevhodné je 

zalévat opakovaně menším množstvím vody! 

 

Trávník 
 Stejná opatření jako v prvních 3 letech. 

 Orientační kalendárium prací je v předchozí kapitole. 

 

Cibuloviny v trávníku 
 Nechat volnému vývoji. 

 Nevyndávat cibulky z půdy. 

 Trávník sekat pokud možno až po odkvětu a vytvoření 

semen. 

 Při přemnožení místně mechanicky redukovat vyrýpnutím. 

 

 


