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1. ÚVOD 
      

Motto : 
 

Slunce, vzduch, voda, ševelení listů, zpěv ptáků, bzukot mouchy, dotyky 
stébel, bosé nohy v písku, radost, vůně, tajemství – prožitky, které obohatí naše 
děti. Chceme jim dát možnost prožít si je v zahradě plné těchto vjemů. Děti je 
dokáží přece intenzivně prožívat a radovat se z nich a ani si nevšimnou, že je toto 
prostředí vychovává, pozitivně stimuluje a přináší pokroky pro jejich další zdárný 
vývoj. Myslíme si, že tato  terapie v přírodě, je v dnešní uspěchané technické 
době, velmi významným kamínkem do mozaiky starostlivosti o výchovu našich 
dětí. Tím, že se s jednotlivými složkami našeho světa děti seznámí, dostanou se 
do styku s vnitřní harmonií přírody. Toto poučení je nenásilné, přirozené a 
celistvé. Bylo prokázáno, že zahrada může vytvářet „skryté kurikulum“, tj. 
vzdělávání jakoby mimoděk, vytvořené právě prostředím zahrady.  

 
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce : Návrh přírodní zahrady v MŠ Jesenická 
Místo: Vrbno pod Pradědem 
Kraj : Moravskoslezský 
Investor : Město Vrbno pod Pradědem 

Zpracovatel : GARD� N, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město,   
                      tel : 572 542 969, Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová 

 
3. OBSAH PROJEKTU  
 
A : Textová část –  průvodní a souhrnná technická zpráva 
         -  fotodokumentace stávajícího stavu 

-   rozpočet 
 
B : Grafická část –  Výkres č. 1 – Situace širších vztahů 

Výkres č. 2 – Celková situace a osazovací plán M 1:250  
Výkres č.3 – Vytyčovací plán M 1:170 
Výkres č. 4 – Zpevněné a dopadové plochy – řezy 
Výkres č. 5 – Řez výsadbovou jámou stromu 
Výkres č. 6 – Detail skleník  M 1:50 
Výkres č. 7 – Detail – přístřešek na nářadí a učební pomůcky 
                      M 1:100 

 4. Podklady  
 

a. Terénní průzkum, konzultace s p. ředitelkou MŠ paní Květou Kubíčkovou 
b. Katastrální mapa  
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c. Projekt Regenerace zeleně a sadové úpravy u mateřské školky Jesenická ve 
Vrbně pod Pradědem, Ing. Jiří Kovařík 

d. Koordinační situace akce Vrbno pod Pradědem – veřejná knihovna 
e. E. C. Grundler, N. Schafer : Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu 
f.Moje přírodní zahrada , příručka zahradního vědění 
 

5. Seznam dot čených pozemk ů navrhovanou úpravou 
 
Katastrální území Číslo parcely Výměra 

parcely (m2) 
Vztah k pozemku (vlastník, 
nájemce) 

Vrbno pod Pradědem 561 7964 Město Vrbno pod 
Pradědem, ostatní plocha 

 
6. Úvod 
 
     Předkládaná projektová dokumentace na rekonstrukci zahrady mateřské školy 
ve městě Vrbně pod Pradědem byla zpracována na základě požadavku objednatele, 
Mateřské školy, se sídlem Jesenická  448, Vrbno pod Pradědem, příspěvkové 
organizace, zastoupené paní ředitelkou Květou Kubíčkovou. Mateřská škola 
s celodenním provozem má tři třídy a ve školním roce 2012-2013 je zapsáno 84 dětí. 
Zřizovatelem mateřské školy je Město vrbno pod Pradědem.  
 

Pozemek, na kterém je plánována stavba, se nachází v zastavěné části města 
Vrbno pod Pradědem, v centru panelového sídliště. Původně podniková školka 
s jeslemi nyní slouží i jako ordinace dětského lékaře a část, kde byly původně jesle 
bude přebudována na městskou knihovnu. Zahrada MŠ slouží jako park pro 
veřejnost a podléhá provoznímu řádu. 
Řešená plocha je územním plánem určena jako plocha veřejné zeleně a podléhá 
ochraně v režimu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Část zahrady MŠ s přírodní 
zahradou nebude zpřístupněna veřejnosti. 
 

Cílem projektového záměru je přeměna venkovního prostředí školního 
zařízení na „přírodní učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy a 
novou výukovou platformou. Pestré a proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují sociální 
chování, tvořivost a celkovou osobnost dítěte. Návrh řešení přírodní zahrady se 
zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a 
podnítí zájem dětí o přírodu. Výukově orientovaná programová náplň zahrady 
napomůže rozvíjet a formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k 
životnímu prostředí.  
 
      Ekologicky zaměřená zahrada se stane ukázkou environmentálního přístupu 
k zakládání zahrad a vytváření herních prvků s využitím přírodních materiálů. Podnítí 
tak touhu pro objevování přírodního prostředí a všímavost ke svému blízkému okolí.     
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7.  Charakteristika řešeného území a popis sou časného stavu 
 
Řešená plocha se nachází v intravilánu města Vrbno pod Pradědem, v zahradě MŠ 
na parcele č.561 a zaujímá rozlohu cca 2570 m2. 
Jedná se o severozápadní část zahrady  za budovou školky, která je zatravněná 
s několika listnatými a jehličnatými stromy. Terén je zvlněný, s výškovým rozdílem 2 
m na celé délce, nejvýzarnější svah je v jižní části pod dřevěným pódiem. Zde je taky 
skupinka vzrostlých stromů – Javor klen. Na celé této části zahrady se nachází dva 
herní prvky – mlhoviště a houpadlo se štěrkovanou dopadovou plochou s betonovým 
obrubníkem ve tvaru obdélníku. U pódia je rozpadlá betonová plocha, dříve sloužící 
jako dětské dopravní hřiště, nyní využívaná jako zpevněná plocha pro umístění 
laviček při besídkách a jiných akcích pořádaných mateřskou školkou. Ze západní 
strany přiléhá pozemek k veřejné zeleni obytného domu v sousedství, část zahrady 
MŠ je obyvateli tohoto domu využívaná jako komunitní zahrada s nevzhledným 
zahradním domkem a sušáky na prádlo. Tyto dvě části jsou odděleny drátěným 
plotem, který je poničený kácením topolů na zahradě MŠ.  
 
V zahradě MŠ proběhne regenerace zeleně, spočívající především v odstranění 
vzrostlých topolů bílých a výsadbě obvodových keřových záhonů. 
 

Zahrada je od okolní panelové zástavby oddělena bujnou vzrostlou vegetací, 
která tak tvoří příjemné prostředí pro děti. Nachází se zde však málo stromů 
s výraznými květy. 

 
 

8. Návrh 
 
8.1. Formulace projektového zám ěru  
 
Hlavní myšlenkou našeho návrhu je vnést do zahrady zajímavé přírodní prvky, které 
dětem nabízejí přirozený prostor pro hry, pozorování přírodních procesů, učení, 
poznávání různých materiálů a rozvíjení fantazie. 

 
Ekologicky koncipovaná zahrada mateřské školy má pozitivní vliv nejen na 

rozvoj fyzických, ale i mentálních schopností dětí předškolního věku. Děti v dnešní 
době ztrácí přirozené návyky, jako jsou chůze po měkkém či nerovném povrchu, 
balancování, pohyb v přírodě, šplhání, běhání, prolézání, což má negativní dopad 
především na motoriku a tělesnou stavbu dítěte. Přírodní zahrada nabízí rozličné  
možnosti pohybu a pomůže dětem si tyto návyky opět osvojit. V zahradě obsažený 
edukační program rozšíří pozorovací schopnosti dětí, jejich smyslové vnímání, 
reakce na přijímané podněty a vjemy.  
 
     Formou hry se děti naučí ohleduplnému chování k živé přírodě, pochopí 
proměnlivost přírody a rostlin v průběhu ročních dob a získají první zkušenost s 
pěstováním rostlin a péčí o ně. Zahrada mateřské školy se zaměřením na 
environmentální výchovu obohatí dětský svět o nevšední zážitky z živé přírody a 
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napomůže nahlédnout do problematiky životního prostředí jinou optikou, optikou 
dětských očí.  
     Díky zahradě a činnostem v ní děti získávají poznatky a dovednosti, ale také 
blízký vztah k přírodě a jistý druh inteligence ve vztahu k životnímu prostředí. 
Zahrada je zkrátka prostor plný příležitostí – jen je uchopit.  
 
Navrhované úpravy zahrady MŠ Jesenická spočívají ve vytvoření nosného 
programu, zaměřeného na environmentální výchovu. Přírodní zahrada  bude za 
dřevěným plůtkem  kusem živé přírody, kde se všechno smí, kde se má běhat  bosky 
v trávě, kde se může lozit po kmenech, cákat vodou, trhat kytky, schovávat se 
v keřích, zamazat se od bláta, vypěstovat ředkvičku, chytit žábu atd. Zahrada  je 
komponována ze čtyř herních center, která se vzájemně prolínají a počítáme, že 
činnost dětí je bude i vzájemně ovlivňovat. Centra jsou tematicky doplněna rostlinami 
s důrazem na domácí původ.  
 
      8. 2. Kompozice zahrady 

 
Přírodní zahrada využívá cenných atributů místa, jako je zvlněný terén 

dodávající ji dynamiku, vzrostlé stomy, které ji vertikálně člení i kmeny 
pokácených topolů, které zde několik desetiletí rostly a nyní slouží pro hry dětí. 

 
Zahrada bude oplocena a bude navazovat na stávající pódium,  s nímž bude 

propojena mlatovým chodníčkem. Ten se napojuje na zpevněnou plochu u 
budovy školky a vine se zahradou do její dolní části  u budoucí knihovny. Tento 
chodníček propojuje jednotlivá tematická centra a současně slouží jako 
koloběžková dráha.  

 
Brankou po chodníčku vstupujeme  do zahrady u budovy MŠ, procházíme 

kolem záhonu s trvalkami našich babiček a můžeme pozorovat rozmanité domácí 
dřeviny, jejich květy a plody. Nad námi jsou dva vrbové oblouky tvořící loubí a 
zdůrazňující vstup do „kouzelné zahrady“. 

 
Nacházíme se v zahradě smyslů, kde je voňavá bylinková spirála zbudovaná 

z místního kamene, vodní hrátky v písku, smyslový chodníček s různými 
přírodními materiály, hmatníky na poznávání podle hmatu a různé „nástroje“ na 
vyluzování tónů a rozličných zvuků. Jsou zde použity akátové palisády na sezení i 
chůzi, oddělující štěrkované plochy od trávníku. Na svahu navrhujeme vysadit 
třešeň ptačí, kvetoucí strom pro pozorování přírodních procesů a zasít jedlý 
trávník, přes který se můžeme po kamenném chodníčku vypravit do indiánské 
vesnice. 

 
Zde narazíme na prohazovalo, kterým musíme prohodit, jinak nás Siouxové 

k sobě nepustí. Kolem totemu se proplazíme norou v zemi, po skále se 
vydrápeme na kopec a skluzavkou se spustíme vrbovým tunelem až do teepee.. 
Kdo nechce odpočívat na lavičce ve stínu stromu, může mezi stromy ručkovat na 
lanech zpět na kopec. 
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V této části navrhujeme terénní úpravou ubrat patu svahu a na vzniklém 
zářezu vybudovat suchou kamennou zídku s posedovými dřevěnými deskami. Ze 
zeminy udělat terénní muldu pod níž bude uložena plastová roura – tunel. Na 
svah bude umístěna skluzavka  a po stranách kamenné bloky a akátové špalky 
jako schůdky. 

Je zde kamenné ohniště a položené neopracované dva kmeny topolů, které 
jsou 20 cm zakopané v zemi a nad terénem do max. výšky 60 cm.  

 
V nejrovinatější a nejosluněnější části zahrady navrhujeme vytvořit venkovní 

učebnu „Zahradu malých zahradníků“. Centrem bude skleník (polykarbonát)  se 
sníženým vnitřním prostorem pro snadnější pěstování a výzkumy. Učební 
pomůcky, nábytek a nářadí bude v dřevěném domečku, plocha kolem bude 
vydlážděna betonou dlažnou 20 x 20 x 6 cm v šedé barvě. Deštové vody ze 
střechy budou svedeny do nádob na dešť vodu. 

 
Pro venkovní zahradničení budou sloužit vyvýšené záhony (d-2 m, š – 1 m, v 

– 60 cm) z dřevěných hranolů(8 x 12 cm), vyložené po stranách nopovou folií a 
vyplněné substrátem. Plocha kolem bude mlatová. Stávající drátěný plot 
nahrazujeme novým a zde bude doplněný o proutěné rohože. Podél něj budou 
vysázeny ovocné keře . Nedílnou součástí je dřevěný  dvoukomorový kompostér.  

Terénní zlom je vyřešen suchou kamennou zídkou, je sem přivedena voda a 
vysázeny domácí rostliny  s nákresy na dřevěné tabuli. 

 
Chodníček nás přivádí do „Zahrady objevů, kde se čas zastavil a my můžeme 

jen naslouchat bzučení včel, pozorovat vážky a v tichosti objevovat věci doposud 
nepoznané.  
Touto částí zahrady MŠ, která je zájmovou plochou, je vedeno staré betonové 
potrubí sloužící původně k odvodnění zahrady. Ve spodní části zahrady je již 
zcela rozpadlé, proto navrhujeme jeho demolici a v místě šachty vytvořit 
prohlubeň a max. hloubce 60 cm. Vzhledem k výskytu spodní vody se prohlubeň 
naplní vodou a vznikne tak mokřad s kolísavou hladinou v závislosti na srážkách. 
K němu navrhujeme položit 1 kmen topolu jako úkryt pro drobné živočichy. Okolí 
bude vysypáno valounky a na pozorování zde budou dřevěné špalky, břeh 
obrostou domácí mokřadní rostliny. Plochu k plotu doporučujeme osít  květnatou 
loukou s převahou modře kvetoucích rostlin – zvonečková louka, vábící hmyz a 
motýly. Pro včely samotářky a brouky je zde umístěn hmyzí hotel, ptáci zde mají 
krmítka. 

 
Před stávajícím pódiem bude vybourána rozpadená betonová plocha, kterou 

nahradí mlat. Okolí bude osázena okrasnými rostlinami a do svahu navrhujeme tři 
okrasné převislé jabloně. Část trávníků bude založena jako luční, většina bude 
upravena jako parkový trávník. 
 
Keřové skupiny v zájmovém prostotu přírodní zahrady navrhované v projektu 
Regenerace zeleně a sadové úpravy v MŠ Jesenická doporučujeme vysadit 
s ohledem na tento návrh. Rozmístění navrhovaných stromů z výše popsaného 
projektu tento návrh respektuje. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu 
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jednoho z javorů (v projektu Regenerace zel. Označen číslem 79) jej navrhujeme 
odstranit. 

 
Stávající herní prvky – mlhoviště a houpadlo  - jsou začleněny do kompozice 
zahrady, kolem houpadla bude vybourán betonový obrubník a plocha bude rozšířena 
do organického tvaru.  

 
 

9. NAVRŽENÉ PŘÍRODNÍ, HERNÍ, DIDAKTICKÉ  PRVKY A MOBILIÁ Ř  
 
Zahrada smyslů 

 
1. Loubí z vrbových prut ů: výška  2,0 m 

           Šířka 1,5 m 
 

Oblouky z vrbových prutů svázaných k sobě, celkem 4 kusy. Vrbové proutky budou 
zasazené 30 cm hluboko do substrátu a zamulčované borkou.  
Termín provádění prací doporučujeme na jaře – únor až duben nebo na podzim říjen 
až listopad.  

 
2. Bylinková spirála – základna prům. 2,5 , kámen moravská droba 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV 
 

 

Michalská 1050, 686 03 Staré Mësto, tel. 572 542 969, 777 743 026 
IČO: 65812131, DIČ: CZ 7257034598, www.garden-uh.cz, garden@cmail.cz 

bankovní spojení – KB Uherské Hradištë, č.ú.: 5617400277/0100 
 

3. Smyslový chodní ček 
Délka 7,2 m šířka 1,2 m, obruby – rám z dřevěných desek; materiál : dřevěná 
špalíčková dlažba, písek, štěrk, drcený kámen, kůra, borové šišky. 

 
 
4. Vodní hrátky – v písku, ohraničení z dřevěných hranolů - modřín, voda přivedena 

z budovy do zásobní nádrže pod zemí, dřevěné molo 2 x 2m modřín 
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5. Hmatník – venkovní úprava – opatřen stříškou, 6 bedniček ve dvou řadách, otvor 
max 10 cm, celkový rozměr 0,9 x 0,9 m (0,3 m nad zemí) 4 nožky v bet. Patkách 

 

 
 
 
6. Dřevěné palisády na ch ůzi a sezení – materiál akátové dřevo, výška max 40 cm 
 
 

 
 
7.   Zvukovody, klepadla  
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8. Jedlý trávník 
 
Jedlý trávník představuje druhově bohaté společenstvo kvetoucích bylin. Svým 
charakterem odpovídá květnaté louce, tzn. extenzivně obhospodařované louce, která 
se kosí méně často nebo jen jednou ročně. U tohoto typu trávníku bylinná složka 
převažuje nad složkou travinnou. Vhodnými rostlinami do jedlého trávníku jsou: 
řebříček, zběhovec, kontryhel, česnek, sedmikráska, pampeliška aj. 
Trávník může byt založen výsevem květnaté louky „Zeleny chodníček“ (Planta 
naturalis) a nebo může být ponechán spontánnímu vývoji za předpokladu omezeni 
pravidelné seče. Výše jmenované rostliny se zde začnou objevovat samy. Jak název 
napovídá, všechny plané rostliny jsou jedlé a mají dokonce více minerálů a vitaminů 
než běžně používaná zelenina. Jedlé jsou zpravidla květy a listy. 
 

Indiánská vesnice 
 
1.Tunel z vrbových prut ů:  Výška 1,5 m 

  Šířka 1,25 m 
Délka 6 m 
  Mulč – borka 

 Jedná se o ohýbané, propletené a vzájemně svazované vrbové proutky do 
tvaru tunelu, zasazené 30 cm hluboko do substrátu a zamulčované borkou.  
Termín provádění prací doporučujeme na jaře – únor až duben nebo na podzim říjen 
až listopad. 
 
 

     
 
 
 
2. Týpí z vrbových prut ů: průměr 3 m 

Výška 1,8 m 
Mulč – borka 

 
Menší stavba z vrbových prutů spletených a svázaných k sobě se vstupními 

otvory a napojením na vrbový tunel ze dvou stran. Vrbové proutky budou zasazené 
30 cm hluboko do substrátu a zamulčované borkou.  
Termín provádění prací doporučujeme na jaře – únor až duben nebo na podzim říjen 
až listopad. 
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3. Prohazovadlo  

 

 
4. Totem na lezení 

 

 
 
 
 

5. Lavi čka kolem stromu  
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6. Skluzavka na svahu  
7. Provazové herrní prvky 
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8. Tunel pod terénem 

 

•  

 

 
 
 
 
9. Strom k lezení / Odum řelý strom 
Působivym prvkem na zahradě může byt také pokáceny dutý kmen, který podporuje 
zvídavost dětí a zlepšuje jejich motorické schopnosti. Poslouží nejen k pozorování 
drobných živočichů, kteří si torzo stromu hned zabydlí, ale také k sezení,  
balancován í a prolézání. Mrtvé stromy či jejich 
torza v příirodě představuji útočiště pro mnoho druhů drobného hmyzu. V dnešní 
obhospodařované krajině se však pomalu stávají vzácností, což způsobuje snížení 
přirozené biodiverzity. 
Důležite je bezpečné opracování kmene, tzn. odstraněni ostrých pahýlů a výstupků a 
samozřejmě vlastni kotveni stromu (zahloubeni do země cca 1/3). 
 
 
 
Zahrada malých zahradníků 
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1. Skleník 

 
 

 
 

 

2. Vyvýšený p ěstební záhon -  
(d-2 m, š – 1 m, v – 60 cm) z dřevěných hranolů(8 x 12 cm), vyložené po stranách 
nopovou folií a vyplněné substrátem 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Prout ěné rohože 180 x 180 cm 
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4.Kompostér – 240 x 120 x 80 cm 
 

 
 

5. Sud na deš ťovou vodu 
 

 
 
6. Hrací tabule  - co zde roste 
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Zahrada objevů 
 

1. Hrací tabule – co zde žije 

 

 
2. Hmyzí hotel 

 
 

 

3. Hrací tabule – hmyz 
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4. Mokřad 
Vodní biotop / T ůňka pro obojživelníky 
Malá vodní plocha se stojatou vodou bude sloužit jako ukázkový mokřadní biotop,  
sloužící živočichům především jako napajedlo. Kromě zajímavého vodního hmyzu 
přiláká na zahradu obojživelníky a umožni jim rozmnožování. Pro děti připraví 
celoročně zajímavou podívanou. 

 

5. Zvone čková louka 

  Patří mezi nižší zahradní louky. Modré květiny se v přírodě vyskytují vzácněji, 
možná za to může i jejich pomalejší počáteční růst. Vzhledem k jemnosti některých 
rostlin je vhodné Modrou louku sekat výš než 5 cm nad zemí.   

Oplocení 
 

 
 
 
 
 
 
Ve St. Městě 31.1. 2013                                              Ing. Kateřina Gajdošová 
 
 



 
 

PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV 
 

 

Michalská 1050, 686 03 Staré Mësto, tel. 572 542 969, 777 743 026 
IČO: 65812131, DIČ: CZ 7257034598, www.garden-uh.cz, garden@cmail.cz 

bankovní spojení – KB Uherské Hradištë, č.ú.: 5617400277/0100 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Úvod 
  
 Všechny prováděné práce při přípravě území a stavbě plotu budou prováděny 
specializovanou odbornou firmou. Veškeré zásahy v rámci stavby  budou 
respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Inženýrské sítě budou 
před započetím stavby vytyčeny přímo v terénu. 
 Veškeré práce potřebné k založení stavby se budou řídit platnými normami a 
technickými předpisy, především :  
ČSN DIN 18 915 Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 Výsadba rostlin 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti 
 Stavba je rozdělena na tyto části: 
 

1. Příprava území  

1. 1. Příprava území – kácení, bourání stávajícího plotu, obrubníku,betonové plochy a 
nefunkční kanalizace 

 
Do těchto přípravných prací je zahrnuto kácení javoru klenu za zdravotních 

důvodů vyznačeného v projektu - ve výkresu Vytyčovací plán. S ohledem na okolní 
stromy a budovu školky bude prováděno postupným kácením. Nakonec bude 
odfrézován pařez do hloubky 15 cm a povrch bude zasypán ornicí. 

 
Dále bude vybourán betonový obrubník kolem houpadla a zdemolován drátěný 

plot mezi školkou a komunitní zahradou u bytového domu. Vše bude odvezeno na 
skládku. 

 
Za účelem vytvoření nové zpevněné plochy, bude provedeno vybourání 

betonových panelů před pódiem a nefunkční kanalizační potrubí ve spodní části 
zahrady. Bude rozebrána rozbitá kanalizační šachta, kde bude následně zbudován 
mokřad. Vybouraná betonová suť bude odvezena na skládku. Plochy, kde se na 
stávajících betonových plochách bude zhotovovat nová zpevněná plocha budou 
ponechány bez ohumusování, ostatní plochy po zpevněných plochách budou 
ohumusovány ornicí. 

 

1. 2. Příprava území – terénní úprava 

 
  Příprava stavby bude spočívat ve vytyčení všech staveb, terénních úprav, 
chodníčků, dopadových ploch, herních prvků a vegetačních prvků za účasti 
autorského dozoru a technického dozoru investora dle projektu – výkres: Vytyčovací 
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plán. Zemina, získaná z hloubení mokřadu a z terénní úpravy svahu bude využita na 
násyp nad tunelem a pod skluzavkou na svahu. 

Násypy budou zhutněny a ohumusovány  předem sejmutou ornicí 
Pro dlážděné, pískované a štěrkované plochy budou vyhloubeny lůžka. V místě 

kotvení hracích prvků budou vyhloubeny jámy 70 x 30 x 30 cm. Na dno základové 
jámy bude uložena 5cm vrstva kamenné drtě 18 – 32 mm jako drenážní vrstva. 
 

2. Stavby  
 

2. 1. Skleník 

Polykarbonátový skleník o rozměru 4,2 x 2,8 x 2,2 m (d x š x v ) bude 
přimontován na betonový základ ve tvaru obdélníku o rozměrech 4,3 x 2,9 x 0,8 (d x 
š x h). Vnitřní část skleníku bude rozdělena na středový chodníček š. – 80 cm 
s betonovou dlažbou (na sucho) a dva postranní vyvýšené záhony s betonovou 
obrubou (do hloubky 60 cm). Vnitřní chodníček bude od okolního terénu snížen o 45 
cm tj. 3 schody. Záhony budou do hloubky 25 cm zasypány pěstebním substrátem. 

 
 

2. 2. Přístřešek na nářadí a  učební pomůcky 

   Jedná se o dřevěnou stavbu  trojúhelníkového půdorysu  z OSB desek o 
rozměru 6 x 4,8 x 7,7 m  se sedlovou střechou . Konstrukce bude upevněna  na 12 
ks betonových patkách. Stěcha bude opatřena kanadským šindelem v červené 
barvě, okapy a žlaby. Dešťové vody budou na jedné straně  svedeny na terén na 
druhé přes klapku do nádoby na dešťovou vodu. Přístřešek bude mít dvě jednokřídlá 
okna a jedny vstupní dveře. Bude natřen syntetickou barvou v odstínu shodném, jako 
je stávající pódium v zahradě. Uvnitř bude betonová dlažba. Do přístřešku bude 
z budovy MŠ udělána elekropřípojka. 

 

2. 3. Betonová dlažba 

Betonová dlažba kolem skleníku, domečku na nářadí a pod ním bude z bet. dlaždic o 
rozměru 20 x 20 x 6 cm v přírodní barvě. Lůžko bude vybráno do hloubky 25 cm , na 
vyspádovanou a uhutněnou zemní pláň příjde zhutněná podkladní kamenná drť 
16/32 cm do výšky 150 mm a na ni  40 mm kladečská vrstva z kamenné drtě 4/8 mm. 
Do takto přiravených podkladních vrstev již klademe dlažbu se spárou 3 – 5 mm a 
stabilizujeme pouze poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. Po ukončení 
pokládky se vyplní spáry mezi dlaždicemi spárovacím pískem frakce 0 – 2mm. 
Krajní kostky budou uloženy do 40 mm betonu jako obrubník. 
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2. 4. Vodovodní přípojka 

Do kamenné zídky u skleníku bude standardně přivedena z budovy MŠ 
vodovodní přípojka. Bude opatřena kulovým ventilem a záchytnou plastovou 
šachtou. 

 

2.5. Mlatový povrch 

Na zpevněnou plochu u pódia a chodníčky v zahradě bude použit mlatový povrch. 
Lůžko bude vybráno do hloubky 25 cm  a na vyspádovanou a uhutněnou zemní pláň 
se rozprostře 100 mm zavibrované štěrkodrtě 0-32 mm, na ni 90 mm zavibrované 
hlinitopísčité směsi  hrubší zrnitosti 8-16 mm a konečná zavibrovaná vrstva 60 mm 
hlinitopísčité směsi jemné zrnitosti 5-8 mm. Příčný spád cestiček bude 2 %, mlatová 
plocha bude vyspádována na dvě strany 2%. Požadovaná barva povrchu je šedá. 
Tomu je třeba přizpůsobit výběr kameniva na finální povrch. Všechny vrstvy je nutné 
dostatečně zhutnit. Obruba bude řešena plastovým ztraceným obrubníkem, který 
splyne s terénem. Musí být uložen na sucho do výšky mlatu. 

 
 

2.6 .Kamenné nášlapy 
 
    Budou využity kamenné desky nepravidelného tvaru o síle 4-7 cm, materiál 
andezit. Desky budou kladeny do 5 cm drceného kameniva (4/8 mm) od sebe 
vzdálené tak, aby středy odpovídaly lidskému kroku. Tj. Středy kamenných desek 
budou od sebe navzájem vzdáleny cca 63 – 65 cm. 
 
     Podloží cest a zpevněných ploch bude provedeno příčným sklonem 2%. 
 

2.8. Suchá kamenná zídka 

Před stavbou suché zídky musí byt vytvořen štěrkový základ do hloubky 0,25 m 
(kamenné zídky do 100 cm výšky, nemusí mít mrazuvzdorné základy). Základ pro 
suchou zídku je potřeba zhutnit vibrační deskou nebo válcem. Pro první vrstvu zídky 
jsou vybrány velké, ploché kameny, které dobře zapadnou do štěrkového lože. 
Každá další vrstva by měla byt doplněna vazáky. Bude použita moravská droba. 
Zídka v indiánské vesnici bude vysoká 0.35 cm a dlouhá 11,9 m s vloženými dvěma 
dřevěnými fošnami jako lavičkami ( 1 x 0,15 x 0,05 m, dub, nátěr) 
Zídka u skleníku bude mít klesající výšku od 50 cm po 20 cm a dlouhá bude 12,4 m. 

2. 9..Dopadová plocha ve smyslové zahrádce 

 
Kolem akátových palisád bude vytvořeno lože do hloubky 20 cm. Na zhutněnou  
zemní pláň se rozprostře 20 cm štěrku zrnitosti 4-8 mm, kromě palisád zde bude 
použitý plastový ztracený obrubník, uložený na sucho do  výšky štěrku. 
 

2.10. Dřevěné oplocení 
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Přírodní zahrada bude ze dvou stran oplocena dřevěným oplocením. Jedná se o 

hotové panely rozměru 250 cm x  120 cm (d x v) z půlkuláčových latí. Ty budou 
upevněny na dřevěných sloupcích, ocelovými úchyty do betonových patek. Pro 
snadnou komunikaci s okolní zahradou zde navrhuje 3 branky šířky 120 cm. 

 

2. 11. Drátěné oplocení 

 
Po demontáži stávajícího drátěného oplocení bude toto nahrazeno novým, 

poplastovaným drátěným oplocením výšky 160 cm s podhrabovými deskami.  
 

2. 12. Mokřad 

Po demontáži kanalizační šachty se přistoupí k výkopu mokřadu, který bude mít 
rozměr  3,1 x 6,7 m s maximální hloubkou 60 cm. Stěny budou mírně svažité. 
Předpokládáme kolísavou hladinu podzemní vody v závislosti na počasí.  
Část vykopané zeminy buce použita na  vytvoření terénní modelace s tunelem. 
 

2. 13.Dřevěné špalky a palisády 

Dřevěné špalky a palisády budou bez ohledu na výšku nad terénem kotveny do 
země do hloubky 80 cm do kamenné drtě 8-16 mm. 
 

2. 13.Tunel pod terénem 

Plastová roura o prům 800 mm d 3000 mm bude uložena v mírném spádu (1%) na 
pískovém podsypu na stávajícím terénu a přehrnuta vrstvou zeminy do výšky 40 cm. 
Okraj bude došikma zaříznut a začištěn do hladka. Násyp naváže na stávající terén 
svahu, bude vyspádován a bude vytvořena úhledná mulda. 
 
 
3. Dodávka a montáž herních prvk ů a mobiliá ře  

 
Specifická podoba jednotlivých originálních navrhovaných herních prvků vyžaduje 

dostatek invence a fantazie. Přírodní prvky budou dodány a zbudovány pod 
autorským a technickým dozorem investora. Budou usazeny do terénu tak, aby 
odpovídaly bezpečnostním normám. 

Hrací prvky od certifikovaných výrobců budou odborně montovány dle návodů 
výrobců, případně výrobci samotnými za dodržení všech bezpečnostních norem, 
týkajících se dodávky dětských hracích prvků. 

 
Detaily herních prvků jsou uvedeny Průvodní zprávě tohoto projektu. 
 

4. Vegetační úpravy   
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5. 1. Dřeviny ponechávané 

  
 Na řešených plochách zůstanou ponechány vzrostlé listnaté stromy a keře, 
které budou odborně ošetřeny řezem. 
 Všechna ochranná opatření se u ponechávaných dřevin budou řídit podle 
ČSN DIN 18 920. 

4.2. Příprava  ploch k výsadbě 

 
Dispoziční návrh sadových úprav je patrný z výkresu vytyčovací plán, kde jsou 

definovány všechny potřebné kóty k vytyčení stavby. Vytyčení výsadeb bude 
probíhat za účasti autorského dozoru  a realizátora akce. 
 Terénní nerovnosti po odstraněných dřevinách a v travnatých plochách budou 
dorovnány doplněním ornice a plošnou úpravou terénu. 

Plochy určené k osázení keři bude nutno chemicky odplevelit a odstranit stávající 
drn, vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a 
těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími 
látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Půdu je nutné kultivovat 
rotovátorováním, smykováním, vláčením a hrabáním. 

4.3.  Výsadba stromů 

 
 Doba vhodná pro výsadbu : 
 Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu 
listů cca ½ října do období před rašením cca ½ dubna. 
 Ošetření rostlin před výsadbou : 
 Řez korunky se provádí podle druhu, tvaru a zdravotního stavu a velikosti 
korunky. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. 
Prostokořenné sazenice stromů budou ošetřeny řezem kořenového systému při 
výsadbě. Pro jejich kvalitní růst a vývoj je nutné provedení zpětného řezu a zakrácení 
výhonů koruny. 
 
 Výsadba : 
 Bude prováděna bodově s 50% výměnou půdy. Výsadbová jamka bude vždy 
o ½ hlubší a širší než jsou rozměry balu a boky budou zdrsněny. Kvalitnější zemina 
z povrchu bude uložena na jiné místo než podloží. Po vykopání bude výsadbová 
jáma prolita vodou. Při vlastní výsadbě stromů budou do dna jámy zatlučeny tři kůly a 
poté bude proveden podsyp balu zeminou. Do každé jamky budou vhozeny 3 ks 
tablety hnojiva Silvamix Forte. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal 
zasypán kvalitnější zeminou (vrchní vrstva z vykopané jámy+dodaný zahradnický 
kompost 50%), která bude promíchána s půdním kondicionérem TERRACOTTEM. 
Touto zeminou bude bal stromu obsypán do výše balu. Zemina bude sešlápnuta a 
prolita vodou. Na jednu výsadbovou jámu bude použito 400 – 500 g Terracottemu. 
Následně bude kmen dřeviny omotán jutovým pásem. Dále budou pospojovány kůly 
příčkou z kulatiny tak, aby byly napruženy. Nakonec bude dřevina pevně vyvázána 
popruhem ke všem třem příčkám. Kmen bude v místě úvazku vícekrát omotán jutou, 
aby nedošlo k jeho poškození. 
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Výsadbová jamka v rozměru 0,5 x 0,5 m bude zamulčována min. 10 cm 
drcené mulčovací kúry nebo štěpky. 
   

Dokončovací práce : 
 Po vysazení dřeviny bude ze zbývající půdy (z podloží jamky) vytvořena 
závlahová mísa a rostlina bude zalitá 1 x 50 l vody. 

4.4..  Výsadba keřů a trvalek 

 
Doba vhodná pro výsadbu : 
Viz. Výsadba stromů, u kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv 

během roku. 
 
Příprava stanoviště: 
Povrch záhonů bude předem chemicky odplevelen na široko herbicidem 

Roundup. Po 14 dnech působení herbicidu bude plocha pro výsadbu plošně 
zkultivována a  urovnána. Zbytky plevelů, kořenů a kamenů budou odstraněny 
vyhrabáním. Jemné urovnání povrchu bude provedeno hrabáním.  

 
Ošetření rostlin před výsadbou : 
Dřevinám budou zastřiženy odumřelé kořenové zakončení na zdravé dřevo. 

Nadzemní část bude zastřižena podle druhu keře tj. schopnosti snášet řez, min. na tři 
očka. Nadzemní část u trvalek bude zastřižena podle druhu a doby výsadby. U rostlin 
přezimujících v podzemních orgánech může být na podzim odstraněna celá 
nadzemní část. 

 
Výsadba : 
Vyhloubení jamek bez výměny půdy o velikosti odpovídající 1,5 násobku velikosti 

kontejneru resp. Kořenového systému. Výsadba keřů a trvalek s aplikací jedné 
tablety hnojiva Silvamix Forte.  

Keře budou vysazovány vždy minimálně 60 cm od okrajů zpevněných ploch, tak 
aby nebránily provozu a nezarůstaly do zpevněných ploch. Povrch zeminy záhonu po 
výsadbě bude ve výšce 5 cm pod chodníky  a obrubníky tak, aby mohl být doplněn 
vrstvou 8 cm mulče. 

Po výsadbě bude každá sazenice zalita 1x 20 l vody . 
 
Dokončovací práce : 
Po výsadbě budou záhony zamulčovány mulčem z drcené borky nebo dřevité 

štěpky v síle min. 8 cm. Okraje záhonů budou od travnatých ploch odpíchnuty.  
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4.5.  Založení travnatých ploch 

  
Založení travnatých ploch: 
--------------------------------------- 

 Založení trávníku proběhne dle normy ČSN 83 9031. 
Nově založené travnaté plochy budou předem odpleveleny postřikem Roundup na 
široko v dávce 5l/ha a to 2x. Poté bude terén plošně upraven – bude doplněna ornice 
v místě prohlubní a terén srovnán na +- 3 cm. Půda bude obdělána frézováním, 
rytím, nakopáním, smykováním a válením. Starý travní drn bude vyhrabán a 
odvezen. Na celé ploše bude rozprostřen trávníkový substrát  ve výšce 3 cm. Dále 
bude nutné plochu pohnojit umělým hnojivem na široko ( Cererit v dávce 30g/m2) a 
uhrabat 2x.  
 Do takto připraveného terénu bude zaseto travní osivo – univerzální hřišťová 
směs – v dávce 30g/m2. Po vysetí bude osivo zapracováno do půdy a plocha 
zaválena.  
 Po vzrostení trávníku do výšky 8 – 10 cm bude plocha pokosena a po 14 
dnech 1x odplevelena selektivním herbicidem. V ceně je také 1x zalití trávníků. 
 
 Založení lučního trávníku 
 
 Příprava stanoviště : 
Stávající travnaté plochy budou zničeny chemicky postřikem na široko herbicidem 
Roundup. Po 14 dnech působení herbicidu bude plocha plošně zkultivována a  
urovnána. Zbytky plevelů, kořenů a kamenů budou odstraněny vyhrabáním. Jemné 
urovnání povrchu bude provedeno hrabáním - bude doplněna ornice v místě 
prohlubní a terén srovnán na +- 3 cm. Půda bude obdělána frézováním, rytím, 
nakopáním, smykováním a válením. Starý travní drn bude vyhrabán a odvezen. Do 
takto připraveného terénu bude zaseto luční osivo v dávce 2g/m2. Po vysetí bude 
osivo zapracováno do půdy a plocha zaválena 

 
K osetí bude použito osiva ZELENÝ CHODNÍČEK 

 33 druhů lučních rostlin,   24 druhů lučních květin,   9 druhů lučních travin  

Zelený chodníček je přechodem mezi květnatou loukou a trávníkem. Porost si 
zachovává druhovou pestrost louky a zároveň je odolný k přecházení a rozličným 
způsobům údržby. Pokud má Zelený chodníček připomínat spíše trávník, je nutné 
častější sekání. I zde platí dodržení výšky seče 3 - 5 cm nad povrchem půdy. Nižší 
seč by poškodila luční květiny.  

Má-li být Zelený chodníček opět loukou, postačí přestat sekat a do měsíce vykvete 
luční kvítí. 

V zahradě objevů bude použito osiva MODRÁ LOUKA, ZVONEČKOVÁ 

37 druhů lučních rostlin   26 druhů lučních květin  11 druhů lučních travin 
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    Patří mezi nižší zahradní louky. Modré květiny se v přírodě vyskytují vzácněji, 
možná za to může i jejich pomalejší počáteční růst. Vzhledem k jemnosti některých 
rostlin je vhodné Modrou louku sekat výš než 5 cm nad zemí. 

Po založení louky se nechá vzejít porost do výšky 12 cm a bude pokosen. Další 
kosení bude probíhat v četnosti 4x ročně. 

4.6. Výsadba cibulovin 

Do lučních trávníků budou vysazovány skupiny cibulovin ke zplanění. 
Jedná se o skupiny cibulovin, které jsou vhodné pro zplanění a rozrostou se 
časem v místech s vhodnými podmínkami pro jejich růst. Tyto rostliny 
nevyžadují žádnou další údržbu.  

Cibuloviny pro zplanění: Narcissus – botanické malokvěté rané, Leucojum 
aestivum (bledule), Leucojum vernum (bledule), Scilla sibirica (ladoňka) nebo 
Tulipa (botanické rané tulipány). Doba výsadby je podzim (nejvhodnější je konec 
září).  

 
Doba vhodná pro výsadbu : 
Cibuloviny bude možné vysazovat pouze v období srpen-září. 
Příprava stanoviště: 
Stanoviště nebude nijak zvláště připraveno, travní porosty , do kterých bude 

budou bodově vysazovány cibuloviny budou pokoseny. 
Ošetření rostlin před výsadbou : 
Cibulky rostlin budou odpovídat ČSN 1. třídě jakosti. Nebudou poškozeny 

hnilobami a mechanickým poškozením.  
 
Výsadba : 
Cibuloviny budou vysazovány v hnízdech po 5-7 ks tak, aby bylo dodrženo 

množství 5-7 ks cibulovin na m2. Vyhloubení jamek bez výměny půdy o velikosti 
odpovídající 2 násobku velikosti cibulek bude provedeno vypichovacím kolíkem viz 
schéma. Na dno jamky bude posazena cibulka kořeny dolů a zahrnuta kyprou 
zeminou do úrovně terénu. Cibuloviny nebudou hnojeny, budou zality. 

 
V ceně realizace je odborné ošetření cibulovin 1 x po výsadbě – tj. seříznutí 

suchých listů, doplnění uhynulých rostlin. 

 

 

 

 

 

Orienta ční hloubka výsadby cibulovin 
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1,2 česnek  (podle velikosti cibule), 3 krokus , 4 talovín  (Eranthis x tubergenii), 5 talovín  (Eranthis 
hyemalis), 6 kandík , 7 sněženka , 8 hyacint  (plané druhy), 9 hyacint  (orientální odrůdy), 10 bledule , 
11, 12 lilie , 13 mod řenec , 14 ladoňka, 15 ladoňky  (Scilla hispanica), 16 narcis  (nízké druhy), 17 
narcis  (vysoké druhy), 18 tulipán  (botanické druhy), 19 (zahradní druhy)  

 

5. Rostlinný materiál 
  

5. 2. Požadavky na rostliny při dodávce 

 
 Stromy : 
 Listnaté stromy budou dodány s dobře prokořeněnými zemními baly . Výška 
kmene bude 220 cm. Obvod kmene je stanoven ve výkazu výměr. 
 Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům : 

- kmen rovný , bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
- koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a 

nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony 
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné, musí být bez chorob a 

škůdců  
 
 

Keře a popínavky : 
Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru. 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům : 

- popínavky musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a 
šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem 

- zemní baly musí být pevné a dobře prokořeněné úměrně 
velikosti rostliny 



 
 

PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV 
 

 

Michalská 1050, 686 03 Staré Mësto, tel. 572 542 969, 777 743 026 
IČO: 65812131, DIČ: CZ 7257034598, www.garden-uh.cz, garden@cmail.cz 

bankovní spojení – KB Uherské Hradištë, č.ú.: 5617400277/0100 
 

- musí být bez chorob a škůdců 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ROSTLIN   
     
Č. Latinský název Český název Ks Velikost 
Listnaté 
stromy        

1 Prunus avium Třešeň ptačí 1 ok 12-14 cm, bal 
2 Malus Red Jade Jabloň okrasná 3 ok 12-14 cm, bal 

Listnaté 
keře     4   

3 Betula nana Bříza trpasličí 3   
4 Buddleia davidii Komule Davidova - "motýlí keř" 6   
5 Calluna vulgaris Vřes obecný 6   
6 Cornus alba Svída bílá 9   
7 Cornus alba Sibirica Svída bílá 15   
8 Coryllus avellana Líska obecná 3 80-100 cm 
9 Cotoneaster dammerii Scogholm Skalník Dammerův 16   

10 Deutzia gracilis Trojpuk něžný 12   
11 Philadelphus coronarius Pustoryl věncový 12   
12 Forsythia intermedia Zlatice prostřední  17   
13 Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný 8   
15 Lonicera xylosteum Zimolez pýřitý 7   
16 Potentilla fruticosa "Elizabeth" Mochna křovitá 11   
17 Ribes alpinum Compactum Meruzalka horská 7   
18 Salix caprea Pendula Vrba jíva 1   
19 Salix fragilis Vrba křehká 1   
20 Salix purpurea Nana Vrba nachová 2   
21 Fagus sylvatica Dawyck Buk lesní 1 250-300 cm 
22 Spiraea bumalda Anthony Waterer Tavolník nízký 8   
23 Spiraea japonica Little Princess Tavolník japonský 12   

24 
Symphoricarpos doorenbosii Magic 
Barry Pámelník Doorenbosův 14   

25 Vaccinium myrtillus Brusnice borůvka 7   
26 Viburnum opulus Kalina obecná 2   
27 Weigela florida Piccolo Vajgélie květnatá 9   

Jehličnaté 
keře         

14 Abies alba Pyramidalis Jedle bělokorá 1 60-80 cm 
62 Larix decidua Procumbens Modřín opadavý 3 30-40 cm 
28 Pinus mugo Pumilio Borovice kleč, zakrslá 8   
29 Pinus sylvestris Watererii Borovice lesní 1   

Trvalky     202   
30 Alchemilla mollis Kontryhel 7   
31 Campanula rotundifolia Zvonek okrouhlolistý 7   
32 Dianthus deltoides Hvozdík kropenatý 5   
33 Echinacea purpurea Třapatka nachová 13   
34 Impatiens noli-tangere Netýkavka nedůtklivá 5   
35 Lunaria redivia Měsíčnice vytrvalá 5   
36 Lychnis viscaria Smolnička obecná 3   
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37 Lysimachia punctata Vrbina tečkovaná 5   
38 Lythrum salicaria Kyprej vrbice 8   
39 Stellaria nemorosa Ptačinec hajní 5   

Trávy a 
kapradiny         

40 Calamgrostis villosa Třtina chloupkatá 5   
41 Dryopteris filix-mas Kapraď samec 5   
42 Phragmites australis Rákos obecný 2   
43 Typha angustifolia Orobinec úzkolistý 6   

Léčivé a 
aromatické 
rostliny, 
bylinky         

44 Hypposus officinalis Yzop 3   
45 Melissa Meduňka 5   
46 Mentha piperita Máta 5   
47 Origanum vulgare Oregáno 5   
48 Salvia officinalis Šalvěj lékařská 3   
49 Satureia montana Saturejka 5   
51 Thymus serpyllum Mateřídouška 7   
52 Thymus vulgaris Tymián 5   

Cibuloviny     119   
53 Leucojum Bledule 10   
54 Scilla sibirica Ladoňka 10   
55 Tulipa Tulipán  10   
56 Narcissus Narcis 10   

Popínavky a 
ovocné keře     40   

57 Rubus idaeus Rubín Ostružiník maliník 3   
58 Rubus fruticosus Loch Ness Ostružiník křovitý 2   
59 Ribes Rybíz bílý 2   
60 Ribes Rybíz černý 2   
61 Ribes Rybíz červený 2   

 
6. Výkaz vým ěr 
položka:    

Stromy listnaté 4 ks 
Keře listnaté 189 ks 
Keře jehličnaté 13 ks 
Trvalky 63             ks 
Trávy a kapradiny 18 Ks 
Léčivé a aromatické bylinky 38 Ks 
Cibuloviny 40 ks 
Ovocné keře 11 ks 
Okrasné záhony 100  M2 
Trávníky 1680 M2 
Luční porosty 339 M2 
Mlatové plochy 320 M2 
Dlážděné plochy 51 M2 
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Štěrkované plochy 79 M2 
Celková plocha 2570  M2 
 
7. Údržba  
   

U stromů bude každoročně kontrolován zdravotní stav, dle potřeby budou  
ošetřeny uschlé nebo jinak poškozené části. Je také třeba kontrolovat růst stromů – 
jejich řádné ukotvení, aby byl zajištěn rovný růst. Veškeré zásahy budou prováděny 
pouze odbornou firmou ( zejména výchovný řez). 
 Keře je vhodné po několika letech zmladit. Způsob a doba zásahu závisí na 
druhu a kultivaru dřeviny – bude konzultováno a provedeno odbornou firmou. 
 Trvalky budou ošetřovány v záhonech pletím, hnojením a odstraňováním 
odkvetlých částí. Levandule vyžaduje každoročně jarní zmlazení. 
 Louka bude kosena 4x ročně a pokosené zbytky budou vyhrabány a 
odvezeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve St. Městě 30. 1. 2013                 Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová 
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PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

 


