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A ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

A.1 Historický kontext úpravy 
 
INTERPRETACE LIBOSADU V KROMĚŘÍŽI – VEGETAČNÍ SLOŽKA:  
Interpretace ideového a programového řešení zahrady s důrazem na její vegetační složku v rámci celku byla postavena na 
interpretaci rozboru rytin z Vischerova a Nypoortova alba 1691, textu Vischera 1690 a rozborů štukové výzdoby sala terreny 
kroměřížského zámku a rotundy v Květné zahradě. Dále na podkladech z roku 1669 od Hertodta z Todtenfeldu a další 
dobové ikonografie nebo analogických dobových inspiračních zdrojů. Významným zdrojem inspirace pro interpretace byl 
ovidiovský mýtus proměn a antická mytologie jako taková. 
 
Zahrada je vůči okolí vymezena zdí a má červenobílá vrata, obdobně zahrada Venuše měla červené (měděné). Venuše 
hraje ve výkladu zahrady důležitou roli. Pokud vstoupíme do zahrady, byla vlevo na konci kolonády grotta s Venuší. Stejně 
jako Venušina zahrada i kroměřížský libosad je rozdělen na dvě části - stinnou a slunnou.  
 Důležitý je výklad proměny - Venuše se píchla o trn bílé růže a její krev kápla na květ a okvětní plátky zčervenaly. 
Od té doby jsou růže červené (zachyceno na sochařské výzdobě saly terreny zámku). Proměna červené a bílé barvy je 
zachycena již na vstupních vratech (bílé a červené desky). Bílá a červená barva byla také symbolická pro oloumoucké 
arcibiskupství. 
 Zajímavá je i přeměna pěstovaných plodů - jahody (nejprve bílá, později dozrává červeně). Stejně červený rybíz je 
bílý a při dozrávání červená. Oba plody jsou doloženy v textech Vischera 1690. V historických popisech je zmiňována 
štěpnice jako červenoplodá (1669).  
 Na pravém konci kolonády je grota s Neptunem - bohem moře, který odvolává potopu světa, kterou oznamují 
troubením Tritóni na kašně, případně v rybníčcích. V zahradě jsou dva jahodové kopečky symbolizující dva vrcholy hory 
Parnas. Dualita je v zahradě všudypřítomná, stejně jako dvojčata Apollón a Diana - oba stojí pomyslně nad zahradou jako by 
stáli mimo pozemský svět. Apollón přilétá na vrcholy hory Parnas do Libosadu, kde vládne Pomona a Venuše stojí na okraji 
Kolonády. Ve vedlejší části je Diana ve svém hájemství se zvířaty což zastupují oddělení Vivária - u hospodářského dvora je 
Bažantnice, ve středu vivária je Králičí kopeček - na němž je socha Diany a končí Ptáčnicí.  
 Zajímavý je i odkaz na Ovidiovy proměny, kdy Ovidius prostřednictvím boha zvaného Vertumnus vzpomíná na 
časy, kdy Římské fórum bylo ještě rákosnatou bažinou - stejně jako Květná zahrada je takto popisována nad původním 
vstupem do zahrady. 
 
Členění zahrady 
Velká zahrada je rozdělena na dvě části okrasnou (potěšení z krásy) a hospodářskou (potěšení z užitku). Okrasnou funkci 
plní "Ziergarten" kolem rotundy včetně Květnice. Na druhé straně, za dělící čarou, je Štěpnice s Pstružími rybníčky a 
Jahodovými kopečky. Za plotem je Holandská a Pomerančová zahrada a stavba hospodářského dvora odděluje Vivárium s 
bývalou Bažantnicí, Králičím kopečkem a Ptáčnice. 
 
Sortiment použitých rostlin v Květné zahradě 
Dále byl proveden vizuální průzkum sochařské výzdoby a štuk s důrazem na identifikaci plodů v SALA TERRENĚ a 
ROTUNDĚ. 
Vyobrazení rostlin prostřednictvím štuk v sala terreně odpovídá ve většině případů rostlinám pěstovaným v zimě ve skleníku. 
Kdežto v Rotundě převládají rostliny celoročně pěstované venku včetně jahod a zeleniny. 
 
SALA TERRENA:       ROTUNDA:  
 kdoule      jahody 
 granátové jablko      jablko 
 mišpule      hruška 
 meruňka      mišpule 
 citron      vinná réva 
 vinná réva     kdoule 
 hruška      granátové jablko 
 jablko      petržel 
       červená řepa 
       tuřín 
       jarní cibulka 
       hrách (lusky) 
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Dobová literatura doporučuje do vivárií použít stromy jako dub, buk a ovocné dřeviny - jablko, hrušku. V Rotundě jsou 
vyobrazeny jablka nad vyobrazením lovu (králíci, divočáci štváni psi). 
 
Závěr:  navrhujeme nové ideové řešení spočívající v odkazu na Ovidiovy Proměny a dualitu zahrady. 

Odlišující barvou květů obdélníkovou - symetrickou část libosadu (okrasná zahrada s květnicí a štěpnice) od části 
Pomerančové zahrady, Holandské zahrady a Vivária - bývalé Bažantnice, Králičího kopečku a Ptáčnice. 

 
SYMETRICKÁ ČÁST LIBOSADU - především obě štěpnice u Jahodových kopečků – ZAHRADA VENUŠINA – VŠECHNY 
PLODY BY MĚLY BÝT ČERVENÉ. (měnící se od bílé po dozrání červené). 
 
V OSTATNÍCH ČÁSTECH ZAHRADY BY MĚLY MÍT PLODY JINÉ BARVY (ŽLUTÁ, HNĚDÁ, ORANŽOVÁ). 
 
I barva květů podrostu Štěpnice by měla být v podrostu bílá a červená respektive v odstínech žluté ve Viváriu. 
 

A.2 Navrhovaná situace vegetačních úprav  
Jedná se o obnovu živých plůtků – ovocných kordonů lemujících pstruží rybníky a přístupové cesty k nim. Dále se jedná o 
obnovu květnatých luk s navezením vegetační vrstvy vytěžené v pstružích rybnících. Součástí úprav budou i obnovné 
zásahy na vysokých živých stěnách v hlavní ose zahrady směrem k rotundě. 
 
 

B ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

B.1 Obecné podmínky při výstavbě 
Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při 
práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a 
komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 
zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  

B.1.1 Technické vybavení, inženýrské sítě 
Zhotovitel je před započetím prací povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení v území 
dotčeném pracemi. V případě že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít takových 
prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z prostředků zhotovitele.  
Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, je 
zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 

B.1.1.1 Normy a požadavky 
Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 
fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se 
zhotovitel řídit přísnějším zněním. 
Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 
veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace. 
 
Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné 
normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla, 
tj. v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a 
bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN 
vztahujících se k danému prvku a postupu. 

B.1.1.2 Ochrana sítí technického vybavení 
Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v zastavěném území dle 
ČSN 73 60 05.   
 

� 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li použita 
chránička a protikořenové fólie) 

� 1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL 
� 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 mm 
� 2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu 
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Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 
 

B.1.1.3 Ochrana přilehlých konstrukcí 
Zhotovitel je povinen chránit stávající budovy, dlažby, vybavení a další konstrukce na dotčené parcele i pozemcích k ní 
přiléhajících před poškozením. V případě poškození nebo zničení těchto konstrukcí, budou náklady spojené s jejich obnovou 
nebo nahrazením hrazeny z finančních prostředků zhotovitele. 
 

B.1.2 Návrh řešení zahradní úpravy/stavby 

B.1.2.1 Stávající stav 

B.1.2.1.1 Tvarované živé stěny v hlavní ose směrem k rotundě: 

Před 6 lety byl proveden Pasport zeleně a analýza dendrologického potenciálu Květné zahrady v Kroměříži – MZLU Brno, ZF 
Lednice, 2005 jenž již nelze považovat za aktuální pro úsek stěn navržený k obnově. V posledních letech zde byly 
provedeny zásahy, které celkový stav tvarovaných stěn ovlivnily. Bylo dopracováno hodnocení stavu vegetačního prvku, 
který je graficky zachycen na plánové příloze. Zvolená metodika zohledňuje stav pláště vegetačního prvku v různých 
výškových úrovních a pěstební stav jednotlivých individuí, je také popsán rozsah náletových dřevin.  
 
Stávající stav: 
Špalíry jsou přerostlé a v některých místech se již letorosty dotýkají nad cestou. Z tohoto důvodu je nutné provést opravný 
řez. Výběr úseku je zadán dle výběru investora a odráží nejpalčivější kompoziční degradaci prostoru hlavní osy. 
 

 
 
Dle projektu „Návrh dílčích opatření pro režim péče Květné zahrady v Kroměříži“ (Olšanová, 2006) byl proveden modelový 
opravný řez na úseku 77m. Na základě zkušenosti s výbornou reakcí rostlin na provedený řez, který vyhodnocovala pracovní 
skupina na kontrolním dni 16. 3. 2011. Byl doporučen hlubší řez i na dalších segmentech a srovnání do jedné linie. Na rozdíl 
od předešlého řezu bude řez veden po obou stranách stěn a rostliny budou vysazovány jen v nezbytných případech. Z první 
ověřovací plochy jsou dosadby Carpinus betulus navrženy vyjmutí a přesazení do jiné části zahrady. 
 
Stav stěn:  
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Zapojení ploch stěn je nerovnoměrné s četnými výpadky v ploše povrchu stěny a nevhodnými náletovými rostlinami (Cornus 
sanquinea, Rhamnus cathartica, Sorbus aucuparia, Ulmus minor ). Výpadky plochy jsou cca 30% z povrchu vnitřních stěn u 
cest. V některých místech i 50% plochy stěny. 
 
 

B.1.2.1.2 Tvarované ploty nízké u pstružích rybníků 

Nízké habrové ploty jsou stávající pouze v části východní okrasné nádrže od vysokých stěn po jahodový kopeček V plůtcích 
se objevují náletové dřeviny, jsou místy nekompaktní a některé rostliny nejsou v dobré zdravotní kondici.  U západní okrasné 
nádrže tyto nízké habrové ploty zcela chybí. Dle historických rozborů jsou habry nepůvodní a budou nahrazeny ovocnými 
kordony. 

B.1.2.1.3 Luční porosty kolem pstružích rybníků 

Jedná se o extenzívní luční porosty na částečně podmáčeném podloží. 
 
 

B.1.2.2 Návrh obnovy  

B.1.2.2.1 Tvarované živé stěny v hlavní ose směrem k rotundě 

Cíl zásahu je vrátit řezem, proporce stěn. Úzkých stěn v poměru 6:1 dnes již není možné dosáhnout. Maximální zúžení je 
možné na cca 2,2-2,7 m ze současných 4-4,3 m.  
 
Vytýčit osu cesty a linie vedení řezu(legenda): 
linie vedení zpětného řezu - místo, ve kterém bude proveden řez tak, aby v krátké době umožnil zapěstování cílového tedy 
nového okraje koruny 
 
nový okraj koruny - místo cílového zapěstování stěny po rozvětvených částí pláště stěny tak, aby byl v tomto místě 
dlouhodobě udržitelný pravidelným řezem 
 
místa řezu, kde zasahuje kmen do linie řezů - v těchto místech je nutné posupovat podle autorského dozoru, jedná se o 
širší větve, které neúdržbou zasáhly mimo historickou linii špalírů. 
 
Vytýčenou cestu je nutné fixovat v rozestupu 10m a na křížení cest. 
 
Jedinci nevyužitelní pro pěstební cíl budou odstraněni, jejich pozice bude nahrazena novou výsadbou nebo zapěstováním 
okolních jedinců například vyvázáním. Viz rozpočet. 
 
Realizaci opravného řezu musí provést odborná firma s relevantními referencemi o řezu dřevin. 
 
Větve o průměru do 3 cm zakrátit řezem dle linie vedení řezu. 
 
Větve nad 3 cm zakrátit na níže postavené vhodné zavětvení dle pěstebního cíle (řez vést na větevní límeček). 
 
Vyčisti plot o d náletových dřevin, především keřů dle výkresů. Ostatní řešit běžnou údržbou. 
 
Likvidace dřevní hmoty je započítána v řezu stěn. Štěpka z houbami neinfikovaných částí může být na široko rozhozena pod 
špalíry nebo odvezena jinam. Infikované větve a kmeny budou spáleny. 
 
Řez bude veden v předjaří, tedy únor-březen v období obvyklého zimního řezu. 
 
Výsadby stromů jsou vedeny tak, aby doplnily současné mezery v plášti špalírů. Návrh výsadeb je navržen tak, aby došlo k 
částečné obnově stěn.  
 
Technologie výsadeb viz Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků 
. 

B.1.2.2.2 Tvarované ploty nízké u pstružích rybníků 

Dle historických rozborů jsou habry nepůvodní a budou nahrazeny ovocnými kordony. 
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B.1.2.2.3 Luční porosty kolem pstružích rybníků 

Navrhujeme obnovu geneticky autochtonních druhů s dosevem bíle a červeně kvetoucích druhů, jejichž přítomnost odpovídá 
historickému kontextu daného prostoru. 
 

B.1.2.3 Ochrana stromů při stavební činnosti 
U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 
činnostech (dle normy ČSN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). Jedná se 
především o: 

� ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění) 
� ochranu kořenového prostoru: 

- proti snižování terénu 
- při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 
- při zřizování základů stavebních objektů 
- při dočasném zatížení 
- při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi 

B.1.2.4 Druhové složení, parametry výpěstků a technologie založení 
Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 

� ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační institut, 
  2006 

� ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český normalizační 
  institut, 2006 

� ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český  
  normalizační institut, 2006 

� ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - 
  Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
  prvků, kombinované konstrukce, Praha, Český normalizační institut, 2006 

� ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, 
  Praha, Český normalizační institut, 2006 

� ČTN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 
 
Pro jednotlivé vegetační prvky byla stanovena druhová skladba, parametry výpěstků a technologie založení. 
 

B.1.2.5 Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků 
Před započetím výsadeb dojde z odvezení biologického odpadu a rozebrání stávajících ploch ze silničních panelů, jejich 
odvoz a uložení na skládku. Následuje plošná úprava pozemku. 
 

B.1.2.5.1 Plošná úprava pozemku  

(Obecné podmínky pro přípravu pozemku definuje ČSN 83 9011)  
 
Plochy je nutno před zakládáním jednotlivých prvků zeleně vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních 
zbytků, kamenů o průměru přes 5 cm, obalů, těžko rozložitelných rostlinných částí a jiných odpadů. Půdu znečištěnou tuky, 
oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit.  

B.1.2.5.2 Dosadba rostlin do vysokých tvarovaných živých stěn v hlavní ose rotundy  

(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

Doba vhodná pro výsadbu 

Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca 1/2 října do zámrazu a od března do 
období před rašením cca 1/2 dubna. U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba celoročně, pokud není půda zmrzlá. 
Doporučujeme výsadbu v agrotechnických termínech. 

Doba vhodná pro založení parkového  trávníku výsevem 

Termín možný pro výsev trávníku je po celou vegetační dobu, pokud je k dispozici závlaha a teplota půdy je min. 8°C. Bez 
závlahy je vhodný jarní výsev od konce března do června, který využívá zimní vláhy a také podzimní výsev od září do 
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poloviny října. Jarní výsevy jsou vhodnější ve vlhčích oblastech a na těžší půdě, podzimní výsevy upřednostníme v sušších 
oblastech, na lehké písčité půdě a směřujeme je co nejvíc do pozdního podzimu. U velmi časných nebo pozdních výsevů 
mohou nastat nežádoucí posuny ve složení trávníku ve prospěch druhů klíčících při nižších teplotách. 

Ošetření rostlin před výsadbou 

Kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují, pokud si to však stav rostlin vyžaduje, provede se podle druhu, tvaru, 
zdravotního stavu a velikosti rostliny řez. U rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez, tento se 
provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti korunky.  

Výsadba 

Výsadba bude prováděna bodově s 50% výměnou půdy (speciální substrát pro optimální růst stromů v daných podmínkách) 
do výsadbových jam o šířce odpovídající 1,5 násobnému průměru kořenového systému nebo balu. Hloubka výsadbové jámy 
by měla být stejná jako výška kořenového balu. Pokud je podloží jílové, bude proveden podsyp balu štěrkem tak, aby byla na 
dně jámy zóna, kde se bude v nepříznivém období shromažďovat případná voda. Po vykopání bude výsadbová jáma prolita 
vodou a bude aplikováno 4-5x10g hnojivých tablet/strom. Přesun rostliny bude proveden ručně nebo mechanismem UNC. 
Po umístění rostliny s balem do výsadbové jámy se v její těsné blízkosti zatlučou 2 kotevní kůly, poté bude bal zasypán a 
substrát bude sešlápnutý a prolitý vodou - kořenový krček stromu bude 5 cm nad úrovní okolního terénu. Kůly budou pevně 
spojeny spojkami, popruhy a úvazky. U zapěstovaných segmentů stěn bude rostlina kotvena podzemním kotvícím 
systémem.  
Strom s obvodem větším než 20 cm by měl být umístěn ve výsadbové jámě tak, jak byl ve školce – při dobývání musíme 
označit severní stranu stromu a při výsadbě touto značkou strom opět natočit na sever.  
 
Výsadba zapěstovaných segmentů bude probíhat tak, aby nebyl významně poškozen kořenový systém okolních dřevin. 
Rozměry výsadbové jámy musí odpovídat rozměrům kořenových balů. Při výsadbě bude ke každé sazenici aplikováno 
10kusy tabletového hnojiva. 

Dokončovací péče 

Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat a vyčistit. Vzrostlé dřeviny a solitéry je nutno opatřit závlahovou mísou, která 
má být vytvarována tak, aby voda stékala k rostlině. Rostlina bude zalitá min.40 l vody (velikost stromu do 16/18), min. 60 l 
vody (od 16/18), min. 100 l vody (18/20 a víc) u segmentů 200l vody.  
  
 
Dosadby jsou způsobilé k předání v okamžiku, kdy máme jistotu jejich ujmutí, to lze rozpoznat od poslední třetiny měsíce 
června podle růstu letorostů.  

Rozvojová péče 

V případě nedostatku přirozených srážek by měla být zajištěna zálivka. Po výsadbě doporučujeme 1x za 14 dní zálivku 40-
150 l vody dle velikosti rostliny. V rámci rozvojové péče je nutné odstraňovat nežádoucí rostliny, odříznout suché a 
poškozené části rostlin, kontrolovat funkčnost ukotvení a ochranných opatření proti slunečnímu záření a vypařování, 
funkčnost provzdušňovací a zavlažovacích zařízení, jsou-li nainstalována, napadení chorobami a škůdci a okus zvěří. 
Zálivka končí po 3.-5. roku od výsadby a postupně se snižuje, opory se ponechávají po dobu min. 2 let.  

Požadavky na materiál pro výsadby: 

Kůly, materiály pro upevňování rostlin a chrániče používané pro mechanickou ochranu rostlin musí mít trvanlivost 2 roky. 

Specifikace výpěstků 

ozn. specifikace výška (m) počet kusů 

AC2m Acer campestre, zavětvený k zemi 2 13 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 25 

CB4m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 4 2 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 61 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 5 13 

 Celkem výpěstků  114 
 
Pro zajištění maximální ujímavosti budou vysazované výpěstky dodány s balem, nebo v kontejnerech.  



Ateliér KREJČIŘÍKOVI 9 

B.1.2.5.3 Výsadba šikmých kordonů 

(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

Doba vhodná pro výsadbu 

Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca 1/2 října do zámrazu a od března do 
období před rašením cca 1/2 dubna. U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba celoročně, pokud není půda zmrzlá. 
Doporučujeme výsadbu v agrotechnických termínech. 

Ošetření rostlin před výsadbou 

Kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují, pokud si to však stav rostlin vyžaduje, provede se podle druhu, tvaru, 
zdravotního stavu a velikosti rostliny řez. U rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez, tento se 
provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti korunky.  

Výsadba 

Kordony budou vysazovány do jamek se 100% výměnou půdy (speciální substrát pro optimální růst ovocných stromů v 
daných podmínkách) ve sponu 0,65 m od sebe v jedné linii a budou vyvázány k dřevěné konstrukci plůtku lemujících 
cestičku (viz výkres). Rozměry výsadbové jámy musí odpovídat rozměrům kořenových balů. Při výsadbě budou ke každé 
sazenici aplikovány 2kusy tabletového hnojiva. 

Dokončovací péče 

Po výsadbě je nutno osázenou plochu, pruh o šířce 0,8 m směrem od dřevěných plůtků, vyčistit, nakypřit a urovnat. Dřeviny 
budou zality vodou 10 l/kus.  
 
Kordony jsou způsobilé k předání v okamžiku, kdy máme jistotu jejich ujmutí, to lze rozpoznat od poslední třetiny měsíce 
června podle růstu letorostů.  

Rozvojová péče 

V průběhu rozvojové péče je nutno zapěstovat kordony výchovným řezem. Tvar hotových kordonů je třeba udržovat zpětným 
řezem a několikanásobným letním zaštipováním přírůstků za 2-3listem. Kordony budou každoročně na jaře mírně 
přihnojovány K a P hnojivy, příp. kompostem s menší dávkou K v podzimním období. Konkrétní množství živin bude 
stanoveno na základě chemických rozborů půdy. Cílem je malý nárůst dřevní hmoty a podpoření tvorby plodů. V případě 
nedostatku přirozených srážek musí být zajištěna zálivka. 

Požadavky na materiál pro výsadby: 

Kůly, materiály pro upevňování rostlin a chrániče používané pro mechanickou ochranu rostlin musí mít trvanlivost 2 roky. 

Specifikace 

Sazenice kordonů musí být štěpované na slabé podnože jabloní (např. M9, nebo J-TE-E) u země tak, aby mohla být 
plodonosná část vyvázána k dřevěnému plotu. 
 

O
zn

. 

Taxon Velikost 

JGH jabloň ´Gdanský hranáč´ 70 cm bal 

JHR jabloň ´Hvězdnatá reneta´ 70 cm bal 

JJE jabloň ´Jeptiška´ 70 cm bal 

JKA jabloň ´Kalvil červený podzimní´ 70 cm bal 

JPA jabloň ´Panenské české´ 70 cm bal 
 
 
Pro zajištění maximální ujímavosti budou vysazované kordony dodány s balem, nebo v kontejnerech. Výsadba 
prostokořenných sazenic bude tolerována pouze ve  vyjímečných případech. 
 
Vzor pěstování šikmých kordonů (Kulišan, 1916) 
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B.1.2.5.4 Regenerace květnaté louky přenosem sena 

(Obecné podmínky pro zakládání trávníků definuje ČSN 83 9031) 

Doba vhodná pro přenos sena 

Při vhodné době seče obsahuje seno z přirozených (dárcovských) stanovišť natolik dostatečné množství diaspor, že je 
možné velkou část druhů na novém stanovišti etablizovat. Dárcovské stanoviště musí vykazovat podobné abiotické 
podmínky (půdní druh a typ, koncentrace živin, vlhkostní poměry) jako stanoviště nové. 
Přenos dostatečného množství diaspor pro úspěšnou etablizaci mnohodruhového porostu je závislý na druhovém složení a 
hustotě porostu dárcovského tak jako na volbě vhodného termínu přenosu. S ohledem na fenologii žádoucích druhů je 
mnohdy výhodné použít seno dvou různých termínů sečí. (Silva 1999) 

Postup regenerace 

Současné travnaté plochy navrhované k regeneraci budou pokoseny kosou, seno bude na dané ploše vysušeno tradičním 
způsobem, čili bude několikrát v průběhu dne obraceno. Je potřeba, aby práce proběhli za optimálních povětrnostních 
podmínek (kosení louky za ranní rosy, obracení za teplého, slunečního dne), jelikož je cílem absolutní vysušení pokosené 
biomasy a s tím spojené vyklepání již dozrálých semen na plochu. Nepovede-li se vysušit seno v průběhu jednoho dne, bude 
k večeru shrabáno na hromady a přikryto vhodným nepromokavým materiálem (např. igelitem) a sušení bude dokončeno v 
následujícím dnu. Vysušené seno bude přesunuto na deponii, případně jim budou zamulčovány potřebné plochy na jiných 
místech areálu, nebo bude jiným vhodným způsobem zpracováno. 
Na pokosenou plochu bude navezena 0,08 m vrstva bahna z pstružích rybníků, která bude následně rotavátorem zapravena 
do stávající ornice s cílem dobrého promíchání obou vrstev a dorovnání terénních nerovností. Plocha bude dokonale 
urovnána (bráněním, či smykováním) a po dostatečném ulehnutí a částečném proschnutí na ni bude navezeno čerstvě 
pokosené seno z vhodně vybrané dárcovské luční plochy. Pro dobré klíčení a etablizaci nových individuí je potřeba dodržení 
vhodné vrstvy sena a to 5 - 10 cm (neupěchovaného) sena. Navíc může být plocha doseta semeny kopretiny (1-2g/m2) pro 
podpoření jejího podílu v regenerované louce. Jestliže budou na plochu dosety také rychle rostoucí jednoleté druhy jako 
Escholzia, Papaver, Consolida o výsevku max. 1g/m2, bude zajištěn rychlý efekt lučního porostu již v prvním roce. 

Dokončovací péče 

Stavu schopného převzetí je dosaženo, když výsev lučního trávníku tvoří pokud možno vyrovnaný porost, který vykazuje 
v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí půdy asi z 50% rostlinami z osevní směsi. 

Rozvojová péče 

Vzhledem k vyrovnávání terénních nerovností za použití bahna rybníků, které má zpravidla velmi vysoký obsah živin, je 
pravděpodobné, že v prvním roce bude na ploše převládat plevelný porost. Konkurovat mu však budou rychle rostoucí 
jednoleté druhy. Kdyby však byla situace kritická, je vhodné udržet přiměřenou výšku porostu a plevele v rozumných mezích 
četnějším počátečním kosením opakovaně na výšku cca 20-30 cm. Posekanou hmotu je nutné odstranit. Další roky louku 
sekáme na výšku 6-10 cm nad zemí, 1-3x za rok. 
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Specifikace 

Použitá travní směs bude dorůstat max. výšky 60 cm, ve směsi budou použity bíle a červeně kvetoucí dvouděložné byliny.  
 

B.1.2.6 Požadavky na rostliny při dodávce 
Požadavky kladené na rostliny při dodávce na stavbu vychází z ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin - všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti. 

Všeobecné ukazatele jakosti podle ČSN 464902-1: 

� „Výška, šířka, počet a délka výhonů, rozvětvení a obrost a rovněž olistění nebo jehličí musí odpovídat 
druhu/kultivaru v příslušném stáří a mít navzájem vyvážený poměr.“ 

� „Roztříděné dřeviny musí být v každé třídící jednotce opatřeny trvanlivou jmenovkou.“ 
�  „Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru, stáří, půdním poměrům a 

pěstování.“ 
� Zemní baly musí být velké přiměřeně druhu/kultivaru a velikosti rostliny i půdním poměrům a pokud možno 

rovnoměrně prokořeněné, s balovou plachetkou, zajištěny balícími kroužky, či nepozinkovaným drátěným pletivem, 
nebo v drátěném koši. 

� „Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození způsobené chorobami, škůdci, nebo pěstebními 
opatřeními, které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané použití.“ 

� U kontejnerových rostlin musí být velikost nádoby v přiměřeném poměru k velikosti rostliny.  Obsah nádoby musí 
být nejméně 1,5l a musí být dobře prokořeněný. 

 

B.1.3 Podklady pro vytýčení stavby 
Geodetický polohový a výškový systém. Před výsadbou dřevin bude provedeno vytýčení a vyznačení, které bude 
zkontrolováno a schváleno autorským dozorem.  
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Výkaz počtů - specifikace rostlin 

SEGMENT 1a   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

AC2m Acer campestre, zavětvený k zemi 2 2 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 2 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 8 

   12 

SEGMENT1b   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 3 

CB4m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 4 2 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 3 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 5 1 

   9 

SEGMENT 2a   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

AC2m Acer campestre, zavětvený k zemi 2 4 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 7 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 4 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 5 4 

   19 

SEGMENT 2b   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

AC2m Acer campestre, zavětvený k zemi 2 2 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 7 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 5 

   14 

SEGMENT 3a   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

AC2m Acer campestre, zavětvený k zemi 2 4 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 17 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 5 2 

   23 
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SEGMENT 3b   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

AC2m Acer campestre, zavětvený k zemi 2 1 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 4 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 10 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 3,5 2 

   17 

SEGMENT 4a   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 1 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 5 

   6 

SEGMENT 4b   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 1 

    

    

SEGMENT 5a   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 7 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 5 2 

   9 
    

SEGMENT 5b   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 1 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 1 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 5 2 

   4 

    

CELKEM   

ozn. specifikace 
výška 
(m) 

počet 
kusů 

AC2m Acer campestre, zavětvený k zemi 2 13 

CB3m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 3 25 

CB4m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 4 2 

CB5m Carpinus betulus, zavětvený k zemi 5 61 

CBS5m zapěstovaný segment Carpinus 5 13 

   114 
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Demolice kompostéru 
Betonová obvodová konstrukce bývalého pravděpodobně kompostéru bude demolována do úrovně 0,5m pod 
současný terén, aby se zajistila dostatečná vrstva zeminy pro nový trávník. Stavební suť, která je nyní 
v kompostéru uložena, bude rovněž odtěžena. Vzniklá jáma bude vyplněna odtěženou zeminou z výkopových 
prací a povrch bude zatravněn dle dílu Obnova zahrad.   

 


