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B . 1  P OP IS  Ú ZE M Í  S T A V B Y   
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavba je situována v zástavbě severozápadní části města Šumperka.  
Seznam pozemků, dotčených stavbou, je uveden v níže doložené tabulce.  
 
Katastrální území Horní Temenice: 
 
pa

rc. č. 
druh 

pozemku způsob využití vlastník  
ochran

a 
10

8/1 
ostatní 

plocha jiná plocha Město Šumperk - 
10

8/24 
ostatní 

plocha jiná plocha Město Šumperk - 
 
Katastrální území Šumperk: 
 
pa

rc. č. 
druh 

pozemku způsob využití vlastník  
ochran

a 
48

1/1 
ostatní 

plocha jiná plocha Město Šumperk - 
 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Podkladem pro zpracování projektu byla projektová dokumentace na danou akci z roku 

2006, zpracované firmou FORTEX AGS a.s. Šumperk, vydané územní rozhodnutí a stavební 
povolení, dále lokální doměření polohopisu a výkopku, údaje od správců inženýrských sítí a údaje 
z katastru nemovitostí. 

 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 
Stavba není v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
 
Celé území je svažité, skloněno od západu k východu. Zpevněné plochy jsou odvodněny do 

terénu ke vsakování. Podél budov v linii paty svahu jsou osazeny odvodňovací žlaby 
prefabrikované šíře 800 s vpustmi, zaústěnými do dešťové kanalizace pro zachycení přívalových 
vod. Stavební stav těchto žlabů je tristní, ale jejich úprava, jakkoli nezbytná, není součástí této 
dokumentace. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V prostoru stavby bude provedeno sejmutí ornice, která bude využita při konečných 

parkových (sadových) úpravách a zbylá část bude deponována na místě, které určí orgány státní 
správy.     

V navázání na stávající stav bude provedeno odbourání úseků stávajících konstrukcí pro 
zajištění propojení. Jedná se o bourací práce, při kterých bude provedeno odfrézování asfaltových 
vrstev vozovek, odbourání obrub, rozebrání dlažeb a odstranění podkladních vrstev. S odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou během stavby, budou předány 
pouze osobám oprávněných k jejich převzetí do zařízení k tomuto účelu zkolaudovaným a o tomto 
předání budou předloženy doklady při závěrečném řízení.  

Dále budou provedeny zemní práce. Podle předpokladu se v aktivní vrstvě budou nacházet 
zahliněné štěrky, které jsou do podloží PK podmíněně vhodné, se sanací se tedy neuvažuje. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku a předána pouze osobám oprávněných k jejich 
převzetí do zařízení k tomuto účelu zkolaudovaným a o tomto předání budou předloženy doklady 
při závěrečném řízení. 

Výkopové práce v blízkosti dřevin je nutno provádět ručně. Obnažené kořeny budou před 
poškozením, sluncem, mrazem a suchem chráněny vlhčenou geotextilií. Doba obnažení kořenů 
musí být co možná nejkratší a zásyp kořenů po odstranění geotextilie se provede vhodnou 
zeminou. V případě nutnosti provedení zásahů do silnějších kořenů tak učiní osoba odborně 
způsobilá. Čisté řezné rány na kořenech budou ošetřeny vhodným přípravkem podporujícím hojení 
ran.      

Během výstavby se budou kmeny stromů, nacházejících se v blízkosti stavby, chránit 
prkenným bedněním. Uchycení ochranného bednění bude provedeno montážními pásky, ne 
přibíjením hřebíky. Při stavebních prací je nutné dodržet normu ČSN – DIN 83 961 – Sadovnictví a 
krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Regenerace území zahrnuje kácení stromů. Dokumentace k žádosti o kácení je doložena 
samostatně a rovněž samostatně bude řešeno rozhodnutí o kácení včetně podmínek. 

 
 
 
g) Požadavky na maximální zábor ZPF nebo pozemků k plnění funkce lesa 
 
Území nemá ochranu ZPF nebo funkce lesa. 
 
 
h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 
Stavba se napojuje na stávající chodníky, veřejné osvětlení se napojuje na stávající rozvod 

VO.  
 
 
i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Nejsou. 
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B . 2  C E LK OV Ý  P OP IS  S T AV B Y  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Předmětem dokumentace je projekt pro změnu územního rozhodnutí na stavební úpravy 

komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a hracích ploch v centrální, zklidněné části sídliště 
Prievidzská. Jedná se celkem o 24 větví pěších komunikací, tři plochy hřišť. Výměra zesíleného 
chodníku celkem 705m2, dlážděný chodník 1302m2, 27 stožárů VO, 8010 m2 plošné úpravy 
trávníku, 90m2 plošné keřové výsadby, 107 ks nových stromů, 10 nových laviček a 5 odpadkových 
košů, 1110m2 plochy nových hřišť. 

  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a  architektonické řešení 
 
Stavba je v souladu s platným ÚP. Při návrhu a realizaci jsou uplatněny technické standardy, 

vedoucí ke kvalitnímu stavebnímu dílu. Návrh sadových úprav byl řešen s ohledem na významné 
zvýšení estetické úrovně prostoru. 

 
 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
Neřeší se. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Pěší trasy jsou opatřeny umělými vodícími liniemi ze zvýšených 
obrubníků (6 cm). Sklony pěších tras jsou do úrovně max. 8,3%.  

 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Z hlediska provozu na pozemních komunikacích je bezpečnost řešena Zákonem č. 369/2000 

Sb. v aktuálním znění. 
 
 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
 
V rámci SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY jsou navrženy 2 větve zesílené 

konstrukce chodníku, umožňující pojezd, dále 22 větví běžného dlážděného chodníku. 
Zesílený chodník bude proveden dlážděný s krytem ze zámkové dlažby tvar H tloušťky 8 cm 

do drti ne nestmelených podkladních vrstvách, lemovaný obrubníkem 10/25 s převýšením 6 cm. 
Základní šíře chodníku je 3,0m. Dlážděný chodník bude proveden z dlažby tvar H tloušťka 6 cm do 
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drti na nestmeleném podkladu, lemovaný obrubníkem 5/25 s převýšením 6 cm. Základní šíře 
chodníku je 1,8m. 

 
V rámci SO 101 bude provedeno odbourání stávajících zpevněných ploch i drobných staveb 

(zídky apod.). Odbourané hmoty budou odvezeny na skládku k recyklaci. 
Budou provedeny zemní práce. Podle předpokladu se v aktivní vrstvě budou nacházet 

zahliněné štěrky, které jsou do podloží PK podmíněně vhodné, se sanací se tedy neuvažuje. 
Na zemní pláň, která vznikne odkopem a zhutněním do příčného sklonu 3%, se položí 

filtrační geotextilie netkaná 300g/m2. Požadavek na zhutnění pláně je minimálně 30 MPa pro 
Edef,2. 

 
 
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Napěťová soustava:      3x400/230V, 50Hz, TN-C 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : 
-základní ochrana : automatickým odpojením od zdroje, ochranným uzemněním 
 
Instalovaný příkon  cca                                                1,3 kW 
 
Při rekonstrukci chodníků mezi obytnými domy na ulici Prievidzská dojde k demontáži 

stávajícího veřejného osvětlení. Následně pak bude vybudováno osvětlení nové. Osvětlení 
chodníků, bude provedeno sadovými svítidly Philips Malaga 50W, umístěných na sadových 
stožárech 6m.  

Napojení nového osvětlení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení a 
bude provedeno kabely CYKY 4x16. Z nového veřejného osvětlení budou provedeny do 
předchozích etap VO. Z VO bude také nově napojeno osvětlení průchodu pro pěší u prodejny 
Mountfield. Souběžně s kabelem bude položen zemnící pásek FeZn 30/4, pro uzemnění stožárů.  

Uložení kabelů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005. Kabely budou po 
celé délce uloženy v ochranné trubce Kopodur.  

 
 
 
SO 901 SADOVÉ ÚPRAVY 
Viz kapitola B.5 
 
 
SO 902 HRACÍ PLOCHY 
V jižní části zájmového území je vyčleněna plocha pro dětská hřiště a dále plocha pro 

umístění venkovních posilovacích strojů. 
Dětská hřiště zde budou dvě – pro malé děti do cca 6-ti let je vyčleněn prostor po obou 

stranách spojovacího chodníčku, který je ze západní a východní strany ohraničen pozvolnými 
svahy. Zde budou umístěna pískoviště, průlezky, houpačky a skákadla, po obvodu budou 
situovány lavičky pro dozorující maminky.  

Na hřišti pro větší děti o rozměrech cca 34x13 metrů budou navrženy především lanové 
prvky, které budou podporovat obratnost a mrštnost školáků. Jako podklad bude sloužit jemný 
kačírek. 

Tento kačírek bude aplikován rovněž na pozemku určeném k umístění posilovacích strojů, 
které budou využívány jak seniory, tak i mladšími obyvateli z širšího okolí. Po obvodu bude rovněž 
umístěno několik laviček. 

Přesný rozpis doporučených prvků včetně jejich rozmístění bude součástí dalšího stupně 
projektové dokumentace. 
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B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 
Není řešeno. 
 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není řešeno. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Stavba bude vyžadovat příkon elektrické energie pro VO. Kalkulovaný příkon je 1,3 kW. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostření 

 
Neřeší se. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Stavba je navržena v souladu s principy návrhu ochrany před promrzáním. 
 
 
 

B . 3   P Ř IP O JE N Í  N A  TE C H N I C K OU  I N FR A S TR U K TU R U  
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Stavba se na technickou infrastrukturu napojuje v případě vedení VO, které se napojuje na 

stávající rozvody. 
 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Instalovaný příkon VO je celkem cca 1,3 kW. 
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B . 4  D OP R A V N Í  Ř E Š E N Í    
 
a) Popis dopravního řešení 
 
V rámci SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY jsou navrženy 2 větve zesílené 

konstrukce chodníku, umožňující pojezd, dále 22 větví běžného dlážděného chodníku. 
Zesílený chodník bude proveden dlážděný s krytem ze zámkové dlažby tvar H tloušťky 8 cm 

do drti ne nestmelených podkladních vrstvách, lemovaný obrubníkem 10/25 s převýšením 6 cm. 
Základní šíře chodníku je 3,0m. Dlážděný chodník bude proveden z dlažby tvar H tloušťka 6 cm do 
drti na nestmeleném podkladu, lemovaný obrubníkem 5/25 s převýšením 6 cm. Základní šíře 
chodníku je 1,8m. 

 
V rámci SO 101 bude provedeno odbourání stávajících zpevněných ploch i drobných staveb 

(zídky apod.). Odbourané hmoty budou odvezeny na skládku k recyklaci. 
Budou provedeny zemní práce. Podle předpokladu se v aktivní vrstvě budou nacházet 

zahliněné štěrky, které jsou do podloží PK podmíněně vhodné, se sanací se tedy neuvažuje. 
Na zemní pláň, která vznikne odkopem a zhutněním do příčného sklonu 3%, se položí 

filtrační geotextilie netkaná 300g/m2. Požadavek na zhutnění pláně je minimálně 30 MPa pro 
Edef,2. 

 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Stavba se napojuje na stávající dopravní infrastrukturu ve všech ukončeních, jedná se o 

chodníky, částečně původní, částečně nově realizované v předchozích etapách regenerace. 
 
 
c) Doprava v klidu 
 
Není řešena. 
 
 

B . 5  Ř E Š E N Í  V E GE T A C E  A  S O U V IS E J Í C Í C H  
TE R É N N Í C H  Ú P R A V    

 
Úvod 
Řešené území se nachází v okrajové, hustě zastavěné části města Šumperk. Ze západní a 

východní strany je ohraničeno stávajícími bytovými domy, středem prochází spojovací komunikace 
(severojižní směr)s obslužnými chodníky vedoucími ke vstupům do jednotlivých domů. 

Řešením dané lokality z hlediska zeleně se již v roce 2007 zabýval projekt (zahradní a 
krajinářská tvorba, Ing.Jana Mikisková), který nebyl realizován.  

V současném roce se investor rozhodl celý plochu obnovit jako celek, tedy kromě nových 
stromů a keřů navrhnout i novou cestní síť a mobiliář.  Do budoucna tak bude lokalita sloužit 
k relaxaci a odpočinku především obyvatelům přilehlých domů a její jižní část (dětské hřiště, 
plocha pro posilovací stroje) bude využívána dětmi, seniory i dalšími obyvateli z širšího okolí. 

 
Popis současného stavu 
V rámci řešené lokality byla v roce 2006 provedena inventarizace dřevin, která však 

zohledňovala pouze stromy a keře navržené ke kácení (ostatní dřeviny zde nebyly podchyceny). 
Od té doby však některé stromy (i záměry) doznaly větších změn, takže bylo třeba provést 
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inventarizaci novou. V jejím rámci byla potvrzena část dřevin navržených ke kácení, některé 
stromy však bylo doporučeno zachovat a dát jim šanci pro další růst a vývoj.  

Celkovou výměnu čeká rovněž městský mobiliář a to jak lavičky, tak odpadkové koše. Cestní 
sítí (jejím novým trasováním a zpevněnými povrchy) se zabývá samostatná část projektu. 

Travnaté plochy odpovídají stáří lokality a do budoucna budou částečně obměněny a 
částečně zrenovovány. 

 
Inventarizace dřevin 
V listopadu 2014 byla zpracována nová inventarizace dřevin (podklady z roku 2006 již byly  
neaktuální a zastaralé). Na jejím základě proběhlo vyhodnocení všech stávajících stromů a 

keřů. Stromy, které brání novým stavebním záměrům (obnovení a nové trasy komunikací) a rovněž 
dřeviny přestárlé bez perspektivy dalšího kvalitního růstu byly navrženy ke kácení. 

Celková inventarizace dřevin (tedy i těch, které zůstanou zachovány, vyplývá ze samostatné 
přílohy, která je součástí tohoto projektu. 

 
Význam zeleně a kvalita životního prostředí 
Zeleň je jedinou a nezastupitelnou složkou životního prostředí, která jej nenarušuje a která 

slouží k existenci a regeneraci jiných složek.  
 Plochy zeleně mají vliv na: 
- snížení a vyrovnání teploty vzduchu – nejpodstatněji se zeleň projevuje při tlumení 

tepelného vyzařování (zatímco osluněné a vyhřáté plochy mají podíl na pohlcení tepla 4-10%, u 
stromů je to 30 – 50 %) 

- zvýšení relativní vlhkosti – vzduch v zastavěném území je o 20-30% sušší než vzduch 
v místech s převahou zeleně 

- podstatné snížení pohyblivosti vzduchu a jeho usměrňování 
- tlumení účinků inverze 
- vytváření náhradních ekologických stanovišť pro faunu žijící na území sídel 
K  těmto bioklimatickým účinkům se řadí celá řada dalších vlivů estetických, psychologických 

a zejména hygienických: 
- zeleň vyrábí kyslík, měkké druhy rostlin vylučují prchavé látky (fytoncidy), které ničí bakterie  
- zeleň filtruje prach a snižuje sekundární prašnost – maximálních účinků lze dosáhnout 

kombinací listnatých a jehličnatých dřevin, obecně však platí, že opadavé dřeviny jsou vůči prachu 
odolnější 

- zeleň má vliv na útlum hluku 
- zeleň poutá a do značné míry eliminuje i některé škodlivé plyny z ovzduší 
 
Návrh opatření 
 
Celková koncepce návrhu         
Zadáním projektu bylo obnovit a zajistit funkčnost řešené lokality, která bude sloužit 

k odpočinku obyvatel přilehlých bytových domů i obyvatel vzdálenějšího okolí. Snahou 
zpracovatele bylo zachránit maximum již vzrostlých stromů - tedy všechny, které nejsou přestárlé, 
netrpí chorobou, svým umístěním nebrání růstu sousedním, kvalitnějším dřevinám nebo nejsou 
umístěny bezprostředně v trase nově navržených pěších tras. Na svém místě byly tedy potvrzeny i 
dřeviny, které mají mírně šikmý kmen, nebo ne zcela pravidelnou korunu, je zde však předpoklad 
dalšího zdárného růstu. 

Celkem se v parku nyní nalézá 86 dřevin, z nichž 46 bude zachováno a 40 kusů je 
navrženo ke kácení. V první fázi by měly být vykáceny všechny nevhodné dřeviny včetně 
odstranění kořenů. Nová výsadba (nebo alespoň její část, která nebude bránit dalším pracím) by 
měla proběhnout poměrně brzy, aby nevznikaly zbytečné negativní emoce ze stran obyvatel města 
Šumperka (které téměř automaticky doprovázejí každou redukci zeleně). Celkem bude vysázeno 
cca 100 listnatých stromů, 110 metrů živých plotů a cca 110m2 plošných keřových výsadeb. 
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Plošné výsadby keřů a tvarované živé ploty přijdou na řadu až zcela na konec (musí již být hotovy 
nové pěší komunikace) stejně jako výsev nového trávníku a obnova stávajícího. 

Právě udržovaný trávník a stávající vzrostlé dřeviny by do budoucna měly tvořit základní 
kostru odpočinkové zóny. Nové listnaté stromy, které se do celkové koncepce plně zapojí až 
několik let po výsadbě, byly navrženy s ohledem na historii výsadby v okresním městě – vždy se 
zde nacházely vedle „klasických dřevin“ i stromy specifické, svým způsobem exotické 
(nevyskytující se v okolní přírodě), které však mají předpoklad v daných klimatických podmínkách 
nejen přežít, ale i zdárně růst a obohatit základní sortiment 

 
Městský mobiliář 
Podél chodníčků jsou navrženy dřevěné lavičky bez područky, konstrukce by měla být 

opatřená práškovou vypalovací barvou, sedák a opěrky z tropického dřeva . Doporučená délka je 
1,8 metrů. Bočnice by měly tvořit opracované odlitky z hliníkové slitiny, sedák a opěradlo masívní 
lamely z již zmíněného ušlechtilého dřeva.  

V každém případě by měly být lavičky ukotvena do pevného podkladu. Lavičky by měly být 
bezúdržbové, dřevo ponecháno bez jakéhokoli nátěru a pouze impregnováno proti škůdcům, čímž 
přirozeně stárne. Stejný typ laviček, který bude v dalších stupních projektové dokumentace vybrán 
podél chodníčků, by měl být umístěn i u dětských hřišť a plochy pro posilovací stroje. 

 
V blízkosti laviček podél pěších komunikací jsou navrženy odpadkové koše – typ bude opět 

v budoucnu upřesněn. Mělo by se jednat o koše s obsahem cca 50 litrů, se stříškou, u některých 
by měl být ve stříšce ve stříšce popelník 

 
Seznam doporučených dřevin 
Jak již bylo dříve uvedeno, z celkového počtu 86 kusů bude 40 dřevin vykáceno a 46 

nejkvalitnějších stromů zůstane zachováno.  
Nově budou vysázeny listnaté stromy různých velikostí, tvarů i barev olistění a květů tak, aby 

lokalita působila harmonickým dojmem ve všech ročních obdobích. Keře (plošné výsadby – 
kombinace stále zelených a kvetoucích dřevin) jsou navrženy v centrální části a dále na jihu 
v blízkosti dětských hřišť a sportovních ploch. Živý plot bude v budoucnosti tvarován a bude tvořen 
převážně listnatými stále zelenými keři. 

Řešené území je koncipováno takovým způsobem, aby se do budoucna stalo téměř 
bezúdržbovou lokalitou s výjimkou sekání trávy a případného tvarování korun stromů (pouze 
v prvních letech po výsadbě). 

 
 
Zakládání ploch zeleně        
 
Použité technologie pro zakládání navržených sadových úprav musí především respektovat 
níže uvedené oborové ČSN: 
 
ČSN DIN 18 915 – Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 – Sadovnictví a krajinářství – Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 919 - Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
ČSN 46 4902 – Výpěstky okrasných dřevin 
 
Rostlinný materiál pro výsadby bude použit z domácí produkce nebo z produkce SRN. 

Materiál bude v běžných školkařských velikostech, první jakosti (viz. ČSN 46 4901 46 4902). 
V každém případě by měla být na všechny dotčené pozemky rozhrnuta (nebo uchráněna) 

kvalitní ornice. Před započetím prací bude nutné všechny plochy urovnat a ty, na které bude 
vyséván trávník, uválcovat. 
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Zakládání travnatých ploch 
Hlavním a základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je jednoznačně kvalitní 

podklad. Před samotným výsevem je nutné celou lokalitu chemicky ošetřit, aby došlo ke 
zlikvidování všech ruderálních společenstev a plevelů. Následně  je třeba zasypat jámy po 
pařezech, odstranit větší kameny  a celou plochu zorat, prokypřit, případně prohnojit a povrch 
urovnat. 

K založení trávníku bude použita travní směs parková v množství 1.000 gramů semene na 
100 m2 plochy. 

V případě, že výsev proběhne do konce měsíce dubna, nebo naopak až v měsíci září, není 
nutná zálivka, tráva vzejde sama. V pozdějším (dřívějším) termínu je nutné pravidelně zalévat, 
v průběhu horkých letních měsíců se nedoporučuje trávník zakládat vůbec. 

Pokud bude v parku instalována umělá závlaha, je možné trávník zakládat v průběhu celého 
vegetačního období. 

V prvním vegetačním období je nutné travnaté plochy pravidelně kosit a i v pozdějších letech 
by bylo vhodné trávník 5-8 x ročně kosit. Vzhledem k tomu, že v podloží by měla být použita již 
kvalitně upravená zemina, nepočítá se s dodatečným přihnojováním.  

Použití travních koberců by bylo na tak rozsáhlých plochách značně nákladné, a proto se 
s tímto způsobem zatravnění nepočítá. 

V místech, kde se v současné době nacházejí vyšlapané cestičky a stávající stavby 
(asfaltové plochy a chodníky, sušáky, nefunkční zídky…) bude nutné trávník zcela nově založit 
včetně přípravy půdy . 

V místech, kde budou prázdná místa po kořenech vykácených stromů (keřů) bude třeba 
pouze plochu urovnat a dosypat travní semeno. 

Na zbylé ploše bude třeba pouze stávající trávník pořádně provzdušnit, ošetřit a částečně 
podset. 

 
Zakládání ploch okrasných dřevin 
Veškerý sortiment okrasných keřů by měl být dodán v kontejnerech, takže nepotřebují již 

další úpravu (je možné sestřihnutí terminálních vrcholů a celkové seříznutí rostliny, aby se podpořil 
růst bočních výhonů a výsadby se ve spodní části zahustily). Počet kusů rostlin na každou 
ohraničenou plochu bude určen v dalších stupních projektové dokumentace. 

Dřeviny budou vysazovány do černého úhoru do předem připravených jamek o velikosti do 
0,02 m3 s 50% výměnou půdy zahradnickým substrátem nebo kvalitní sypkou ornicí. Při výsadbě 
budou přímo do jamek přidány 2 tablety hnojiva Silvamix Forte. 

Technologie výsadeb bude respektovat platné ČSN 18 916 Sadovnictví a krajinářství – 
Výsadby rostlin. Výsadby budou realizovány na zahumusovaných plochách, v případě provedení 
skrývky orniční vrstvy bude provedeno ohumusování kvalitní ornicí ve vrstvě 30 cm. Pro tyto účely 
bude použita nezaplevelená zemina z místních zdrojů. 

Pro výsadbu keřů budou užity sazenice o velikosti cca 25 - 30 cm, s balem 2x přesazované. 
Pro výsadby keřů bude použitý uznaný materiál z domácí produkce první jakosti ČSN 46 4902. 
(viz. uvedený sortiment.) 

Všechny plochy budou po výsadbě mulčovány drcenou borovou kůrou do výše 10 cm 
(zabrání  

se prorůstání plevelů, v půdě se udrží déle vláha, výsadby působí upravenějším dojmem). 
Bezpodmínečně nutná je zálivka, která by měla proběhnout okamžitě po výsadbě.  

 
Výsadba stromů 
Technologie výsadeb bude respektovat platné ČSN 18 916 Sadovnictví a krajinářství – 

Výsadby rostlin 
 Všechny listnaté stromy budou dodány se zemním balem, budou mít ve výšce 1 m nad 

zemí obvod cca 14-16 cm a budou 3x přesazené. Menší než výše uvedený materiál po 
zkušenostech s výsadbou v intenzivně obydlených částech nemá smysl používat, protože malé 
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stromy jsou velmi zranitelné a převážná část z nich nepřežije z důvodů vandalismu. Rovněž by 
měly mít kvalitně založenou korunu, ovšem i při výsadbě se předpokládá její konečná úprava a 
odstranění poškozených větví nebo jejich částí. 

U všech stromů bude koruna založena v podchodné výšce cca 200-220 cm. Automaticky se 
předpokládá kotvení dřeviny třemi kůly (trojnožka) a její vyvázání, bandážování jutou a ochrana 
proti poškození až po založenou korunu. Dále je nutné mulčování výsadbové jámy drcenou 
borovou kůrou do výšky 8-10 cm (zabrání se prorůstání plevelů, v půdě se udrží déle vláha, 
výsadby působí upravenějším dojmem). Bezpodmínečně nutná je i zálivka, která musí proběhnout 
okamžitě po výsadbě. Doporučuji dodatečné hnojení tabletami Silvamix forte – aplikace do každé 
výsadbové jamky v počtu 5 ks.  

Výsadbová jáma pro uvedenou velikost dřevin by měla mít minimální rozměry 0,6x0,6 metru 
(do hloubky 0,8 m).  

Vzhledem k tomu, že výsadba vzrostlých stromů je poměrně odbornou záležitostí a nelze ji 
provádět laickým způsobem, je bezpodmínečně nutné, aby tyto práce byly provedeny odbornou 
firmou, která má s tímto druhem výsadby dlouholeté zkušenosti.   

 Plná funkční působnost zeleně začíná až několik let od realizace a proto je nutné se o nově 
vysazené stromy a keře, stejně jako o stávající travnaté plochy starat. Nezbytná je opakovaná 
zálivka (především v letních měsících), případný výchovný i udržovací řez některých stromů, 
odstraňování uhynulých jedinců a jejich náhrada aj- viz část týkající se údržby zeleně.   

Záruční dobu na veškerý sortiment doporučuji 36 měsíců po výsadbě a minimálně stejně tak 
dlouho by se měl realizátor starat i o údržbu výsadeb. 

 
 
Údržba ploch zeleně 
 
Bez zajištění soustavné odborné údržby i sebevíce kvalitně založené plochy po čase 

nepůsobí  
příznivým dojmem a estetický záměr časem zcela vymizí. Lze zcela zodpovědně říci, že 

celkový vzhled a stav zeleně je dán následnými možnostmi údržby. Její důležitost je přesto stále 
podceňována – hlavní pozornost se vždy soustřeďuje pouze na zřizování zeleně nové.  

Jednoznačně doporučuji realizační firmu zavázat k následné pětileté péči o všechny 
vysazené stromy i keře. 

 
 
Údržba travnatých ploch 
Na trávníky bude použita travní směs parková se zvýšenými nároky na údržbu. Předpokládá 

se kosení dle požadavků, cca 6-8 x do roka, zejména na jaře, kdy je růst trávy nejbujnější. 
U výše uvedeného typu trávníku lze k ošetřování použít v maximální míře mechanizaci – 

většina sekaček, které jsou dostupné na našem trhu, je k tomuto účelu vhodná. 
 
 Údržba ploch okrasných dřevin 
Plošné výsadby okrasných keřů jsou navrženy tak, aby během 3-5 let došlo k zapojení 

porostů.  
Během 5-ti leté údržby je třeba provést následující úkony:  
 
1.rok 
- v případě že nebude instalována umělá závlaha, je nutno provést 20x zálivku v množství  

20 litrů/m2 
- 1x doplnění mulče včetně dopravy (vrstva mulče 5-10 cm) 
- 4x pletí a kypření výsadbových záhonů 
- 1x provést stříhání keřů 
- 1x provést chemické odplevelení 
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- 1x postřik proti houbovým chorobám 
- 1x postřik proti savému a žravému hmyzu 
- odumřelé keře a květiny je nutné nahradit rostlinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
2.rok 
- v případě že nebude instalována umělá závlaha, je nutno provést 10x zálivku v množství  

20 litrů/m2 
- 1x doplnění mulče včetně dopravy (vrstva mulče 5-10 cm) 
- 4x pletí a kypření výsadbových záhonů 
- 1x provést stříhání keřů 
- 1x provést chemické odplevelení 
- 1x postřik proti houbovým chorobám 
- 1x postřik proti savému a žravému hmyzu 
- odumřelé keře a květiny je nutné nahradit rostlinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
3.rok 
- v případě že nebude instalována umělá závlaha, je nutno provést 10x zálivku v množství  

20 litrů/m2 
- 1x doplnění mulče včetně dopravy (vrstva mulče 5-10 cm) 
- 4x pletí a kypření výsadbových záhonů 
- 1x provést stříhání keřů 
- 1x provést chemické odplevelení 
- 1x postřik proti houbovým chorobám 
- 1x postřik proti savému a žravému hmyzu 
- odumřelé keře a květiny je nutné nahradit rostlinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
4.rok 
- v případě že nebude instalována umělá závlaha, je nutno provést 5x zálivku v množství  20 

litrů/m2 
- 1x doplnění mulče včetně dopravy (vrstva mulče 5-10 cm) 
- 4x pletí a kypření výsadbových záhonů 
- 1x provést stříhání keřů 
- 1x provést chemické odplevelení 
- 1x postřik proti houbovým chorobám 
- 1x postřik proti savému a žravému hmyzu 
- odumřelé keře a květiny je nutné nahradit rostlinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
5.rok 
- v případě že nebude instalována umělá závlaha, je nutno provést 5x zálivku v množství  20 

litrů/m2 
- 1x doplnění mulče včetně dopravy (vrstva mulče 5-10 cm) 
- 4x pletí a kypření výsadbových záhonů 
- 1x provést stříhání keřů 
- 1x provést chemické odplevelení 
- 1x postřik proti houbovým chorobám 
- 1x postřik proti savému a žravému hmyzu 
- odumřelé keře a květiny je nutné nahradit rostlinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
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Vzhledem k tomu, že u všech dřevin  se předpokládá výsadba do kvalitní ornice (případně 

obohacené vhodnými hnojivy), zásoba živin by měla pro zdárný vývoj postačovat.  
 
Údržba stromů 
Jak již bylo uvedeno, k  výsadbě budou použity dřeviny s  již založenou korunou.  Budou-li 

vysazeny kvalitním způsobem a ve vhodném vegetačním období, je pravděpodobnost jejich 
zdárného růstu vysoká. V následujících pěti letech však bude nutné provádět následující 
údržbové práce: 

 
1.rok  
- nárazová zálivka (za déle trvajícího horkého počasí) – předpoklad 4 zálivek 
- odumřelé stromy je nutné nahradit jinými dřevinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
2.rok 
- nárazová zálivka (za déle trvajícího horkého počasí) – předpoklad 4 zálivek 
- údržba výsadbové jámy (doplnění mulče do výsadbové mísy 1x) 
- úprava koruny (výchovný řez) – 1x   
- odstranění malých větviček rašících ze spících pupenů pod založenou korunou – 1x 
- postřik proti houbám a hmyzu – 1x 
- kontrola a povolování chrániček proti okusu, kontrola uvázání dřeviny, bandáže – 1x 
- odumřelé stromy je nutné nahradit jinými dřevinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
3.rok  
- nárazová zálivka (za déle trvajícího horkého počasí) – předpoklad 2 zálivek 
- odumřelé stromy je nutné nahradit jinými dřevinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
4.rok 
- nárazová zálivka (za déle trvajícího horkého počasí) – předpoklad 2 zálivek 
- údržba výsadbové jámy (doplnění mulče do výsadbové mísy 1x) 
- úprava koruny (výchovný řez) – 1x   
- odstranění malých větviček rašících ze spících pupenů pod založenou korunou – 1x 
- postřik proti houbám a hmyzu – 1x 
- kontrola a povolování chrániček proti okusu, kontrola uvázání dřeviny, bandáže – 1x 
- odumřelé stromy je nutné nahradit jinými dřevinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
 
5.rok  
- nárazová zálivka (za déle trvajícího horkého počasí) – předpoklad 1 zálivky 
- odumřelé stromy je nutné nahradit jinými dřevinami stejného druhu, aby byla zachována 

koncepce celého návrhu (dle potřeby, není v rozpočtu) 
- odstranění trojnožky chránící dřeviny  
 
Na závěr je nutné zdůraznit, že údržba zeleně je klíčovým problémem její úpravnosti v každé 

lokalitě. Čím je prostor zalidněnější, tím s většími náklady a úsilím je třeba zeleň udržovat. Kvalita 
prostředí je také ovlivněna ukázněností a kulturní úrovní obyvatelstva. Vzhledem k rozsahu 
navržené zeleně by však bylo zřejmě vhodnější, aby se alespoň zpočátku o celé území starala 
specializovaná zahradnická firma.   
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Koordinace se stávajícími inženýrskými sítěmi 
Všechny navržené dřeviny byly navrženy tak, aby  mohla   být  zachována ochranná  pásma 

inženýrských sítí.  
V případě, že by podklady získané od správců sítí o situování jejich tras nebyly zcela přesné 

a trasa sítě (ochranné pásmo) by kolidovala s novým návrhem, je možné použít izolační folii proti 
prorůstání kořenů (např. Rootcontrol). Tato folie částečně usměrní růst kořenů tak, aby ani 
v budoucnosti nezasahovaly do ochranného pásma inženýrské sítě. 

 

B . 6   P OP IS  V L IV Ů  S T AV B Y N A Ž IV O T N Í  P R O S TŘ E D Í  
A  JE H O  O C H R A N A   

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba regenerace sídliště nemá negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady ani půdu. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu 
Není. 
 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevytváří nová ochranná pásma. 
 
 

B . 7  OC H R A N A  OB Y V A TE LS T V A   
 
Neřeší se. 
 
 

B . 8  Z Á S A D Y OR G A N I Z AC E  V Ý S T A V B Y  

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu prostřednictvím místních komunikací 

Temenická a Prievidzská. 
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Připojení na technickou infrastrukturu nebude řešeno. Přívod vody bude zajištěn z vlastních 
zdrojů dodavatele – nádrže. Zásobování elektrickou energií bude zajištěn z vlastních zdrojů 
dodavatele – generátor. 

 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Okolí staveniště bude označeno s ohledem na zajištění bezpečnosti chodců.   
 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Zábor pro staveniště je totožný s rozsahem stavby. Zařízení staveniště jako mobilní 

bunkoviště bude umístěno v ploše komunikací a podle harmonogramu dodavatel přemístěno před 
dokončením prací. 

 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci stavby dojde k odkopu cca 1200 m3 zeminy. Tato bude odvezena na skládku. Pro 

provedení kulturní vrstvy v rámci sadových úprav bude přivezeno cca 800m3 ornice, která bude 
rozprostřena na plochách, určených k ozelenění. 

 
 
 
 
 
 
V Olomouci 11/2014  ing. Petr Staněk 


