


a) identifikační údaje objektu

název objektu:  800  VEGETAČNÍ ÚPRAVY

zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastupuje: Ing. Miloš Burianec

inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437 

e-mail: burianec@dik-hk.cz
IČ: 27466868

DIČ: CZ 27466868

vypracoval: Ing. Lukáš Burianec



b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Vegetační  úpravy  jsou  vzhledem  k  charakteru  stavby  a  existenci  inženýrských
sítí  pouze minimální.  V  severní  části  křižovatky  ulic  Ke  Smíchovu  a  K
Lochkovu  dochází  ke  změně uspořádání  zeleně,  zpevněných  ploch  chodníku  i
podzemních  inženýrských  sítí.  Na  místo kácených stromů jsou zde navrženy tři
stromy umístěné s ochranou mříží ve zpevněné ploše chodníku.  Ve  východní  části
ulice Ke Smíchovu je v zatravněném pruhu mezi komunikací a chodníkem navržena
jednostranná alej.  Přesná poloha všech vysázených stromů je součástí situace SO
800. Další  výsadby  dřevin  jsou  soustředěny v okolí retenční nádrže, kde jsou
navrženy solitérně vysázené větší keře jako je  muchovník (Amelanchier lamarckii),
kalina  (Viburnum  opulus  ´Roseum´)  nebo  javor  amurský  (Acer  gin-nala).  Nad
opěrnou zdí retenční nádrže budou vysázeny popínavé rostliny (břečťan, psí víno).
Ostatní dotčené plochy zeleně budou zatravněny. 
 
Výsadba dřevin 
Pro  výsadbu  stromů  budou  použity  vysokokmeny  o  obvodu  kmene  16/20  cm.
Stromy budou vysazovány  do  předem  vyhloubených  jam  o  velikosti  0,6  m3,
stupňovitého  tvaru (1 x1 x0,6 m) s výměnou půdy na 50%. Dno a stěny jámy se
musí zkypřit, následuje prolití výsadbové jámy 100 l vody. Pro výsadbu alejových
stromů  bude použit  pěstební  substrát  ve  2 vrstvém složení  (organicko  minerální
substrát pro vrchní vrstvu 30 cm a spodní minerální substrát). 

Pro výsadbu keřů  budou použity kontejnerované rostliny o velikosti  125/150 cm.
Budou  vysazovány  do  předem  vyhloubených  jam  o  velikosti  0,8x0,8x0,4  m  s
výměnou půdy na 50 %. 
 
Založení trávníku 
Trávníkové  plochy  budou  založeny  na  urovnaný  terén  bez  kamenů  výsevem
ručně  nebo strojově (výsevek 25g/m2, technická travní směs sídlištní). Plochy pro
výsev musí být odpleveleny a upraveny hrabáním (3x). Ihned po výsevu se semeno
zapraví do půdy (4 mm), povrch se uválí a zalije. Vhodné podmínky pro výsev jsou
na jaře, od poloviny dubna do konce   května, a na podzim, od poloviny srpna do
poloviny září, kdy je půda prohřátá a je dostatečně vlhko. Pro odplevelení trávníku
po  založení  lze  použít  přípravky  Starane  +  Lontrel.  Použití  jiných  povolených
přípravků  se  stejným  účinkem  je  možné.  Během  dokončovací  péče  musí  být
zajištěna dostatečná závlaha. 



NÁVRH DŘEVIN 

ETAPA STROMY (KS) KEŘE (KS)

ETAPA 0 6 30

ETAPA 1 17 0

ETAPA 2 3 0

ETAPA 3 4 0

ETAPA 4 3 0

ETAPA 5 4 0


