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NÁVRH VÝSADEB V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ĎÁBLICE

Vyžadované normy

Předmětem této dokumentace je návrh výsadeb dřevin v městské části Praha - Ďáblice.

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací, a

Cílem výsadeb je posílení vegetační složky intravilánu a adaptace prostředí na klimatickou

zejména normám a požadavkům týkající se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se

změnu. Záměr je významně omezen majetkoprávními vztahy a trasováním inženýrských sítí.

zejména o následující normy. Při realizaci výsadeb nesmí dojít k poškození dřevin určených

Návrh dřevin zohledňuje stanovištní podmínky

k zachování a to vč. zhutnění kořenových zón vymezených dle ČSN 83 9061 ( je zakázán

a nároky jednotlivých taxonů, prostorové

možnosti jednotlivých lokalit a v neposlední řadě též charakter prostředí (estetické hledisko,

pojezd strojů o hmotnosti větší než 1 t).

adekvátnost).

Jedná se zejména o následující normy:

Seznam navržených výsadeb viz tabelární část.

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch

TECHNOLOGIE VÝSADEB

pro vegetaci při stavebních činnostech
AOPK: SPPK A02 001 Výsadba stromů

Obecná ustanovení

AOPK: SPPK A02 002 Řez stromů

Při realizaci ošetření a výsadeb stromů musí dodavatel dodržet následující obecná

Požadavky na výsadbový materiál

ustanovení:
Použitý rostlinný materiál musí kvalitativně, odpovídat normě ČSN 46 4902-1 (Výpěstky
-

uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu

okrasných dřevin), použit může být jen materiál z fytopatologického hlediska nezávadný s

-

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

platným fytopatologickým pasem, případné náklady spojené s použitím napadeného

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

rostlinného materiálu hradí dodavatel.

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování

Stromy musí být shodné se stromy specifikovanými v zadání výběrového řízení, vykazovat

po dobu realizace a následné odstranění po předání

charakteristické znaky odrůdy a splňovat beze zbytku velikostní nároky zadané odběratelem.

-

zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury

Stromy musí být označeny etiketou identifikující celý název rostliny včetně latinského názvu.

-

umožnění provádění kontrolní prohlídky a zajištění účasti odpovědné osoby

U stromů kde je vyžadován zemní bal musí být bal zabezpečený jutovou tkaninou a

dodavatele

drátěným košem, zhotoveným z drátu bez povrchové úpravy, který musí být pevně stažen.

odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v

Nepřipouští se výrazné deformace kořenového balu. Nepřípustné jsou rozpadající se zemní

platném znění a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení

baly. Velikost zemního balu stromu musí být přiměřená k celkové výšce stromu, nebo

dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném

obvodu kmene ve výšce 1 m nad kořenovým krčkem. Zemní bal musí být dobře prokořeněný

znění při přejímacím řízení

s kořenovým krčkem lokalizovaným při vrcholové části balu s max. přípustným „utopením“ v

provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními

balu do 70 mm.

na ochranu lidí a majetku

průměru větším než 2 cm.

-

-

-

Nepřípustné jsou stromy, při jejich dobývání byly přeřezány kořeny o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a
prováděcími předpisy

-

zajištění ochrany životního prostředí při provádění služeb dle platných předpisů

-

úklid ploch po dokončení díla
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U stromů kde není vyžadován zemní bal nesmí během transportu, skladování a výsadbě

5) Do stávající zeminy bude před zasypáním výsadbové jámy rovnoměrně přimíchán

dojít k přischnutí kořenového systému, bude-li toto zjištěno dozorem, budou stromy vráceny

hydrogel (viz výkaz výměr)

a vyžadována náhrada. Transport všech stromů musí probíhat dle standardu SPPK A02 001.

6) Stromy budou kotveny třemi kůly tak, aby nedošlo k jejich poranění kotvením. Kůly budou

Stromy v kontejnerech nejsou přípustné (s výjimkou technologií zabraňující stáčení kořenů,

neimpregnované, nové.

např. Air Pot).

7) Kmen bude ochráněn nátěrem Arbo-flex dle návodu na použití (tj. vč. penetrační vrstvy),

Kmeny stromů nesmí vykazovat

nezahojené poškození o průměru větším než 10 mm

do výšky 1,6 m.

související s běžnými pěstitelskými zásahy, nebo vlivy počasí. Stejně tak nepřípustné jsou

8) Stromy budou při výsadbě zality (viz výkaz výměr), po výsadbě musí být u stromu

rány v jakémkoliv stádiu zacelování způsobené špatným nebo pozdním pěstitelským

vytvořena funkční závlahová mísa o průměru 1 m kapacitě min. 50 l, doplněná retenčním

zásahem (například pozdním odstraněním alternativního terminálu, příliš silných kosterních

zavlažovacím límcem (2,5bm/ks)

větví nebo bočního obrostu kmene).

9)

Nepřípustná jsou jakákoliv jiná čerstvá poškození

Po výsadbě bude povrch závlahové mísy namulčován drcenou kůrou nebo

dřevní

kmene a kosterních větví.

štěpkou o vrstvě 0,08 m, mulčování bude ukončeno 100 mm od kořenového krčku stromu.

Před výsadbou dřevin je povinností dodavatele vyzvat technický dozor a zástupce

10) Při výsadbě bude proveden výchovný řez (dle SPPK A02 002)

objednatele ke kontrole výsadbového materiálu.
Následná péče
Kvalitativní parametry výsadby stromů
Harmonogram následné péče po dobu 3 let (při realizaci výsadeb na jaře 2020, v případě
U navržených výsadeb je z důvodu výrazného zhutnění půdy v nižších vrstvách mandatorní

posunutí termínu bude posunut i plán následné péče) je uveden ve výkazu výměr - následná

dodržení následujících kvalitativních parametrů:

péče.

1) Výsadbová jáma bude realizována ve velikosti dle výkazu výměr v jednotlivých lokalitách.
Stávající zemina ve výsadbové jámě bude nakypřena a promíchána nebo vyměněna (viz
výkaz výměr jednotlivých lokalit a substráty)
2) Bude-li výkop výsadbové jámy proveden strojně dojde k nakypření stěn jámy.
3) Hloubka výsadby nesmí přesáhnout výšku kořenového krčku a musí být zabráněno
sesedávání substrátu pod balem (zhutněním zeminy). U sazenic se zemním balem dojde k
přerušení drátu zemního balu a odkrytí kořenového krčku pro zjištění správné hloubky
výsadby.
4) Při výsadbě bude na většině lokalit prováděna výměna půdy, viz výkaz výměr a substráty.
Pouze výsadby ovocných dřevin budou prováděny bez výměny půdy, pouze s nakypřením
zeminy. V případě nepředpokládaných půdních podmínek bude způsob řešení určen
dozorem stavby.
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