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13.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

13.1.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.

Podle těchto technických kvalitativních podmínek (dále 
jen TKP) zhotovitel provede přípravné práce před 
výsadbou rostlin, dodá a vysadí rostlinný materiál, 
provede údržbu, ošetření a další vedlejší práce nutné 
k zajištění kvality díla.

Tyto TKP neřeší výsadbu specifických druhů zeleně 
(například vřesovištních rostlin a růží) a jiný způsob 
zakládání zeleně, než je výsadba školkařských výpěstků 
(například zalesnění, řízky), nevylučuje však jejich 
použití. Jsou-li tyto práce v dokumentaci stavby navrže
ny, budou popsány v ZTKP stavby.

Stromy, keře a popínavé dřeviny budou společně uvádě
ny jako „výpěstky“, „rostliny“, „dřeviny“ nebo „rostlinný 
materiál“.

Substráty použité k „humusování“ (ornice, náhrady 
ornice, zúrodnitelná zemina) jsou dále uváděny jako 
„půda“.

13.1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

13.1.2.1 Půda

Půda určuje podmínky existence a možnosti dalšího 
rozvoje rostlin. K osázení a dalšímu pěstování rostlin je 
vhodná zemina s vlastnostmi blízkými ornici ve vrstvě 
silné minimálně 20 cm na podkladě, který umožní pohyb 
vody, vzduchu a živin.

Součástí dokumentace pro vegetační úpravy je návrh 
úpravy půdních podmínek, který je úměrný kvalitě 
použité zeminy a nárokům rostlin a stanovištním pod
mínkám. Je třeba věnovat náležitou péči předepsanému 
doplnění obsahu živin, organických látek a vody. Návrh 
vegetačních úprav navazuje na zemní práce, kde je 
řešena manipulace s půdou (ornice, náhrady ornice) od 
sejmutí přes skladování, ošetřování mechanické 
a chemické až po rozprostření.

Jestliže se při realizaci zjistí, že výsadby jsou navrženy 
na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit existenci 
a růst rostlin, je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost stavebnímu dozoru.

13.1.2.2 Rostlinný materiál

13.1.2.2.1 Obecně

Pro vegetační úpravy u pozemních komunikací se 
užívají školkařské výpěstky I. třídy jakosti podle 
ČSN 46 4902. Ve zdůvodněných případech a po dohodě 

se stavebním dozorem může zhotovitel užít i výpěstky 
II. třídy jakosti. Je nepřípustné použití rostlin z náletů,

poškozených nebo oslabených. Dodané školkařské 
výpěstky musí být zdravé, bez chorob a škůdců, jejich 
habitus (vzrůst a vzhled) musí odpovídat znakům dané
ho druhu (kultivaru), musí být bez deformací a znaků 
poškození teplem, suchem, zimou, větrem, špatným 
zacházením při vyzvedávání a přepravě, to jest bez 
mechanického poškození, odřenin, polámaných větví 
a kořenů, s nesoudržným bálem nebo nádobou. Nesmí 
mít deformované kořeny (stočené do smyček, spirál 
nebo uzlovité). Je zakázáno použít materiálu z míst 
zamořených chorobami a škůdci. Dovážený materiál 
může být použit pouze tehdy, je-li jeho zdravotní stav 
doložen (prokázán) podle platných dovozních řádů 
a předpisů o ochraně proti šíření chorob a škůdců.

13.1.2.2.2 Kategorie výpěstků 

Rozlišují se tyto úpravy:

a) prostokořennc výpěstky - dopěstovány ve volné 
půdě a expedovány bez zemního balu;

b) výpěstky s baly - dopěstovány ve volné půdě, 
vyzvednuty a expedovány se zemním bálem chrá
něným proti rozpadnutí a vysychání obalem;

c) výpěstky v kontejnerech (nádobách) - dopěstovány 
a expedovány v pěstebních nádobách nebo obalech;

d) hmkované (hrnkové) výpěstky - dopěstovány a expe
dovány v nádobách (obalech) s objemem menším 
než 21.

13.1.2.2.3 Určující (hodnoty) údaje o výpěstcích

a) Velikost výpěstků je dána pro:

- alejové listnaté stromy výškou (délkou) kmene od 
kořenového krčku po korunu a objemem kmene ve 
výšce 100 cm nad kořenovým krčkem,

- keřové a pyramidální tvary listnatých stromů a jehličnaté 
stromy výškou výpěstků od kořenového krčku po vrchol 
koruny,

- keře listnaté i jehličnaté počtem a délkou (výškou) 
výhonů od kořenového krčku k vrcholu.

b) Velikost balu je dána jeho průměrem (předpokládá 
se, že bal má kruhový průřez).

c) Velikost kontejneru (nádoby) je dána jeho obsahem 
v litrech.

d) Kvalita výpěstků:
Posuzuje se podle stavu všech částí výpěstků:

- kmenné tvary stromů (alejové stromy) - podle 
ON 46 4920

I. třída jakosti - kmen rovný, bez kazu, se zahojením ran 
po odstranění obrostu. Koruna s neporušeným termi- 
nálním výhonem, boční výhony podle ON 46 4920. 
Kořenový systém dobře vyvinutý, nepoškozený, odpo
vídající obvodu kmene a velikosti koruny;
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II. třída jakosti - kmen mírně zakřivený s malými oděrka
mi, koruna s neporušeným terminálním výhonem, boční 
výhony podle ON 46 4920. Kořenový systém dobře vyvi
nutý, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny;

- keřové a pyramidální tvary stromů - podle ON 46 4920

I. třída jakosti - nadzemní část bez poranění, odspodu 
zavětvená, u pyramidálních tvarů s rovným kmenem 
a tvarovaným obrostem, u keřových tvarů nejméně 
s pěti výhony. Kořenový systém nepoškozený, odpo
vídající velikosti nadzemní části;

II. třída jakosti - pyramidální tvary odspodu zavětvené, 
keřové tvary nejméně se třemi výhony. Je povoleno 
mírné poškození nepodstatných částí výpěstků;

- jehličnaté dřeviny - podle ON 46 4910

pouze I.třída jakosti - s dobře prokořeněnými baly, 
nepoškozené, vzpřímeně rostoucí, s jedním terminálním 
výhonem, odspodu plně zavětvené, keře minimálně se 
3 - 5 výhony;

- listnaté keře - podle ON 46 4930

pouze I. třída jakosti - s dobře vyvinutým kořenovým 
systémem, se 3 - 5 výhony, zdravé, nepoškozené, opada
vé keře obvykle prostokořenné;

- popínavé dřeviny - podle ON 46 4941

I. třída jakosti - obvykle v hrncích, dobře prokořeněné, 
s 1 - 3 výhony, nepoškozené, zdravé.

Velikost, tvar a kategorii výpěstků určí dokumentace.

13.1.2.2.4 Označení výpěstků

Pro identifikaci rostlin v souladu s ustanovením obchodní
ho zákoníku je označení nezbytné. Citelná jmenovka musí 
být připevněna na každé rostlině dodávané samostatně, 
na každém svazku, krabici či kontejneru. Jmenovka 
musí obsahovat platný název rodu a druhu, popřípadě 
kultivaru, třídu jakosti označenou římskou číslicí, veli
kost a počet kusů ve svazku, krabici či kontejneru.

13.1.2.3 Hnojiva

Množství a druh hnojiva jsou určeny v dokumentaci. 
Pro použití hnojiv platí:

ČSN 65 4802 Průmyslová hnojiva

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty

13.1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

13.1.3.1 Vyznačení míst a ploch pro výsadby

Před zahájením výsadbových prací zhotovitel vyznačí 
vnější hranice vysazovaných ploch, hranice mezi 
jednotlivými druhy vysazovaného materiálu a místa pro 
vysázení solitérních dřevin podle schválené doku
mentace stavby a informuje stavební dozor, který 
vyznačení odsouhlasí.

13.1.3.2 Příprava ploch pro výsadbu

Obecně : Při převzetí staveniště pro vegetační úpravy 
musí dokončení zemních prací odpovídat ČSN 73 3050 

Zemní práce, čl. 158. Plochy musí být nezaplevelené 
a bez stavebních zbytků. Ošetřování půdy na deponii 
a po rozprostření na plochy před předáním staveniště 
pro vegetační úpravy musí být řešeno v dokumentaci 
pro zemní práce.

Výsadba porostu v rovině.

Plochy určené pro výsadbu se mechanicky nebo 
chemicky odplevelí, obdělají do hloubky alespoň 15 cm 
a zapraví se organická a anorganická hnojiva tak, jak je 
určeno v dokumentaci. U výsadeb v rovině není tech
nicky opodstatněná výsadba bez obdělání půdy (dostup
nost pro mechanizační prostředky) nebo do trávníku 
(eroze), proto se nepřipouští.

Výsadby na svazích bez mulčování.

Bezprostředně po dokončení zemních prací je nutné 
založit trávník, popřípadě realizovat jiná protierozní 
opatření (viz TP 53 Protierozní opatření na svazích). 
Trávník je třeba až do předání staveniště zhotoviteli 
výsadeb ošetřovat (tj. kosit, vyhrabávat, případně odple- 
velovat herbicidy). Způsob je předepsán v dokumentaci 
stavby. Z důvodu nebezpečí eroze nelze zakládat 
trávník po výsadbách. Harmonogram provádění prací je 
třeba upravit tak, aby této technologii vyhovoval. Pokud 
jsou na svazích navrženy výsadby v řadách, strhne se 
drn v šířce 0,50 m, čímž se vytvoří nezatrávněný pás, do 
kterého je pak možno sázet dřeviny. Pásy je možno 
obdělávat i strojně, jestliže je svah dostupný mecha
nizačním prostředkům. V tomto případě se požaduje 
zároveň zapravit do půdy organická a anorganická 
hnojiva. Způsob provedení záleží na technologii zhoto
vitele, která je schválena stavebním dozorem.

Pro výsadbu uspořádanou jinak je nutné strhnout drn 
v průměru 0,25 m2 pro keř a 1 m2 pro strom.

Není přípustné sázet rostliny do trávníku.

Výsadby na svazích s umlčováním.

Je-li na svazích navrženo celoplošné mulčování, zatráv- 
nění se neprovádí. Dřeviny se vysazují co nejdříve po 
dokončení zemních prací a pak se výsadby namulčují 
způsobem určeným v dokumentaci stavby. Pokud je 
mulčování navrženo v pásech nebo menších plochách, 
technologický postup zůstane stejný jako u výsadeb na 
svazích bez mulčování. Mulčování je provedeno jako 
další práce.

13.1.3.3 Hloubení jamek

Jamky musí být vyhloubeny větší než je kořenový 
systém nebo bal či kontejner rostliny. Zemina z výkopů 
se ukládá odděleně podle kvality (zvlášť úrodná 
a neúrodná). Pod kořenovým systémem se musí zkypřit 
dno jamky. Pro alejové prostokořenné stromy běžné 
školkařské velikosti (ne vzrostlé) je nutno vykopat 
jamku alespoň 0,5 x 0,5 x 0,4 m a mít k dispozici 
kvalitní zeminu pro zasypání kořenového systému.
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Pokud to není možno dodržet, je třeba použít výpěstku 
v kontejnerech nebo vyměnit půdu v jamkách. Prosto- 
kořenné listnaté keře je možno použít také pouze 
v dobrých půdních podmínkách. To je řešeno v doku
mentaci stavby. Pokud se však stane, že půdní podmínky 
neodpovídají navrhovanému výsadbovému materiálu, 
zhotovitel je povinen oznámit to stavebnímu dozoru.

13.1.3.4 Ošetření dřevin před výsadbou

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového 
systému - odstranění poškozených kořenů a všech jejich 
zaschlých částí až do živé tkáně. Úměrně ke zkrácení 
kořenového systému je nutno zkrátit výhony listnatých 
keřů nebo upravit řezem korunu listnatých stromů 
a odstranit veškeré poškozené větve a větvičky. Řezy 
musí být čisté, bez pohmožděné a zatržené kůry do 
živého dřeva, kde je předpoklad dobrého zahojení. Rezy 
přes 2 cm v průměru musí být zatřeny schváleným nátě
rem na poranění stromů. Výhony jehličnatých dřevin se 
nezkracují.

Ošetření dřevin před výsadbou a výsadbové práce mo
hou provádět pouze zkušení kvalifikovaní zahradníci.

13.1.3.5 Výsadba

Všechny rostliny musí být zasázeny do kvalitnější zemi
ny, která při výkopu jamky byla dána stranou. Do této 
zeminy se přidávají organická a anorganická hnojiva, 
jak je předepsáno v dokumentaci. Zúrodněná zemina se 
použije na obsypání kolem kořenů a bálů, horší zemina 
pak na dosypání zbytku jamky nebo rýhy. Kořenový 
krček vysázených dřevin musí zůstat v úrovni terénu. 
Nesmí být zasypán kmen ani obnaženy kořeny. Zemina 
v jamce musí být zhutněna přišlápnutím tak, aby v půdě 
nezůstaly větší vzduchové mezery. Nejvýhodnější je 
zhutnění zeminy vodou. Na povrch zasypané jamky se 
kolem vysázené dřeviny upraví miska schopná udržet 
vodu při zálivce a za deště. Po výsadbě se vždy musí 
provést zálivka. Při vysazování se kořeny dřevin bez 
balu rozloží na vrstvu úrodné zeminy uložené na dno 
jamky a postupně se zasypávají tak, aby se zemina 
dostala ke všem kořenům. Kořeny dřevin musí být zdra
vé, čistě zařezané, rozprostřené do přirozené polohy 
a nesmí být ohnuté nahoru. Při vysazování rostlin s baly 
se na dno jamky dá úrodná zemina, rozváže se bal 
a tkanina se opatrně vytáhne. Úrodná zemina se ušla- 
pává okolo zemního balu, aby se vyplnily všechny 
mezery.

Při vyjímání dřevin z kontejnerů je nutné postupovat 
opatrně, aby se předešlo porušení kořenového systému 
nebo zemního balu. Kořenový systém musí být dobře 
vyvinutý, přirozeně rozvětvený, bez výrazných defor
mací jako je stáčení kořenů ve spirále, kořenové smyčky 
a uzly.

13.1.3.6 Kůly a úvazky ke kůlům

Každý strom je nutno upevnit ke kůlu.

Pro prostokořenné stromy je nutno před vlastní výsad
bou zatlouci do jam dřevěný kůl, ke kterému se stromek 
přichycuje úvazkem a zabezpečuje proti vyvrácení. Kůl 
musí být úměrně dlouhý k velikosti výpěstku. Strom má 
být umístěn do 10 cm od kůlu a připevněn ke kůlu 
přibližně ve 2/3 výšky stromu úvazkem. Úvazek se musí 
křížit mezi stromem a kůlem a musí být takový, aby 
nedošlo k pohmoždění a odření kůry.

Listnaté stromy s obvodem kmene přes 20 cm a jehlič
naté stromy přes 2 m výšky musí být upevněny buď 
třemi kůly nebo třemi lany kotvenými k zemi. V žádném 
případě nesmí dojít k poškození kůry, strom musí být 
v místě přichycení chráněn.

Bálové dřeviny jsou kotveny šikmým kůlem. V případě 
výsadeb na svazích je kůl zaražen do svahu nad vysá
zenou dřevinou.

13.1.3.7 Úprava ploch po výsadbě

Po provedené výsadbě je potřeba dokončit úpravu ploch. 
Musí být odstraněny kameny, zbytky tkanin, obalů, 
plevele či jiného materiálu. Stavební zbytky musí být 
zhotovitelem zemních prací předem odstraněny. Zemi
na se musí nakypřit buď celoplošně ve skupinových 
výsadbách v rovině, v pásech na svazích nebo v ploše 
o průměru 1 m kolem solitérně vysázených stromů. 
Zeminu je potřeba urovnat.

Celkový vzhled výsadeb musí být estetický, upravený, 
bez kamenů a stavebních zbytků, ve výškovém uspo
řádání a liniích určených v dokumentaci stavby.

13.1.3.8 Mulčování

Mulčování musí být provedeno materiály a v tloušťce 
uvedené v dokumentaci stavby. Mulčovací materiál 
musí být rozprostřen jednotně po celé ploše a povrch po 
ukončení mulčování musí být urovnaný.

Je nutno, aby výška ploch s mulčováním byla přizpů
sobena výšce okolního terénu, aby se omezilo splacho
vání mulče do odvodňovacích zařízení, na chodníky 
a travnaté plochy.

13.1.3.9 Hnojení

Hnojení musí být provedeno podle pokynů v dokumen
taci stavby, a to jak hnojení organickými, tak anorga
nickými hnojivý. Zpravidla se provádí při výsadbě. 
V případě, že výsadba probíhá delší dobu, výsadby se 
dále hnojí v každém vegetačním období způsobem urče
ným dokumentací stavby. Zhotovitel nemůže bez schvá
lení stavebního dozoru změnit druh, množství nebo 
složení hnojiva.

13.1.3.10 Ošetřování dřevin po výsadbě

Po výsadbě je nutno dřeviny chránit proti okusu zvěří. 
Listnaté stromy je možno chránit chrániči z drátěného 
pletiva nebo umělé hmoty, ostatní dřeviny nátěrem proti 
okusu. Způsob je určen v dokumentaci stavby.
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Od provedeni výsadeb do přejímky je nutno dřeviny 
ošetřovat, tj. zalévat, okopávat, odplevelovat mecha
nicky nebo chemicky, uvazovat uvolněné úvazky, zará
žet kůly, napínat uvolněné dráty, tj. provádět veškeré 
práce nutné k zabezpečení kvality výsadeb. Ošetřování 
výsadeb je řešeno v dokumentaci stavby a je nutno znát 
harmonogram provádění prací.

Jestliže během doby od výsadby do přejímky budou 
vysázené dřeviny napadeny chorobami a škůdci a není 
to zaviněno zhotovitelem, provede se ošetření jako 
dodatečné práce. Pokud rostlinný materiál byl již napa
den dříve a napadení nebylo zřejmé při doručení dřevin, 
provede ošetření zhotovitel na vlastní náklady. Není-li 
možno chorobu či škůdce odstranit během jednoho 
vegetačního období, provede zhotovitel výměnu mate
riálu na vlastní náklady.

V případě sporů se vyžádá stanovisko odborného ústavu 
na náklady toho, kdo hradí ošetření.

13.1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

13.1.4.1 Manipulace a přeprava

Obecně: Rostliny prostokořenné a se zemními baly musí 
být dobývány ve školkách bezprostředně před expedicí. 
Musí být řádně připraveny a chráněny před poškozením 
při manipulaci a přepravě.

Kořenový systém všech rostlin musí být chráněn proti 
vysychání, nesmí být vystavován umělému teplu ani 
teplotám pod bodem mrazu. Během transportu musí být 
rostliny zabaleny a naskládány tak, aby nedošlo k jejich 
mechanickému poškození, k vyschnutí kořenového 
systému, poškození teplem či větrem. Pokud se rostliny 
přepravují nákladními automobily, musí být přikryty 
plachtou.

Prostokořenné dřeviny - musí být svázány, aby nedošlo 
k ulomení nebo odření větví a umožnila se tak dobrá 
manipulace. Kořenový systém musí být zabezpečen 
proti vyschnutí.

Dřeviny s bálem - bal musí být pevný, soudržný, nesmí 
se drolit, musí být zabalen do juty či jiného materiálu 
propouštějícího vodu, dostatečně pevného a zaru
čujícího soudržnost balu při manipulaci a přepravě. Zem 
musí být dostatečně vlhká a nesmí během transportu 
vysychat. Při manipulaci nesmí být bal poškozen.

Dřeviny v kontejnerech - při přepravě musí být zajištěny 
proti samovolnému pohybu, aby nedošlo k jejich polá
mání nebo odření. Zemina nesmí během transportu 
proschnout.

13.1.4.2 Přechodné uskladnění

Všechen rostlinný materiál, který po doručení na stavbu 
nebude v přiměřené době vysazen (prostokořenný mate
riál během jednoho dne, dřeviny s bálem do dvou dnů 
a dřeviny v kontejnerech do tří dnů), je nutno přechodně

uskladnit na mírně zastíněném místě, chráněném před 
vysoušením větrem a před poškozením teplem.

Pro uskladnění prostokořenného materiálu se vykopou 
dostatečně hluboké rýhy, do kterých se vejde celý koře
nový systém. Pak se kořeny postupně zasypávají půdou 
tak, aby se půda dostala ke všem kořenům. Dřeviny je 
třeba po uložení zalévat.

Bálové dřeviny chráníme zemí, slámou nebo jiným 
materiálem, který udržuje přiměřené vlhko, aby se 
zabránilo vysušování kořenového systému a rozpadu 
zemního balu.

Dřeviny v kontejnerech naskládáme vedle sebe a zalé
váme podle potřeby. Nesmí dojít k zaschnutí koře
nového systému.

13.1.4.3 Průkazní zkoušky

Každá zásilka materiálu musí být doprovázena dodacím 
listem. Údaje v dodacím listu musí souhlasit s ozna
čením materiálu na jmenovkách připevněných k rostli
nám, svazkům či kontejnerům. V případě hnojiva musí 
být uvedeno o jaký druh hnojiva se jedná.

Zhotovitel je povinen informovat stavební dozor o do
dávce materiálu před výsadbou. Stavební dozor zkontro
luje, zda údaje v dodacím listu souhlasí se jmenovkami 
rostlin, prověří správnost dodávky co do množství, veli
kosti a kvality a zda tento materiál odpovídá para
metrům předepsaným dokumentací stavby. Pokud 
materiál není odpovídajícího druhu, velikosti a kvality, 
je zhotovitel povinen materiál na vlastní náklady odstra
nit a nahradit materiálem odpovídajícím.

Při přejímání materiálu stavební dozor kontroluje i zdra
votní stav rostlin.

13.1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROL
NÍ ZKOUŠKY

V odůvodněných případech, kdy je nebezpečí přenosu 
chorob a škůdců, se provede odběr vzorků rostlinného 
materiálu pro posouzení odborným ústavem.

13.1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 

Náhrady rostlinného materiálu

Náhrady rostlin jiným druhem nejsou povoleny, pokud 
není prokázáno, že předepsaný rostlinný materiál není 
možné v příslušném vegetačním období zajistit. Veške
ré změny druhu, velikosti, expedičního provedení 
(prostokořenné, bálové, v kontejnerech) musí být povo
leny stavebním dozorem a lze je připustit pouze za 
předpokladu, že náhrada bude rovnocenná co do poža
davků, ceny i množství.

13.1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Výsadby prostokořenných a bálových dřevin lze prová
dět pouze v době vegetačního klidu v jarní nebo
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podzimní agrotechnické lhůtě. Olistěné výpěstky nelze 
vysazovat.

Lhůta pro výsadbu dřevin v kontejnerech je delší, není 
však hospodárné provádět jakoukoliv výsadbu v letním 
období. Vhodnost doby výsadby je nutno posuzovat 
vždy s ohledem na klimatické podmínky v delším obdo
bí.

13.1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Při přejímce výsadeb zhotovitel předá dokumentaci 
skutečného provedení, kde vyznačí veškeré provedené 
změny, které vznikly během realizace.

Vegetační úpravy mohou být převzaty teprve po dokon
čení všech prací určených dokumentací zabezpečujících 
kvalitu a další rozvoj výsadeb. Budou převzaty pouze 
výsadby v dobrém zdravotním stavu, vitální, nezaple- 
velené, okopané, s miskami kolem solitérních stromů, 
s kůly u stromů a funkčními úvazky. Před přejímkou je 
nutno vyměnit poškozené, uschlé nebo napadené dřevi
ny za dřeviny kvalitní, stejného druhu, velikosti a v do
brém zdravotním stavu.

Pokud výsadby nebudou vinou zhotovitele takto k pře
jímce připraveny, nebudou převzaty a zhotovitel hradí 
náklady na jejich ošetřování až do další přejímky.

13.2 ZAKL^

13.2.1 ÚVOD

Tato část TKP se týká zakládání trávníku hydroosevem 
a ručním výsevem a je závazná pro práci objednavatele 
a stavebního dozoru v této oblasti.

Pro zakládání trávníku platí Technologický pokyn č. 28 
„Zakládání trávníku hydroosevem“ (dále jen TP 28).

13.2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

13.2.2.1 Půda

Pro růst travního porostu je nutno vytvořit půdní pod
mínky. K založení trávníku je vhodná zemina s vlast
nostmi blízkými ornici ve vrstvě minimálně 10 cm na 
podkladě, který umožní pohyb vody, vzduchu a živin. 
Úprava půdních podmínek pro založení trávníku je řeše
no v dokumentaci stavby.

13.2.2.2 Osivo

Pro osivo platí ČSN 46 0610 a ČSN 46 1060.

Návrh travní směsi a množství výsevu stanoví doku
mentace stavby na základě stanovištních podmínek.

Doba, po kterou zhotovitel ručí za výsadbu, je předmě
tem smlouvy. Zhotovitel s objednatelem ve smlouvě 
rovněž dohodne podmínky záruky, za kterých zhotovitel 
za výsadbu ručí.

13.1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Po čas záruční lhůty je předmětem sledování zejména 
úhyn rostlin a zjišťování jeho příčin. Kontroluje se také, 
zda nedošlo k pohybu osázených ploch na svazích 
a následovnému poškození provedené výsadby. Sledo
vání úhynu je podkladem pro reklamační řízení. 
V případě delší záruční lhůty než 12 měsíců určí zhoto
vitel s objednatelem lhůty záručních prohlídek ve 
smlouvě.

13.1.10 EKOLOGIE

Vegetační úpravy pozemní komunikace mají velký 
význam pro zabezpečení ekologické stability krajiny 
a přispívají k zlepšení životního prostředí. Žádným 
technickým prvkem nelze vegetační úpravy nahradit 
a jsou nedílnou součástí všech staveb PK.

ÍNÍ TRÁVNÍKU

13.2.2.3 Voda

Voda může být použita pitná nebo z přírodních vodních 
zdrojů bez znečištění toxicky působícími látkami. Za 
určení místa odběru a tím i za nezávadnost použité vody 
zodpovídá stavební dozor.

13.2.2.4 Organická hmota

Používá se rašelina, odpadní celulóza, celulózové kaly, 
odvodněná sukovina, buničina, sláma apod. Žádný 
z materiálu nesmí obsahovat toxické látky.

Pro použité materiály platí:

ČSN 46 1071 Sláma

ČSN 46 5730 Rašelina a rašelinové zeminy 

ON 46 5733 Rašelinové substráty

13.2.2.5 Hnojivo

Množství a druh hnojiva jsou určeny dokumentací 
stavby.

Pro použití hnojiv platí:

ČSN 65 4802 Průmyslová hnojiva 

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
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13.2.2.6 Protierozní přísady

Druh použité protierozní přísady si určí zhotovitel. 
Přísada nesmí obsahovat toxicky působící látky.

13.2.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

132.3.1 Vyznačování ploch pro zakládání trávníku

Plochy pro výsev trávníku musí být vytyčeny a zřetelně 
vyznačeny.

13.2.3.2 Příprava ploch pro zakládání trávníku

Při převzetí staveniště musí dokončení zemních prací 
odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce, čl. 158. Plochy 

pro výsev musí být bez nerovností, erozních rýh 
a stavebních zbytků. Trávník se zakládá na plochách 
nezaplevelených, nejlépe co nejdříve po dokončení 
zemních prací. V případě zapleveleného pozemku je 
nutné nejdříve plevele odstranit, ať už mechanicky nebo 
chemicky. V rovině nebo na svazích dostupných mecha
nizačním prostředkům je možno půdu před výsevem 
obdělat. Způsob je předepsán v dokumentaci stavby. 
V případě zakládání trávníku ručním výsevem je 
vhodné při obdělávání půdy zapravit hnojivo. Způsob 
obdělání a hnojení stanoví dokumentace stavby.

13.2.3.3 Technologie hydroosevu

Hydroosev je hydraulický způsob osévání ploch, při 
kterém se rovnoměrně nanáší osivo, voda, umělé hnoji
vo, organické hmoty a protierozní přísady na zatravňo- 
vanou plochu. Používá se zpravidla při zatravňování 
svahů. Pro provádění hydroosevem platí TP 28.

13.2.3.4 Výsev trávníku ručně

Používá se zpravidla při zatravňování menších ploch 
nebo ploch v rovině. Výsev se provádí ručně, pak se 
travní semeno zapraví do země a plochy se uválejí.

13.2.3.5,Ošetřování trávníku po výsadbě

Po provedení výsevu se trávník dále ošetřuje, t. j. zalévá, 
přihnojuje, odpleveluje a kosí až do přejímky. Rozsah 
ošetření je řešen v dokumentaci stavby podle harmo
nogramu provádění prací. Trávník je možno předat 
nejdříve po prvním posekání. V případě velkých staveb, 
které se přejímají najednou, je nutné počítat s ošetřo
váním trávníku až do předání stavby jako celku, nebo do 
předání zatrávněných ploch zhotoviteli výsadeb.

13.2.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávky jednotlivých komponentů musí být podle pří
slušných ČSN doloženy osvědčením o kvalitě. Osvěd

čení musí obsahovat i vyjádření o nezávadnosti pro 
životní prostředí.

Před započetím prací je třeba provést kontrolní zkoušku 
klíčivosti osiva, kterou zajistí zhotovitel. Zkoušku klíči
vosti semen provádí UKZÚZ Praha 8, Sokolovská 1 
a ÚKZÚZ Brno Pisárky, Hroznová 2.

13.2.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROL
NÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel za přítomnosti stavebního dozoru odebírá 
vzorky osiva pro kontrolu klíčivosti a dodržování slože
ní travní směsi a kontrolu množství výsevného osiva - 
podle TP 28.

13.2.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

V případě, že nelze zajistit travní směs navrženou 
v dokumentaci, je možné změnit její složení pouze se 
souhlasem stavebního dozoru.

13.2.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Zakládání trávniku ručním výsevem je nejvhodnější prová
dět od března do května a od srpna do září. Hydroosevem 
během celého vegetačního období s vyloučením prová
dění hydroosevu v červenci a srpnu.

13.2.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Trávník může být převzat nejdříve po prvním posekání. 
Při přcjímce musí být trávník posekaný, nezaplevelený, 
bez nevzešlých a holých míst.

Doba, po kterou zhotovitel ručí za trávník, je předmětem 
smlouvy. Zhotovitel s objednatelem ve smlouvě nebo 
nejpozději při převzetí dohodne podmínky záruky, za 
kterých zhotovitel za trávník ručí.

13.2.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Po čas záruční doby se sleduje deformace svahů, kvalita 
trávníku a jeho úhyn. Sledování je podkladem pro rekla
mační řízení.

13.2.10. EKOLOGIE

Zakládání trávníku přispívá k zlepšení životního pro
středí. Žádným technickým prvkem nelze trávník nahra

dit a je nedílnou součástí všech staveb pozemních 
komunikací.
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13.3 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 46 4902 - 1982, Výpěslky okrasných dřevin.

Společná a základní ustanovení
(1.1.1984)

ON 46 4910 - 1982, Výpěstky okrasných dřevin.
Jehličnaté dřeviny (1.1.1984)

ON 46 4920 - 1982, Výpěstky okrasných dřevin.
Listnaté stromy (1.1.1984)

ON 46 4930 - 1983, Výpěstky okrasných dřevin.
Listnaté keře (1.9.1984)

ON 46 4941 - 1972, Výpěstky okrasných dřevin.
Popínavé dřeviny (1.1.1984) 

ČSN 46 5331 - 1983, Ochrana prírody. Pôdy. Všeo

becné požiadavky na odber 
vzoriek (1.1.1985)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta

novenia (1.8.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 65 4802 - 1983, Průmyslová hnojiva. Základní 

pojmy, rozdělení a nejdů- 
ležitější vlastnosti (1.5.1985) 

ČSN 46 5735 - 1991, Průmyslové komposty (1.6.1991) 
ČSN 46 5730 - 1987, Rašeliny a rašelinné zeminy 

(1.3.1988)
KON46 5733- 1982, Rašelinné substráty (1.1.1984) 
ČSN 46 0610 - 1983, Osivo a sadba. Zkoušení osiva

(1.9.1984)
ČSN 46 1060 - 1988, Osivo a sadba. Osivo jetelovin, 

trav, jednoletých pícnin a čiroků 
(1.1.1990)

ČSN 46 1071 - 1981, Sláma (1.10.1981)

Zákon ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

ve znění zákonného opatření 
č.347/92 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č.395/92 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb. o ochraně příro
dy a krajiny

Zákon ČNR č.334/92 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu
Metodická příručka pro ošetřování zeleně podél silnic 

včetně doplňků 1986,1987, 
vydalo MV ČR - SD

Vzorová koncepce silniční zeleně, vydalo MV ČR - 

SD 1989
Sborník technických řešení staveb a jejich částí S 6.6.
Silniční zeleň, vydalo MV ŽP - SD 1989, Dopra- 

voprojekt Brno
Zákon č. 135/1961 Sb. o pozemních komunikacích

v úplném znění vydaném pod č. 
55/1984 Sb.

Vyhláška č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích

Technologický pokyn 28 - Zakládání trávníků hydroo- 
sevem, vydalo Sdružení pro 
výstavbu silnic 1990, vypra
coval Silniční vývoj Brno

Technologické podmínky 53 - Protierozní opatření na 
svazích pozemních komunikací, 
MHPR CR - SD 1992, SV Brno
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