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13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

13.1 VŠEOBECNĚ

Kapitola 13 TKP se musí vykládat a chápat ve smyslu 
ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených 
v kapitole 1 Technických kvalitativních podmínek (dále 
jen TKP) - Všeobecně.

Kapitola 13 TKP zahrnuje zakládání trávníku a prove
dení výsadeb, obsahuje popis stavebních materiálů, ur
čuje jejich kvalitu, stanovuje technologické postupy 
prací a vymezuje další činnosti související s předmětem 
díla a zajišťující jeho kvalitu.

Pokud stavební práce, uvedené v této kapitole, nejsou 
součástí větších staveb, vyžadující stavební povolení, 
a jedná se o jednoduché stavby s menším rozsahem pra
cí, kde postačí pouze oznámení stavebnímu úřadu, při
pouští se vypracování zjednodušené dokumentace 
stavby. Náležitosti zjednodušené dokumentace stavby 
určí objednatel podle nezbytných potřeb příslušné stav
by případ od případu (viz Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací). Zpravidla postačí uvést 
v nabídce specifikaci prací s potřebným technickým po
pisem, která se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stra
nami potvrdí. Technický popis a podmínky dodržování 
kvality musí odpovídat TKP, ČSN a dalším technickým 
předpisům.

13.A VÝSADBY

13.A.1 ÚVOD

Podle DZS a v souladu s těmito TKP zhotovitel dodá 
rostlinný materiál, provede přípravné a výsadbové prá
ce, dokončovací péči a další vedlejší práce nutné k zajiš
tění kvality díla. Pro zhotovení výsadeb platí Technické 
podmínky 99 a ČSN DIN 18 916 (83 9021).

13.A.1.1 Názvosloví
Názvosloví je uvedeno v ČSN 46 4902 a dalších ČSN 

a ON uváděných v této kapitole.

Materiál (zemina) použitý jako vegetační vrstva (omice, 
náhrada ornice, substrát) bude dále uváděn jako „půda“.

Školkařské výpěstky určené k výsadbám budou dále 
uváděny jako výpěstky, rostliny, dřeviny, keře a stromy.

Dokumentace stavby bude dále uváděna jako dokumen
tace.

13.A.1.2 Systém jakosti

Výsadby může provádět odborná organizace, která má 
platné oprávnění k provádění těchto prací (živnostenský 
list). Je povinná prokázat, že disponuje potřebným poč
tem odborných pracovníků a technicky způsobilým 
strojním a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním 
prací podle této kapitoly TKP organizace prokazuje také 
referenčním listem provedených prací. Pracovníci zho
tovitele realizující výsadby musí být vedeni odborným 
pracovníkem. Odbornou způsobilost pracovníků rozho
dujících profesí je zhotovitel povinen na požádání dolo
žit stavebnímu dozoru.

13.A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

13.A.2.1 Půda

K osázení a dalšímu pěstování rostlin se použije ornice 
nebo půda s vlastnostmi blížícími se ornici ve vrstvě

tlusté minimálně 20 cm na podkladě, který umožní po
hyb vody, vzduchu a živin.

Pro práci s půdou platí ČSN DIN 18 915 (83 9011).

13.A.2.2 Rostlinný materiál

13.A.2.2.1 Obecně

Sortiment dřevin musí souhlasit s dokumentací a res
pektovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra
jiny. Výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb.musí být 
schváleny příslušným orgánem ochrany přírody a musí 
být součástí schválené dokumentace.

Pro výsadby se použijí školkařské výpěstky (dále jen 
výpěstky) I. třídy jakosti podle níže uvedených ČSN 
a bývalých ON pro jednotlivé skupiny výpěstků, pokud 
v DZS nebo ZTKP není předepsána II.třída jakosti. Je 
nepřípustné použití rostlin z náletů, poškozených nebo 
oslabených. Dodané výpěstky musí být zdravé, bez cho
rob a škůdců, jejich habitus (vzrůst a vzhled) musí odpo
vídat znakům daného druhu (odrůdy), musí být bez 
deformací a znaků poškození teplem, suchem, zimou, 
větrem, špatným zacházením při vyzvedávání a přepra
vě, to jest bez mechanického poškození - odřenin, polá
maných větví a kořenů, s nesoudržným bálem. Nesmí 
mít deformované kořeny (uzlovité nebo stočené do smy
ček a spirál). Je zakázáno použít materiál z míst zamoře
ných chorobami a škůdci. Dovážený materiál lze použít 
pouze tehdy, je-li jeho zdravotní stav doložen (proká
zán) podle platných dovozních řádů a předpisů o ochra
ně proti šíření chorob a škůdců.

13.A.2.2.2 Kategorie výpěstků 

Rozlišují se tyto kategorie:

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

b) výpěstky s baly - dopěstovány ve volné půdě, vy
zvednuty a expedovány se zemním bálem chráně
ným proti rozpadnutí a vysychání obalem;
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c) výpěstky v kontejnerech ( nádobách) - dopěstovány
a expe dovány v pěstebních nádobách nebo obalech;

d) hrnkované (hrnkové) výpěstky - dopěstovány a expe
dovány v nádobách (obalech) s objemem menším
než 2 1.

13.A.2.2.3 Určující (hodnoty) údaje o výpěstcích

a) Velikost výpěstků je dána pro:

- kmenné tvary listnatých stromů výškou ( dél
kou) kmene od kořenového krčku po bázi koru
ny (zákrsek-báze koruny ve výši 60 až 80 cm, 
čtvrtkmen-báze koruny ve výši 90 až 110 cm, 
polokmen-báze koruny ve výši 130 až 150 cm, 
vysokokmen-báze koruny ve výši 180 až 
200 cm, alejový strom-báze koruny ve výši nad 
230 cm) a obvodem kmene ve výšce 100 cm nad 
kořenovým krčkem;

- keřové a pyramidální tvary listnatých stromů 
a jehličnaté stromy výškou výpěstků od kořeno
vého krčku po vrchol koruny;

- keře listnaté i jehličnaté počtem a délkou (výš
kou) výhonů od kořenového krčku k vrcholu 
nebo průměrem koruny;

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:

Listnaté stromy podle bývalé ON 46 4920:

- kmenné tvary listnatých stromů:

- I. třída jakosti - kmen rovný, bez kazu, se zahoje
nými ranami po odstranění obrostu. Koruna 
s neporušeným terminálním výhonem a nejmé
ně se čtyřmi bočními výhony, které vyrůstají po
stupně na terminálu u běžných druhů. 
Koruna s neporušeným terminálním výhonem 
a nejméně se dvěma výhony u kultivarů. Koruna 
bez terminálního výhonu, ale nejméně se třemi 
výhony u kulovitých forem. Běžné výpěstky 
domácích dřevin lze dodávat i jako Špičáky. Ko
řenový systém dobře vyvinutý, nepoškozený, 
odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny;

- II.třída jakosti - kmen mírně zakřivený s malými 
oděrkami. Koruna s neporušeným terminálním 
výhonem, a nejméně se dvěma bočními výhony 
u běžných druhů. Korunas neporušeným termi
nálním výhonem a nejméně s jedním bočním 
výhonem u kultivarů. Koruna nejméně se dvě
ma výhony u kulovitých forem. Kořenový sys
tém může být mírně poškozený;

- keřové a pyramidální tvary listnatých stromů:

- I.třída jakosti - nadzemní část bez poranění, od 
kořenového krčku zavětvená, u pyramidálních 
tvarů s rovným kmenem a tvarovaným obros
tem, u keřových tvarů nejméně s pěti výhony.

Kořenový systém nepoškozený, odpovídající 
velikosti nadzemní části;

- Il.třída jakosti - pyramidální tvary od kořenové
ho krčku zavětvené, keřové tvary nejméně se 
třemi výhony. Je povoleno mírné poškození ne
podstatných částí výpěstků;

Jehličnaté dřeviny podle bývalé ON 46 4910:

pouze I.třída jakosti - s dobře prokořeněnými baly, ne
poškozené, vzpřímeně rostoucí druhy a kultivary jehlič
natých stromů s jedním terminálním výhonem, od 
kořenového krčku zavětvené, keře minimálně se 3 vý
hony pokrývající dvě třetiny plochy udané šířky;

Listnaté keře - podle bývalé ON 46 4930:

- I.třídajakosti - s dobře vyvinutým kořenovým systé
mem, se 3-5 zdravými, nepoškozenými výhony;

- Il.třída jakosti - s dobře vyvinutým kořenovým sys
témem, se 2-3 zdravými, nepoškozenými výhony;

Popínavé dřeviny - podle bývalé ON 46 4941:

I.třídajakosti - obvykle v hrnkách, dobře prokořeněné, 
se 2 - 3 výhony, nepoškozené, zdravé.

Velikost a kvalita dalších skupin školkařských výpěstků 
se posuzuje podle těchto norem: ON 46 4940, 
ON 46 4921 a CSN 46 4750.

Velikost, tvar, kategorii výpěstků a požadavky na 
kvalitu určuje dokumentace, případné změny od- 
souhlasuje stavební dozor.

13.A.2.2.4 Označení výpěstků

Pro identifikaci rostlin v souladu s ustanovením obchod
ního zákoníku je označení nezbytné. Citelná jmenovka 
musí být připevněna na každé rostlině dodávané samos
tatně, na každém svazku, krabici či kontejneru. Jmenov
ka musí obsahovat platný název rodu a druhu, popřípadě 
odrůdy, třídujakosti označenou římskou číslicí, velikost 
a počet kusů ve svazku, krabici či kontejneru.

13.A.2.3 Hnojiva

Množství a druh hnojiva jsou určeny v dokumentaci. Pro 
použití hnojiv platí: ČSN 65 4802 a ČSN 46 5735.

13.A.2.4 Kůly

Kůly musí být oloupané. Jejich životnost musí být mini
málně 2 roky. Délka kůlu musí být úměrná velikosti 
stromu, musí sahat až ke koruně nebo u Špičáků do 3/4 
výšky. Pro upevnění alejových a vzrostlých stromů se 
použijí kůly o průměru nejméně 10 cm s kruhovitým 
průměrem. U ostatních stromů kruhovitý průměr není 
podmínkou.

13.A.2.5 Upevňovací materiály

Upevňovací materiály musí mít životnost minimálně 2 
roky. Při pohybech ve větru nesmí poškozovat kůru vy
sázené dřeviny.
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13.A.2.6 Mulčovací materiály

Mulčovací materiály nesmí poškozovat výsadby a ne
smí bránit svými vlastnostmi pronikám vzduchu a vody 
do půdy. Jako mulčovací materiály se použijí kůra, slá
ma, štěpky, mulčovací textilie, plachetky, mulčovací fo
lie a pod. Druh mulčovacího materiálu určuje 
dokumentace s přihlédnutím ke stanovišti a typu výsad
by. Případné změny schvaluje stavební dozor.

13.A.2.7 Chemické prostředky na ochranu 
rostlin a odplevelení

Používané chemické prostředky na ochranu rostlin musí 
být uvedeny (registrovány) v Seznamu povolených 
prostředků na ochranu rostlin, případně v Seznamu po
volených prostředků na ochranu lesa, které každoročně 
vydává MZe ČR. Druh přípravku a způsob použití urču

je dokumentace.

13.A.2.8 Voda

Voda pro zálivku může být použita pitná nebo z přírod
ních vodních zdrojů. Zdroj vody stanoví dokumentace.

13.A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

13.A.3.1 Vyznačení míst a ploch pro výsadby

Před zahájením výsadbových prací zhotovitel vyznačí 
vnější hranice vysazovaných ploch, hranice mezi jed
notlivými druhy vysazovaného materiálu a místa pro 
vysázení solitérních dřevin podle dokumentace a infor
muje stavební dozor, který vyznačení odsouhlasí.

Výsadby musí být provedeny tak, aby nedocházelo k od
chylkám od schválené dokumentace a případně k zhor
šování rozhledových poměrů, zastiňováni svislých 
dopravních značek a dopravních zařízení, ohrožování 
funkce odvodňovacích zařízení, nadzemních a podze
mních vedení a bezpečnosti a plynulosti silničního pro
vozu. Při tom je potřeba dodržet ČSN 73 6101, popř. 
ČSN 73 6110.

13.A.3.2 Příprava ploch pro výsadby

13.A.3.2.1 Obecně
Vegetační úpravy navazují na zemní práce (podle TKP 
4), kde je řešena manipulace s půdou (ornice, náhrady 
ornice) od sejmutí přes skladování, mechanické a che
mické odplevelování, další ošetřování až po rozprostře
ní. Při převzetí staveniště pro vegetační úpravy musí 
dokončení zemních prací odpovídat ČSN 73 3050 
a TKP 4. Plochy musí být nezaplevelené, bez odpadů, 
stavebních zbytků a s vysbíranými kameny s průměrem 
větším než 5 cm. Není přípustné vysazovat rostliny do 
zaplevelené půdy. V případě, že jako vegetační vrstva 
půdy bude použita ornice, je nutno vždy počítat s dalším 
chemickým odplevelením po jejím rozprostření.

Podle dokumentace vegetačních úprav se upraví půdní 
podmínky úměrně ke kvalitě použité zeminy, nárokům

rostlin a stanovištním podmínkám. Je třeba věnovat ná
ležitou péči předepsanému doplnění obsahu živin, orga
nických látek a vody.

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 skuteč
nost stavebnímu dozoru a navrhnout náhradní řešení.

13.A.3.2.2 Výsadba v rovině

Plochy určené pro výsadbu se, je-li to nutné, mechanic
ky nebo chemicky odplevelí. Obdělají se do hloubky 
alespoň 15 cm a zapraví se organická a anorganická 
hnojiva tak, jak to určuje dokumentace. U výsadeb v ro
vině není technicky opodstatněná výsadba bez obdělání 
půdy ( dostupnost pro mechanizační prostředky) nebo 
do trávníku (eroze ), proto se nepřipouští.

13.A.3.2.3 Výsadba na svazích

Bezprostředně po dokončení zemních prací je nutné za
ložit trávník, popřípadě realizovat jiná protierozní opat
ření podle TP 53. Z důvodu nebezpečí eroze nelze 
zakládat trávník po výsadbách. Harmonogram provádě
ní prací je třeba upravit tak, aby této technologii vyhovo
val. Pokud jsou na svazích navrženy výsadby v řadách, 
strhne se drn v šířce 0,50 m, čímž se vytvoří nezatrávně- 
ný pás, do kterého je pak možno sázet dřeviny. Pásy je 
možno obdělávat i strojně, jestliže je svah dostupný me
chanizačním prostředkům. Výsadby se pak v pásech na- 
mulčují.

Pro výsadbu uspořádanou jinak je nutné strhnout drn 
v průměru 0,25 m2 pro keř a 1 m2 pro strom a namulčuje 
se stromová nebo keřová mísa.

Není přípustné sázet rostliny do trávníku bez předchozí
ho odstranění drnu.

Je-li na svazích navrženo celoplošné mulčování výsa
deb (je to možné pouze u krátkých svahů nebo tam, kde 
nehrozí nebezpečí eroze), zatrávnění se neprovádí. Dře
viny se v tomto případě vysazují co nejdříve po dokon
čení zemních prací a pak se výsadby namulčují.

13.A.3.3 Hloubení jamek

Jamky a rýhy pro výsadbu je nutné vyhloubit v šířce od
povídající 1,5-ti násobku průměru kořenového systému 
nebo kořenového balu. Půda z výkopů se ukládá odděle
ně podle kvality (zvlášť úrodná a neúrodná). Úrodná 
půda se použije na zasypání kořenového systému. Dno 
jamky pod kořenovým systémem se musí zkypřit.

Pokud půdní podmínky neodpovídají výsadbovému 
materiálu podle dokumentace, zhotovitel je povinen 
oznámit to stavebnímu dozoru a navrhnout řešení.

13.A.3.4 Ošetření dřevin před výsadbou

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového sys
tému - zakráčení nadměrně dlouhých kořenů a odstraně
ní poškozených kořenů a všech jejich zaschlých částí až 
do živé tkáně. U kontejnerovaných rostlin se spirálovitě 
stočené, zaškrcené a uzlovité kořeny proříznou a odstra
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ní se kořenová plst. Kořeny se chrání před vyschnutím 
zakrytím, namáčením do vody či použitím antitranspi- 
rantů.

Úměrně ke zkrácení kořenového systému je nutno zkrá
tit výhony listnatých prostokořenných keřů nebo upravit 
řezem korunu listnatých stromů, u hustého větvení ko
runu prosvětlit. Současně je nutno odstranit veškeré po
škozené větve a větvičky. Řezy musí být čisté, bez 
pohmožděné a zatržené kůry, do živého dřeva, kde je 
předpoklad dobrého zahojení. Řezy přes 2 cm v průměru 
musí být zatřeny schváleným nátěrem na poranění stro
mů. Výhony jehličnatých dřevin se nezkracují.

13.A.3.5 Výsadba

Všechny rostliny budou vysázeny do kvalitnější úrodné 
půdy, která při výkopu jamky byla dána stranou. Úrodná 
půda se použije na obsypání kolem kořenů a bálů, horší 
půda pak na dosypání zbytku jamky nebo rýhy. Při vysa
zování se kořeny dřevin bez balu rozloží na vrstvu úrod
né půdy uložené na dno jamky a postupně se zasypávají 
tak, aby se půda dostala ke všem kořenům. Kořeny dře
vin musí být zdravé, řezy začištěné, rozprostřené do při
rozené polohy a nesmí být ohnuté nahoru. Při 
vysazování rostlin s baly se na dno jamky dá úrodná 
půda, rozváže se uzel obalového materiálu a obalový 
materiál, který nemůže setlít, se opatrně vytáhne. Úrod
ná zemina se ušlapává okolo zemního balu, aby se vypl
nily všechny mezery.

Při vyjímání dřevin z kontejnerů je nutné postupovat 
opatrně, aby se předešlo porušení kořenového systému 
nebo zemního balu.

Kořenový krček vysázených dřevin musí zůstat v úrovni 
okolního terénu. Nesmí být zasypán kmen ani zůstat ob
naženy kořeny. Půda v jamce musí být zhutněna tak, aby 
v půdě nezůstaly větší vzduchové mezery. Nejvýhod
nější je zhutnění zeminy vodou. Na povrchu zasypané 
jamky se kolem vysázené dřeviny upraví miska schopná 
udržet vodu při zálivce a za deště. Po výsadbě se vždy 
musí provést zálivka.

13.A.3.6 Upevnění stromů

Každý strom je nutno upevnit ke kůlu. Kůl musí být 
úměrný velikosti výpěstku. Strom má být připevněn ke 
kůlu přibližně ve 2/3 své výšky. Úvazek se musí křížit 
mezi stromem a kůlem, musí zajistit strom proti boční
mu pohybu, nesmí však způsobit odření kůry nebo její 
zaškrcení a musí být na kůlu zajištěn proti posunutí.

Pro prostokořenné stromy je nutno před výsadbou za
tlouci do jam dřevěný kůl, ke kterému se strom přichytí 
úvazkem a zabezpečí proti vyvrácení. Kmen stromu má 
být umístěn ve vzdálenosti do 10 cm od kůlu.

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

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

v místě přichycení úvazku chráněn vhodným materiá
lem.

13.A.3.7 Úprava ploch po výsadbě

Po provedené výsadbě je nutno dokončit úpravu ploch. 
Musí být vysbírány kameny s průměrem větším než 
5 cm, odstraněny stavební zbytky, útržky tkanin, obaly, 
těžko zetlívající rostlinné části a jiné odpady. Půda se 
musí nakypřit buď celoplošně ve skupinových výsad
bách v rovině, v pásech na svazích nebo v ploše o průmě
ru 1 m kolem solitérně vysázených stromů a 0,25 m2 
kolem keřů. Půdu je nutno urovnat.

Celkový vzhled výsadeb musí být estetický, upravený, 
bez kamenů a stavebních zbytků, ve výškovém členění 
a liniích určených dokumentací.

13.A.3.8 Mulěování

Veškeré výsadby musí být namulčovány. Mulčování 
musí být provedeno materiály a v tloušťce uvedené v do
kumentaci. Mulčovací materiál musí být rozprostřen 
rovnoměrně po celé ploše a povrch po ukončení mulčo
vání musí být urovnaný. Aby se zabránilo poškození 
rostlin mulčovacím materiálem s nevyhovujícím (širo
kým) poměrem C:N (uhlík:dusík), např.stromovou ků
rou nebo dřevěnými štěpky, je nutné předem aplikovat 
vyrovnávací dávku dusíku.

Je nutno, aby výšková úroveň ploch s mulčováním byla 
přizpůsobena úrovni okolního terénu, a tím se omezilo 
splachování mulče do odvodňovacích zařízení, na chod
níky a travnaté plochy.

Mulčovací textilie a mulčovací folie se musí dostatečně 
přikotvit.

13.A.3.9 Hnojení

Při hnojení musí být dodrženo množství a druh hnojiva 
určené dokumentací. Hnojení organickým hnojivém se 
provádí tak, že při skupinových výsadbách v rovině se 
organické hnojivo zapraví do půdy při jejím obdělávání 
před výsadbou. Při výsadbách na svazích nebo solitér
ních výsadbách v rovině se organické hnojivo smíchá 
s půdou, kterou se zasypává kořenový systém nebo ko
řenový bal vysazovaných dřevin.

Hnojení anorganickým hnojivém se řídí pokyny výrob
ce hnojiva. V případě, že výsadba probíhá delší dobu, 
výsadby se dále přihnojují v každém vegetačním období 
způsobem určeným v dokumentaci.

Zhotovitel nesmí bez schválení stavebního dozoru změ
nit druh, množství nebo složení hnojiva.

13.A.3.10. Ochrana proti okusu zvěří

Výsadby ohrožené zvěří je nutno zajistit proti okusu. 
Listnaté stromy se chrání mechanickou ochranou kmene 
chráničkami, keřové a pyramidální tvary listnatých stro
mů a jehličnaté stromy nátěrem proti okusu.
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13.A.3.11 Dokončovací péče (ošetřování dřevin)

Dokončovací péče v době od výsadby do převzetí zahr
nuje zalévání, kypření, mechanické a chemické odple- 
velování, hnojení, uvazování uvolněných úvazků, 
zarážení kůlů, napínání uvolněných drátů, odstraňování 
suchých a poškozených částí rostlin, t.j. provádění veš
kerých prací nutných k zabezpečení kvality díla.

Nároky, druh, rozsah a termín jednotlivých činností se 
řídí zejména obdobím a způsobem výsadeb, druhem 
rostlin, stanovištními podmínkami a harmonogramem 
stavebních prací. Rozhodující pro stanovení rozsahu 
činností je doba od provedení výsadby do dokončení 
stavby. Nejmenší rozsah péče je jeden rok. Veškeré tyto 
práce zajišťuje zhotovitel a jejich rozsah určuje doku
mentace.

13.A.3.12 Ochrana rostlin a chemické odplevelení

U výsadeb je nutno sledovat výskyt chorob a škůdců. 
Jestliže během doby od výsadby do převzetí budou vy
sázené dřeviny napadeny chorobami a škůdci, provede 
zhotovitel jejich ošetření nebo výměnu za zdravý rost
linný materiál na vlastní náklady.

K ochraně rostlin a chemickému odplevelení můžou být 
použity pouze registrované prostředky, a to v předepsa
ných koncentracích, dávkách a způsobem, který je uve
den na etiketě použitých prostředků.

13.A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

13.A.4.1 Manipulace a přeprava

Výpěstky prostokořenné a se zemními baly musí být do
bývány ve školkách bezprostředně před expedicí. Vý
pěstky je nutno připravovat tak, aby se zabránilo 
poškození např. vyschnutím nebo neodborným usklad
něním.

V případě následujících nevhodných klimatických pod
mínek:

- při teplotách pod -1°C od 01.10. do 15.3. (měřeno 
v 8,00 hod. v den odeslání),

- při teplotách pod -2°C v době od 16.3. do 30.9. (mě
řeno v 8,00 hod. v den odeslání),

- při nebezpečí vzestupu teplot nad 25°C,

můžou být výpěstky převáženy ze školky na staveniště 
pouze se souhlasem stavebního dozoru.

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 uloženy tak, aby nedošlo kjejich me
chanickému poškození, k vyschnutí kořenového systé
mu, 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 ma

nipulace. 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 zaručující
ho soudržnost balu při manipulaci a přepravě. Zemina 
musí být dostatečně vlhká a nesmí během transportu vy
sychat. 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 pro- 
schnout.

13.A.4.2 Uskladnění na staveništi

Rostliny musí být vysázeny ihned po dodání. Není-li to 
možné, mohou být rostliny na dobu 48 hodin přechodně 
uskladněny. Během této doby je nutno chránit rostliny 
jednoduchými opatřeními, např. zvlhčováním, přikrý
váním tak, aby bylo vyloučeno poškození vyschnutím, 
mrazem, větrem nebo přehřátím.

Jestliže skladovací doba překročí 48 hodin, musí se pro
vádět výše uvedené opatření nadále. Pokud opatření 
podle odstavce 1 nestačí, musí se rostliny založit. Roz
sah opatření stanoví zhotovitel s ohledem na povětrnost
ní podmínky, termín výsadby, druh přepravných obalů, 
expediční provedení a pod. a požádá stavební dozor 
o schválení.

Při zakládání je nutno rostliny umístit do připravených 
rýh, kořeny nebo baly prosypat a ze všech stran zahrnout 
kyprou zeminou, přitlačit a zalít. Rostliny ve svazcích 
nutno podle potřeby uvolnit, aby se zemina dostala ke 
všem kořenům. V zakládce je nutno udržovat přiměře
nou vlhkost tak, aby se zabránilo vysušování kořenové
ho systému a předešlo rozpadu zemních bálů. Rovněž je 
nutno zajistit ochranu proti okusu zvěří a choulostivé 
rostliny chránit před namrzáním v zimním období vhod
nými materiály (sláma, chvojí).

13.A.4.3 Průkazní zkoušky

Každá zásilka materiálu musí mít dodací list. Údaje 
v dodacím listu musí souhlasit s označením materiálu na 
jmenovkách připevněných k rostlinám, svazkům či kon
tejnerům. V případě hnojiva musí být uveden jeho druh.

Zhotovitel je povinen informovat stavební dozor o do
dávce materiálu před výsadbou. Stavební dozor zkon
troluje, zda údaje v dodacím listu souhlasí s jmenovkami 
rostlin, prověří správnost dodávky co do množství, veli
kosti a kvality a zda tento materiál odpovídá paramet
rům předepsaným dokumentací. Pokud materiál není 
odpovídajícího druhu, velikosti, kategorie a kvality, 
neboje napaden chorobami či škůdci, je zhotovitel povi
nen materiál na vlastní náklady odstranit a nahradit ma
teriálem odpovídajícím.

Při přejímání materiálu stavební dozor kontroluje i zdra
votní stav rostlin.
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13.A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky se neprovádí. Pouze v odůvodně
ných případech, kdy je nebezpečí přenosu chorob 
a škůdců, nařídí stavební dozor zhotoviteli odběr vzorků 
rostlinného materiálu pro posouzení odborným ústa
vem. Na základě výsledků a doporučení odborného 
ústavu rozhodne stavební dozor o dalších opatřeních.

13.A.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. O změ
ny druhu, velikosti a kategorie výpěstků musí zhotovitel 
požádat stavební dozor. Stavební dozor může povolit 
změnu na základě kladného stanoviska projektanta nebo 
odborného posudku. Změnu lze připustit pouze za před
pokladu, že náhrada bude rovnocenná co do požadavků, 
ceny i množství.

V případě, že se jedná o náhradu materiálem, který není 
v sortimentu rostlin povoleným pro stavbu, je rovněž 
nutné, aby zhotovitel zajistil schválení příslušným orgá
nem ochrany přírody.

13.A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Výsadby prostokořenných dřevin a dřevin s baly lze 
provádět pouze v době vegetačního klidu, v jarní nebo 
podzimní agrotechnické lhůtě. Olistěné výpěstky opa
davých listnatých dřevin 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 časo
vém období.

13.A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

13.A.8.1 Odsouhlasení prací

Při odsouhlasování prací stavební dozor zkontroluje:

- zda rozsah prací odpovídá pracem skutečně prove
deným,

- zda kvalita, způsob provedení a rozmístění výsadeb 
je v souladu s dokumentací a TKP,

- zda vysázený materiál odpovídá materiálu uváděné
mu v soupisu prací v dokumentaci, popřípadě od
souhlaseným náhradám.

13.A.8.2 Převzetí prací

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení zhotovitel 
předá stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kvality 
prací včetně výsledku kontrol a případných zkoušek

a jedno paré dokumentace skutečného provedení, do 
které zhotovitel vyznačí veškeré provedené změny, kte
ré vznikly během realizace. Veškeré změny budou řád
ně doloženy a budou součástí dokumentace skutečného 
provedení.

Výsadby mohou být převzaty teprve po dokončení 
všech prací určených dokumentací, zabezpečujících 
kvalitu a další rozvoj rostlin a kdy je dosaženo jistoty 
dalšího růstu (tzv.ujmutí rostlin). U výsadeb dřevin lze 
rozpoznat úspěšné ujmutí podle vývoje letorostů zpra
vidla v poslední třetině měsíce června. Budou převzaty 
pouze výsadby v dobrém zdravotním stavu, vitální, ne- 
zaplevelené, nakypřené a namulčované, s miskami ko
lem solitérních stromů, s kůly u stromů a funkčními 
úvazky. Před převzetím je nutno vyměnit poškozené, 
uschlé nebo napadené dřeviny za dřeviny kvalitní, stej
ného druhu, velikosti a v dobrém zdravotním stavu. 
U plošných výsadeb, např.půdopokryvných trvalek, 
keřů a Špičáků, je přípustný úhyn do 5% celkového 
množství u jednotlivých druhů a odrůd, jestliže výsadba 
působí zapojeným dojmem navzdory výpadkům. Na 
plochách výsadeb budou vysbírány kameny s průměrem 
větším než 5 cm, odstraněny stavební zbytky, útržky 
tkanin, obaly, těžko zetlívající rostlinné části a jiné od
pady.

Výsadby nelze přejímat v zimním období.

Pokud výsadby nebudou vinou zhotovitele takto k pře
vzetí připraveny, nebudou převzaty a zhotovitel hradí 
náklady na jejich péči až do převzetí.

Při konečném převzetí se zhodnotí skutečné provedení a 
porovná se s požadavky dokumentace, TKP a ZTKP. 
O konečném převzetí se sepíše protokol o předání a pře
vzetí prací s případným návrhem na srážky z ceny nebo 
jiných opatření.

Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
které převzetí díla nebrání, stanoví lhůtu k jejich odstra
nění. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky 
v termínech a rozsahu které stanoví objednatel.

Minimální záruční doba je 18 měsíců, pokud ve smlouvě 
není uvedena delší.

Minimální údržba v záruční době, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak: Odplevelení nebo ožnutí jeden krát 
ročně, přihnojení výsadeb 1 krát ročně, zálivka dřevin 
ve středním dělicím páse a zálivka vzrostlých dřevin 
v době sucha. Údržbu v záruční době provádí následný 
majetkový správce na své náklady. Případné záruční 
prohlídky pro kontrolu dodržování minimální údržby, 
nebo údržby sjednané ve smlouvě, dohodne zhotovitel 
s následným majetkovým správcem.

13.A.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

V záruční době je předmětem záručních prohlídek sle
dování zejména úhynu rostlin a zjišťování jeho příčin. 
Sledování úhynu rostlin je podkladem pro uznání od
stranění vad, popřípadě pro reklamační řízení. Úhyn 
zjišťuje objednatel nebo majetkový správce po vzájem
né dohodě.



13.A.10 EKOLOGIE

Obecně platí TKP 1.

Výsadby je nutno provádět tak, aby nedošlo k znečištění 
životního prostředí. Nesmí dojít ke kontaminaci prostře
dí při skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a 
chemické odplevelení. Rovněž nesmí dojít k jejich pře- 
dávkování.

13.B ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU

13.B.1 ÚVOD

Podle DZS a v souladu s těmito TKP zhotovitel založí 
trávník, provede dokončovací péči a další vedlejší 
práce nutné k zajištění kvality díla. Pro zakládání 
trávníku platí TP 28, Technické podmínky 99 
a ČSN DIN 18 917 (83 9031).

13.B.1.1 Názvosloví

Materiál (zemina) použitý jako vegetační vrstva (omice, 
náhrada ornice, substrát) bude dále uváděn jak „opůda“.

Dále platí názvosloví uvedené v ČSN 
DIN 18 917 (83 9031).

Dokumentace stavby bude dále uváděnájako dokumen
tace.

13.B.1.2 Systém jakosti

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která 
má platné oprávnění k provádění těchto prací (živnos
tenský list). Je povinná prokázat, že disponuje potře
bným počtem odborných pracovníků a technicky 
způsobilým strojním a dalším vybavením. Zkušenost 
s prováděním prací podle této kapitoly TKP organizace 
prokazuje také referenčním listem provedených prací. 
Pracovníci zhotovitele zakládající trávník musí být ve
deni odborným pracovníkem. Odbornou způsobilost 
pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen 
na požádání doložit stavebnímu dozoru.

13.B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

13.B.2.1 Půda

K založení trávníku se použije ornice nebo půda s vlast
nostmi blížícími se ornici ve vrstvě minimálně 10 cm na 
podkladě, který umožní pohyb vody, vzduchu a živin. 
V případě, že na plochách se založeným trávníkem bu
dou později provedeny výsadby, vrstva zeminy musí být 
nejméně 20 cm. Pokud je nutno založit trávník i na plo
chách, kde není možné rozprostřít vhodnou půdu, musí 
se technologie výsevu přizpůsobit půdním podmínkám. 
Pro práci s půdou platí ČSN DIN 18 915 (83 9011).

13.B.2.2 Osivo
Pro osivo platí ČSN 46 0310, ČSN 46 0311, 
ČSN 46 0610 a ČSN 46 1060.

Návrh osivové směsi a množství výsevu jsou stanoveny 
dokumentací na základě stanovištních podmínek (kli

matické a půdní podmínky) a plánovaného záměru. 
Vhodné druhy osevních směsí jsou uvedeny v TP 28 
a TP 99.

13.B.2.3 Voda

Voda může být použita pitná nebo z přírodních vodních 
zdrojů. Zdroj vody stanoví dokumentace.

13.B.2.4 Organická hmota

Používá se rašelina, odpadní celulóza, celulózové kaly, 
odvodněná sukovina, buničina, sláma a pod. Žádný 
z materiálů nesmí obsahovat toxické látky a nesmí opož
ďovat klíčení a růst.

Pro použité materiály platí ČSN 46 1071, ČSN 46 5730 
a bývalá ON 46 5733.

13.B.2.5 Hnojivo

Množství a druh hnojiva určuje dokumentace na základě 
stanovištních podmínek a plánovaného záměru zatrav- 
nění.

Pro použití hnojiv platí ČSN 65 4802 a ČSN 46 5735.

13.B.2.6 Protierozní přísady

Druh protierozní přísady určuje dokumentace a techno
logický předpis zhotovitele. Vhodné druhy protieroz- 
ních přísad jsou uvedeny v TP 28 a TP 99.

Žádný z použitých přípravků nesmí obsahovat toxické 
látky, nesmí opožďovat klíčení a růst a poškozovat ži
votní prostředí.

13.B.2.7 Prostředky na chemické odplevelení 
trávníku

Používané chemické prostředky na odplevelení trávní
ku musí být uvedeny (registrovány) v Seznamu povole
ných prostředků na ochranu rostlin, případně v Seznamu 
povolených prostředků na ochranu lesa, který každoroč
ně vydává MZe ČR. Druh přípravku a způsob použití ur
čuje dokumentace.

13.B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Technologický postup zakládání trávníku, složení tráv
ních směsí, množství osiva, dávkování hnojiva a v pří
padě zakládání trávníku hydroosevem i množství 
ostatních komponentů (organická hmota, protierozní 
přísady) jsou stanoveny dokumentací na základě vyhod
nocení stanovištních podmínek, t.j.agrochemického 
rozboru půdy, klimatických podmínek, expozice ke svě
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tovým stranám a požadavků na funkci zatravněné plo
chy.

13.B.3.1 Vyznačování ploch pro zakládání 
trávníku

Plochy pro výsev trávníku musí být viditelně vytyčeny 
a zřetelně vyznačeny.

13.B.3.2 Příprava ploch pro zakládání trávníku

Zakládání trávníku navazuje na zemní práce (podle 
TKP 4), kde je řešena manipulace s půdou (ornice, ná
hrady ornice) od sejmutí přes skladování, mechanické 
a chemické odplevelování a další ošetřování až po roz
prostření. Při převzetí staveniště pro založení trávníku 
musí dokončení zemních prací odpovídat ČSN 73 3050 
a TKP 4.

Trávník se zakládá na plochách nezaplevelených, nejlé
pe co nejdříve po dokončení zemních prací a ve vhodné 
vegetační době. Plochy pro výsev musí být bez nerov
ností, erozních rýh, musí být vysbírány kameny s prů
měrem větším než 5 cm, odstraněny stavební zbytky, 
útržky tkanin, obaly, těžko zetlívající rostlinné části a ji
né odpady. V případě zapleveleného pozemku je nutné 
nejdříve plevele odstranit, ať už mechanicky (jednoleté 
plevele) nebo chemicky (vytrvalé plevele). Založení 
trávníku do zaplevelené půdy není přípustné. V případě 
použití omice je chemické odplevelení před nebo po za
ložení kultury nezbytné.

V rovině nebo na svazích dostupných mechanizačním 
prostředkům se musí půda před výsevem obdělat. Při
tom je nutné dbát, aby nedošlo k narušení stability svahů 
nebo sesuvům půdy. V případě zakládání trávníku výse
vem (suchým) je vhodné při obdělávání půdy zapravit 
hnojivo. Způsob obdělání, hnojení a technologii zatrav- 
nění určuje dokumentace.

13.B.3.3 Zakládání trávníku hydroosevem

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. Protierozní přísady jsou potřebné 
k ochraně nástřiku proti větru a vodě a k přikotvení osiva 
a organické hmoty na nestabilních zeminách, nebo 
v místech, kde je potřebná zvýšená protierozní ochrana. 
Při jednoetapovém provedení se přísady přidávají do 
směsí a při víceetapovém provedení se stříkají jako pos
lední fáze hydroosevu. Hydroosev se použije na zatrav- 
ňování svahů a větších ploch v rovině. Podrobnosti 
technologie hydroosevu jsou uvedeny v TP 28 a TP 99.

Zhotovitel předloží technologický předpis pro provádě
ní hydroosevu k odsouhlasení stavebnímu dozoru před 
zahájením prací.

13.B.3.4 Zakládání trávníku výsevem (suchým)

Použije se k zatravňování menších svahů nebo ploch 
v rovině. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji, 
travní semeno se zapraví do země a plochy se uválejí.

Není přípustné, aby se tímto způsobem zakládal trávník 
na velkých svazích.

13.B.3.5 Zakládání trávníku drnováním

Pro drnování se použijí travní drny z přirozených poros
tů nebo předpěstované trávníkové koberce. Jednotlivé 
díly trávníkového koberce nebo trávního dmu mají mít 
stejné šířky a délky, nejméně však 0.25m.

Díly trávníkového koberce nebo trávního dmu se kladou 
buď celoplošně nebo úsporně - ve čtvercích nebo pá
sech. Prostor mezi pásy koberců a drnů kladených 
úsporně se vyplní zeminou, která se oseje. Při celoploš
ném pokládání musí být povrch jednotlivých dílů v rovi
ně a jen s úzkými spárami. Příčné spáry na sebe nesmí 
navazovat. Po položení musí být díly stejnoměrně při
tlačeny a zality. Na svažitých plochách je nutno trávní
kový koberec nebo travní dm připevnit nejméně dvěma 
kolíky na lm2, přičemž každý jednotlivý díl musí být 
připevněn alespoň jedním kolíkem.

13.B.3.6 Chemické odplevelení trávníku

Způsob chemického odplevelení (t.j. před nebo po zalo
žení trávníku) a druh přípravku stanoví dokumentace. 
K chemickému odplevelení můžou být použity pouze 
registrované prostředky, a to v předepsaných koncentra
cích, dávkách a způsobem, který je uveden na etiketě po
užitých prostředků.

13.B.3.7. Dokončovací péče po výsevu (ošetřo
vání trávníku)

Po provedení výsevu se trávník dále ošetřuje, t. j. zalévá, 
přihnojuje, odpleveluje, kosí a vyhrabává až do převze
tí. Potřeba, druh, rozsah a termín úkonů se řídí obdobím 
založení, typem trávníku, stanovištními podmínkami 
a harmonogramem provádění prací. V případě velkých 
staveb, kdy se trávník zakládá ve více etapách, ale tráv
ník se přejímá až při dokončení stavby jako celku, se 
ošetřování trávníku provádí po celou dobu od výsevu až 
do předání stavby. Rozsah dokončovací péče stanoví 
dokumentace a zajišťuje ji zhotovitel. Minimální doba 
dokončovací péče je jeden rok.

13.B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

Opatření při přepravě musí zohledňovat zejména teplo
tu, dobu trvání přepravy a druh materiálu. Při přepravě 
a vykládce nesmí dojít k poškození přepravovaných ma
teriálů.

Dodávky jednotlivých komponentů musí zhotovitel do
ložit osvědčením o jakosti. Osvědčení musí obsahovat 
i vyjádření o nezávadnosti pro životní prostředí. Složení 
ajakost osivových směsí zhotovitel prokazuje stavební
mu dozoru předložením osvědčení o složení a jakosti 
osiva, jestliže potřebné množství osiva pro zakládání 
trávníku nebo etapu zakládání překračuje 30 kg.

Jednotlivé materiály pro zakládání trávníku musí být 
skladovány v suchu a chráněny před poškozením. Pouze
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trávníkové koberce a trávní drny je na staveništi nutno 
chránit před vyschnutím, přehřátím a neprodleně je po
kládat na určené stanoviště. Skladování má být omeze
no na co nej kratší dobu, maximálně však 2 dny.

13.B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel za účasti stavebního dozoru odebere vzorky 
osiva pro kontrolu klíčivosti a dodržování složení travní 
směsi, v případě hydroosevu i kontrolu množství vysé
vaného osiva - podle TP 28, a to vždy 1 vzorek na 2 ha. 
Přezkoušení vzorků odborným ústavem hradí zhotovitel 
a náklady na přezkoušení jsou zahrnuty v ceně zakládání 
trávníku. Výsledky rozborů předloží zhotovitel objed
nateli nejpozději do 1 měsíce od odběru vzorku.

Jestliže rozbor prokáže, že nebylo dodrženo složení 
osevní směsi, zhotovitel provede likvidaci porostu 
a znovu založí trávník na vlastní náklady. V případě, že 
použitá osevní směs je vhodná pro daný účel, může ob
jednatel změněné složení osevní směsi akceptovat.

13.B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Změnu ve složení osevní směsi, dávkování osiva, tech
nologii výsevu nebo receptury schvaluje stavební dozor. 
Ke změnám může dojít v případě, že stanovištní pod
mínky neodpovídají navržené technologii a dávkování 
jednotlivých komponentů nebo navrženou osevní směs 
prokazatelně nelze na trhu zajistit.

13.B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Příznivé podmínky pro vzcházení travního osiva nastá
vají při teplotách půdy minimálně 8°C a při dostatečné 
půdní vlhkosti, tedy zpravidla od května až do září. 
V případě zakládání trávníku v letním období, je-li su
cho, je nutno zajistit dostatečnou zálivku. U dřívějších 
nebo pozdějších výsevů, vlivem nepříznivých klimatic
kých podmínek, může dojít k nežádoucí změně ve slože
ní trávníku. Ve výsledném složení pak budou ve větší 
míře zastoupeny druhy klíčící při nižších teplotách 
(např.jílek - Lolium) než je požadované složení travního 
porostu.

Trávníkové koberce a travní drny nelze pokládat za mra
zu nebo na zmrzlou půdu.

13.B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

13.B.8.LOdsouhlasení prací

Při odsouhlasování stavební dozor zkontroluje:

- zda rozsah prací odpovídá pracem skutečně prove
deným,

- zda travní osivo u zakládání trávníku výsevem (su
chým) je rovnoměrně rozprostřeno,

- zda u trávníku zakládaného hydroosevem jsou 
všechny plochy rovnoměrně pokryty vrstvou nástři

kové směsi, zvláště je-li rovnoměrně rozptýleno osi
vo a krycí protierozní přísada vytvořila na půdním 
povrchu film,

- zda technologie a kvalita prováděných prací odpoví
dá dokumentaci a TKP.

13.B.8.2 Převzetí prací

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení zhotovitel 
předá stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kvality 
prací včetně protokolů o provedených kontrolních 
zkouškách klíčivosti osiva a dodržování složení osevní 
směsi. Veškeré změny ve složení osevní směsi, popřípa
dě jiné změny budou řádně doloženy.

Trávník je schopný převzetí když:

- na plochách založeného trávníku jsou vysbírány ka
meny s průměrem větším než 5 cm, odstraněny sta
vební zbytky, útržky tkanin, obaly, těžko zetlívající 
rostlinné části a jiné odpady;

- výsevy parkového trávníku tvoří vyrovnaný porost, 
který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné 
pokrytí půdy asi ze 75% rostlinami požadované 
osevní směsi. Nesmí se vyskytovat nevzešlá a holá 
místa. Poslední seč smí být provedena nejpozději tý
den před převzetím. Travní porost nesmí být zaple- 
velený;

- výsevy lučního trávníku tvoří pokud možno vyrov
naný porost, který vykazuje v posečeném stavu prů
měrné plošné pokrytí půdy asi z 50% rostlinami 
osevní směsi. Nesmí se vyskytovat nevzešlá a holá 
místa. Poslední seč smí být provedena nejpozději 
dva týdny před převzetím. Jiné druhy trav a bylin, 
které neruší, lze akceptovat, travní porost však ne
smí být zaplevelený. Výsevy lučního trávníku se 
zvláštními záměry zatravnění na extrémních stano
vištích (např.zatravnění kamenitých svahů) mohou 
vykazovat jiný stupeň vyrovnanosti porostu a pokry
vu půdy.

Pokud trávník nebude vinou zhotovitele takto k převzetí 
připravený, trávník nebude převzatý a zhotovitel hradí 
náklady na jeho péči až do převzetí.

Trávník nelze přejímat v zimním období.

Při konečném převzetí se zhodnotí skutečné provedení 
a porovná se s požadavky dokumentace, TKP a ZTKP. 
O konečném převzetí se sepíše protokol o předání a pře
vzetí prací s případným návrhem srážky z ceny nebo ji
ných opatření.

Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
které převzetí díla nebrání, stanoví lhůtu k jejich odstra
nění. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky 
v termínech a rozsahu které stanoví objednatel.

Minimální záruční dobaje 18 měsíců, pokud ve smlouvě 
není uvedena delší.

Minimální údržba v záruční době, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak: Jedenkrát za rok posekání a vyhrabání 
trávníku. Údržbu v záruční době provádí následný ma

jetkový správce na své náklady. Případné záruční pro
hlídky pro kontrolu dodržování minimální údržby, nebo
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údržby sjednané v podmínkách záruky, dohodne zhoto
vitel s následným majetkovým správcem.

13.B.9 SLEDOVANÍ DEFORMACÍ

V záruční době je předmětem záručních prohlídek sledo
vání pokryvnosti půdy, hustoty travního drnu, úhynu 
trav a zaplevelenosti. Sledování je podkladem pro uzná
ní odstranění vad, popřípadě pro reklamační řízení. 
Trávník sleduje objednatel nebo následný správce po 
vzájemné dohodě.

13.B.10 EKOLOGIE

Obecně platí TKP 1.

Zakládání trávníku je nutno provádět tak, aby nedošlo k 
znečištění životního prostředí. Nesmí dojít ke kontami
naci prostředí při skladování hnojiv, komponentů pro 
hydroosev a přípravků na chemické odplevelení trávní
ku. Rovněž nesmí dojít k jejich předávkování.

13.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 46 4902 - 1982, Výpěstky okrasných dřevin.

Společná a základní ustanovení 
(1.1.1984)

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

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

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

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

ON 46 4940 - 1982, Výpěstky okrasných dřevin. Vře- 
sovištní rostliny (1.1.1984)

ON 46 4921 - 1982, Výpěstky okrasných dřevin. Stá- 
lezelené a vzácnější opadavé 
listnáče (1.1.1984)

ČSN 46 4750 - 1982, Trvalky a skalničky (1.3.1984 
ČSN 46 5331 - 1983, Ochrana prírody. Pôdy. Vše

obecné požiadavky na odber, 
vzoriek (1.1.1985)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce, všeobecné ustano

venia (1.8.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 65 4802 - 1983, Průmyslová hnojiva. Základní 

pojmy, rozdělení a nejdůležitěj
ší vlastnosti (1.5.1985)

ČSN 46 5735 - 1991, Průmyslové komposty 

(1.6.1991)
ČSN 46 5730 - 1987, Rašeliny a rašelinné zeminy 

(1.3.1988)
ON 46 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 čiro- 
ků (1.1.1990)

ČSN 46 1071 - 1981, Sláma (1.10.1981)
ČSN DIN 18 915 (83 9011) - 1997, Sadovnictví a kra- 

jinářství. Práce s půdou
ČSN DIN 18 916 (83 9021) - 1997, Sadovnictví a kra- 

jinářství. Výsadby rostlin
ČSN DIN 18 917 (83 9031) - 1997, Sadovnictví a kra- 

jinářství. Zakládání trávníku
ČSN DIN 18 918 (83 9041) - 1997, Sadovnictví a kra- 

jinářství. Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření

ČSN DIN 18 920 (83 9061) - 1997 Sadovnictví a kra- 
jinářství. Ochrana stromů, po
rostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (1.7.1986)

- změna a (1.1.1989)
- změna 2 (1.5.1992)
- změna 3 (1.9.1994)
- změna 4 (1.9.1995)

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

(1.7.1987)
- změna 1 (1.7.1995)

Zákon ČNR č.l 14/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ve znění zákonného opatření 
č.347/92 Sb.

Zákon ČNR č.334/92 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů

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

Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikací
Vzorová koncepce silniční zeleně, vydalo MV ČR - 

SD 1989
Technologický pokyn 28 - Zakládání trávníků hydroo- 

sevem, vydalo Sdružení pro vý
stavbu silnic 1990, vypracoval 
Silniční vývoj Brno.

Technické podmínky 53 - Protierozní opatření na sva
zích pozemních komunikací, 
MHPR ČR - SD 1992, SV Brno.

Technické podmínky 99. Vysazování a ošetřování 
silniční vegetace, MDS 1997, 
Silniční vývoj Brno
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