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t
1.L

vŠEoBEcNÁ ČÁsr
Úvon

}ednou z možností jak snížit negativní vliv rozšiřování nepropustných zpevněných ploch vozo-
vek a konstrukcí parkovišť na životní prostředí a na podobu krajiny a sídel, je využití možnosti
budování zpevněných travnaých parkovišť. obvykle jde o založení trávníku na štěrkovém
podkladu nebo o kryt z vegetačních dílců na plochách používaných k parkování nebo na
účelových komunikacích.

Stav a funkčnost travních porostů na těchto parkovištích a účelových komunikacích musí být
trdržována v souladu s obecně platnými předpisy především ve vztahu k bezpečnosti síIniční-
ho provozu a ve vztahu k ochraně životního prostředí.

Zanedbání péče o tuto vegetaci může být orgány ochrany přírody klasifikováno jako nedodr-
Žení podmínek rozhodnutí o přípustnosti staveb, pokud bylo zatravnění dotčených ploch jeho
podmínkou. Může být hodnoceno jako vědomé poškozování chráněných částí přírody a
životrrilro prostředí a zodpovědná osoba může být podle platných zákonů pokutována'

Na zpevněná travnatá parkoviště (dáLe ZTP) se vztahuje ČsN ze 6B1'-3 Dlažby a dílce. Část 3:

Kryty z vegetačních dílců'

Technické podmínky (dále TP) platípro navrhování, provádění, ošetřování a obnovu ZTP.

TP jsou určeny všem, kteří rozhodují o způsobu a rozsahu použití travnatých parkovišť, navr-
hují, provádějí je a odpovídají za stav těchto ploch, zejména za stav travních porostu na nich'

L2 NÁZVosLovÍ
Parkování - umístění vozidla mimo jízdnípruhy komunikací (např. po dobu nákupu, návštěvy,
zaměsbrání, zastavení pro naložení nebo vyložení nákladu). Parkování se může podle délky
trvání roz[šovat na parkování krátkodobé do 2 hodin trvání a dlouhodobé parkování nad 2
hodiny trvání. Pro zpeuněná traunatá parkouiště (ZTP) je uhodné parkovánÍ maimá]ně 8 - 10
hodin detzně.

odstavování - umístění vozidla mimo jízďní pruhy komunikací, zpravídla v místě bydtiště,
příp. v sídle provozovatele vozidla, po dobu, kdy se nepouŽívá.
Pro zpeaněná traanatá parkoaiště je n-eahodné.
Zpevněná travnatá Parkoviště, dále jen ZTP, jsou plochy zpevněné vegetačními dflci nebo štěr-
kovou vtstvou, kombinované s travními porosty, slouŽící k parkování osobních vozidel.

Ve8etační dílec je plošný stavební dílec z betonu, železobetonu nebo jiných vhodných mate-
riálů, s rťnn'ýrn systémem otvorů umožňujících prorůstání rostlin, určený ke zpevnění
dopravních, příp. jiných ploch'

Vesetační dílec mřížkového tvpu ie dflec. ve kterém ie síť čwercovÝch' kruhovÝch nebo iinak
tvarovaných, nepropojených otvorů. Owory býNají na okrajích zformovány do netrkončeného
tvaru, coŽ umoŽňuje vazbu na další dílce' Vozidlo svými pneumatikamí zatěžuje pouze plochy
skeletu a nepoškozuje provozem rostliny u kořenového krčku.

Poznámka : V těchto I? jsou shrnuty aktuální poznatky z oboru a výsledky hodnocení stavu
zpeuněných traunaých parkovišť, ČR , ]etech-1980 až 2000.
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Vegetační dílec patkového t'vpu je tvořen podélníky, navzájem spojenými příčníky. V horní
části jsou podélníky na několika místech vybrány a tvoří lrranolkové patky, např. obdélnil<ové-
ho průřezu, které slouží provozu a v okolních propojených mezerách roste tráva. Patkový typ
je pro vegetaci vhodnější protože výběžkaté trávy mají možnost rozrůstat se všemi směry a
vyh1mou-li v jednom místě, mohou se odnožováním z vedlejších ploch opět obnovit. U
mřížkového typu tomu tak není, protože tráva roste v jednotlivých oťvorech izolovaně.

Trávník je společensťví bylin vytvářejících souvislý porost tvořený porosty trav, případně
doplněné hluboko kořenícími dvouděloŽný|rni rostlinami nízkého vzrůsfu .

Plevelná rostlina - rostIina, jejíž popuIace se samovolně udržuje a rozšřuje a je v pěstovaných
porostech nežádoucí.

2 VYZNAM A FUNKCE
Zpevněná travnatá parkoviště mají vlasfurosti, které jiné druhy krytů nemají' ZTP je biologicky
aktivnÍm stavebním prvkem, může mít kladný vliv na živohrí prostředí a můŽe pozitivně ovliv-
nit .zzhled dotčených částí ú,zerni.

2J, FUNKCE
ZTP majívzhledem k přítomnosti travních porostů tyto funkce a přednosti:

- v přiměřeném rozsahu umoŽňují pojíždění a stání vozidei tam, kde je budování konstrukcí
ploch s nePropustným povrchem nevhodné, nežádoucí nebo nepřípustné,

- nezhoršují stav ŽP, nepřehřívají se tak jako zpevněné plochy bez vegetace. Mají schopnost
zachytit prachové částice,

- vlivem odpařování vody z povrchu listů snižují teplotu nad ZTP a zvyšujívlhkost,
- produkují kyslík a tím nahrazují jeho úbytek působený provozem motorových vozidel,
- zeleným povrchem zvyšwjí kulturní hodnotu prostředí, zlepšují jeho vzhled a psychickou

pohodu lidí,
- pro biologicky aktivní prostředí travních porostu a půdy mají sice nízkou, ale pozitivní

ekologickou hodnotu,
- zachycují a umožňují vsáknutí významného podílu dešťových srážek a tÍm snižujípožadav-

ky na iejích odvádění.

22 \rYuŽrrÍ PLoCH ZPEVIvĚNýCH VEGE"rAČNÍnn nÍrct
Ke zpevněným travnaým parkovištím je třeba přistupovat jin1fun způsobem neŽ k běžn1im
stavbám konstrukcí ploch PK' Zp e v n ě n á t r a v n a t á p a r k o v i š t ě n e j s o u
univerzá1ním řešením pro všechny parkovací plochy. Mohouptnit
svoji Íunkci jen tehdy, budou-li zajištěny alespoň základní podmínky pro růst rostlin. Nejdůle-
žitější je zachování přirozeného vodního režimu. Přístup rostlin k půdní vodě má být co
nejméně omezován. Proto musí být konstrukční vrstvy ZTP co nejtenčí a pokud možno
zahliněné. Dalšími důležitými podmínkami pro růst rostlin jsou živiny a požadavek na světlo.
Nebudou-li tyto podmínky zajištěny jíž při stavbě parkoviště a především v průběhu jeho
užívání, ztrácíZTP svů| význam a prostředky na jeho výstavbu byly vynaloženy neúče}ně.

ZTP se navrhují ťam, kde je zajištěno:
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- parkovánípouze o s o b n í c hvozidel,
- parkováníosobníchvozidelna dobu nejvýše 8-10 hodin denně'
- minimálrrítt&žba těchto ploch.

ZTP se navrhuljí:

- jako krátkodobá nebo sezónní parkoviště u úřadů' institucí podniků, závodi, škol, objekťu
sluŽeb, nádraží,letišť, restaurací, hotelů, motorestů, obchodních center, sportovních a jiných
zatízení, výstavišť, muzeí, obřadních síní, hřbitovů, krematorlí, v rekreačních centrech
apod",

_ na odpočívkách a parkovištích silrric a dálnic v místech parkování osobních vozídel,
- pro ZPeVnění zelených pásů rrrezi vozovkou a chodníkem, které jsou občas používány k

parkování osobních vozidel (veletrhy avýstavy, závody apod.),

Mimo parkoviště se mohou vegetační dílce použít jako:

- zpevnění přístupových komunikací pro vozidla k obytným budovám, dětsk].ÍÍn hříštím a
trafostanicím,

- zpevnění vjezdů ke garážírnpro osobní vozidla,
- zpevnění svahů zářezů, násypů a vodních toků,

- příp.zpevnění plochy kolem skomů ve městech pro umožnění přístupu vláhy a vzduchu ke
kořenovému systému v místech, kde jsou souvislejší ďIážďěné nebo asfaltové plochy.

ZTP se nenavrhují:

- na plochách, kde bude vozídlo odstavováno na dobu delší než 10 hodin, neboť tím dochází k
znehodnocování travních porostu a na nejvíce namáhaných místech porost zce|a vymizi a
nahradí ho plevele nebo zůstane zcela bez vegetace,

- a plochách, kde je návrhový modul pružnosti pláně tělesa PK menší než20MPa,
- v oblastech ochranných hygienických pásem (zdroj'pitrré vody apod.),
- propouŽívání nákladními vozídly, autobusy a trolejbusy,
- jako propustrré plochy pro odvodnění okolních zpevněných či nezpevněných ploch, 

:

- bez zattavnění neboť tak naopak zhoršují žtvotníprostředí.

Tento SyStém se nenavrhuje s Vegetačními dílci zasypanými
pískem nebo drtít

23 výHooy ZTP
ZTP majítyto výhody:

- úspora asfaltu a kvalitního kameníva,
- použití méněhodnotného kameniva - zahliněný písek apod.
- zmenšení objemu zemních prací,
- není zapotřebí dimenzovat na ochranu proti účinkům mÍaz1J, - nevyžadují odvodnění

podloží ani plochy (odvodňov ací zařízení),

' propustnost úpravy,
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- snadná rozebíratelnost prvků bez poškození a jejich znovupoloženi
- u malých dílců snadná pokládka ručně (pro malé akce), přičemž není zapotřebí speciálních

strojních zařízení pro pokládku,
- velké dílce pokládané strojně jsou vhodné pro větší stavby,
- úspora nákladů,
- zlepšení životního prostředi
- zlepšení mikroklima na parkovišti.

24 NnrnÝHoDY TW
ZTP rnají i jisté nevýhody' }sou to zejména:

- ztížená chůze po některých dílcích v obuvi na vysokém podpatku,
- možnost poškození ťravního porostu odkapáváním pohonných hmot a mazadel a půso-

bením chemických tozmr azovacích materíálů, příp. dalších škodlivin,
- pro možnost kontaminace odkapáváním pohonných hmot a mazadelnejsou vhodné do míst

ochrarrrrých hygienických pásem,
- u trávníků na štěrkovém podkladu dlouhá doba mezí vybudováním ZTP a povolením zahá-

jit parkování vozidel'

TECHNICKÁ ČÁsr
ZTP se dělína dva základní typy;

- trávníky na štěrkovém podkladu,
- plochy zpevněné vegetačními dflci.

3.1 mÁrngÍKY NA ŠrĚnroVEM PoDKLADU
Trávnfty na štěrkovém podkladu tvoří:

humusová zemina se štěrkem zrnitostosti 16/22 30 mm
70 - L00 mm

150 - 200 mm
štěrk zrnitostosti 16/32 s humusovou zeminou
štěrkodrť zrnitostosti 0/63

Po dokončení obou spodních vrstev se rozprostře vrstva humusové zeminy a oseje travní směsí
a zaváIcuje se do ní štěrk zrnitostosti 16/22 - viz obr.2.

Štěrková vrstva odolává účinkům mÍaz17 a zatíženivozidel. Při tomto způsobu nese tí:ru vozid_
la štěrková vrstva, ale přímo zatíženje i travní porost, po kterém vozidlo pojůdí' Proto je nuťno
povolit parkování teprve po vytvoření pevného drnu.

Prostor pro vývoj kořenů musí obsahovat dostatek živin a vláhy pro růst travního porosfu. Pro
zlepšení vzhledu a protí erozi je třeba rychlého ozelenění povrchu a prokořenění' Proto je třeba
volít trávy s rychlým počátečním výwinem, s dlouhými kořeny, odolné proti suchu, větru í zatí-
Žení provozem'

Tento způsob ie vhodný pro krátkodobé příIežitostné parkování vozidel' abv tráva nebvla oříliš
často a ďouho vystavena nepříznivým účinkům kolvozidel. Uplatrí se jako parkoviště u spor-
tovních a hlavně rekreačních zařízení apod.
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Pro výstavbu trávníků na štěrkovém podkladu a jejich správné funkci platí následující zásady:

- osetí parkoviště je třeba provést ihned po dokončení druhé vrstvy a rozprostření humusové
zerniny, aby se povrch před vysetím příliš nezhutnil,

- vytvoření hustého pevného drnu, který lépe odolává pojezdům a stání vozidel. Teprve na
tomto dnru je možno povolit parkování vozidel. Tato podmínka značně omezuje jejich
použítí pro parkování, jelkož časové období mezi dokončenÍm parkoviště a povolením k
užív ání musí být dlouhé.

32 PLOCHY ZPEVNENE VEGETACNIMI DILCI
Tyto plochy mohou být zpevněné:

- po celé ploše stání a pojezdových komunikací uvnitř parkoviště,
- pouze jako jízdntPruhy pod koly vozídel,
_ příjezdové a pojezdové komunikace s plně zpevněnými stáními (asfaltem nebo betonem).

3.2.1, PARKoVtŠrĚ ZPEVNĚNÁ vncpraČNÍtvtt pÍrcl Po cELÉ PLoŠE srÁNÍ
Zpevnění vegetačnÍmi díci po celé ploše stání, nebo po celé ploše parkoviště, včetně účelové
komunikace k pojezdům po parkovišti) je nejvíce používaný způsob. Na zhutněnou pláň se do
vrstvy zahliněného písku položí vegetační díice na dotaz a otvory se zlehka zahrnou humuso-
vou zeminou, příp. smíchanou s absorbentem ropných produktu, aby po sednutí zeminy vznik]
20 - 30 mm prostor mezi zeminou v otvorech a horní hranou dílců k zajištění dostatečného
prostoru pro ochranu odnožovacích pupenů. Absorbent ropných produktu se smíchá s humu-
sovou zeminou v poměru 1 : 6 pro ochranu parkovací plochy proti běžnému odkapáváru
pohonných hmot a mazadel'

V případě nižšího modulu pružnosti pláně než 20 MPa nebo z důvodu lepšfrro provádění v
jarních měsících (přiliš vlhký povrch pláně) je možno na pláň položit mřížkovou geotextiiii (dle
TKP kap. ].0, dle TP 97 geosíť ).

3.2.2 ZPEVNĚNÍ pnugÚ PoD KoLY VoZIDEL
Zpevnění pruhů pod koly vozidei je možno provádět buď pln1frní betonovými dlaždicemi nebo
vegetačními dílci. Minimální šířka pruhů je 0,5 m a vzájemná vzdáIenost pruhů od sebe je
závislá na rozchodu kol vozidel a šířce použitých dílců nebo dlaždic (šířka prostoru mezi
pruhy je obvykle 0,6 - a,B m). Prostor mezi pruhy a otvory ve vegetačních dí]cích se zahrnou
humusovou zeminou a osejí travní směsí. Prostor mezi pruhy je možno též zpevnlt štěrkovou
vrstvou (viz č1. 3.1). Dlaždíce se kladou na dobře zhutněnou plaň do vrsťvy písku nebo štěr_
kopísku, vegetační dílce na zahliněnou vrstr,rr písku (přiloha č.1).

Výhodou tohoto způsobu je soustředění travních ploch pro lepší růst a vyvoj trav. Trávy mají
lepší podmÍnky, nejsou vystaveny vyso\.irn teplotám od rozpáleného povrchu dílců v létě a
tím i nadměrnému vysychání. Za předpokladu správného potžíváni parkoviště není travní
porost vůbec namáhán pojížděním vozidel, dobře roste a odnožuje.

Dobře se osvědčí pouze tam, kde jsou uživatelé sami zainteresováni na vzhledu stání a
nevy;íždějí na zatravněné plochy. Je to zejména při individuábrí výstavbě rodinných domků, u
vjezdu do garáŽí apod. v místech, kde se dobře začlení do oko]-rrí zeleně.
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3.2.3 PoŽADAVKY NA VEGETAČNÍ DÍLCE PRo ZTP

3.2.3.1 obecně

Vegetační dílce pro travnatá parkoviště musí vyhovovat užitnému zatížení sílničními moto-
rovými vozidly celkové tíhy < 30 kN podle ČsN p ENV 1991 část:2-1'

Velkorozměrové vegetační dílce se stranou delší než 600 mm, musí kromě toho vyhovovat í
statickému posouzení únosnosti při namáhání ohybem a na zavěšení dílce na nosná lana zdvi-
hacíro zařízení při j eho mechanizované pokládce.

3.2.3.2 Požadavky z hlediska tvaru

ZálJadní předpoklad pro vegetační dílce na ZTP je velikost oťvorů, tloušťka dílce a procento
otvorů. otvory mají mít alespoň jeden rozměr menší než dotyková plocha pneumatik, aby
vozidla jezdila Pouze po betonových částech a nezatěžovala tlakem porost v otvorech. Na
obrázku č' 1jsou různé typy vegetačních dílců.

Požadavky z hlediska tvaru:

- Maximá]:rí velikost otvorů je 100 x 1"00 mm/ u obdélníkových otvorů má být šířka max 100

mm a délka není omezena,
- celková plocha oťvorů pto zatravnění musí být nejméně 50 % z plochy dílce. Do plochy

otvorů se započítají i plochy vzniklé po obvodu dílců při styku neukončených otvorů nebo
zkosených hran a olochv vznikié rÝhováním dflce hloubkv neiméně 50 mm,

- J I J J _

_ největší tloušťka dilců 150 mm' aby tráva mohla rychle prorůst do podkladu a čerpat vláhu,
- přesnostvýrobků

lnterval základního rozměru V Írun Odchylky v mm

od do

60 120 + 3,0

121 250 + 4,0

251 500 + 5,0

501 1000 x. 6,0

1001 1600 + 8,0

1ó01 2500 + 10,0

3.2.3.3 Požadavky na kvalitu betonu

Z hledíska kvalíty betonu musí ďlce splňovat:

- pevnostní parametry pro beton třídy C 25/30 podle ČsN EN 206-1', třída agresivity prostředí
XF 3,

_ kvalita betonu a vstupních materiálů podle Čstv EN 206-1 a výrobně technické
dokumentace,
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- odolnost proti účinkům vody a chemických rozmrazovacích látek podle ČsNt zg 1326 aTKP
kap. 18 (Beton pro konstrukce) musí odpovídat poŽadavku pro skupinu vozovek IV podle
ČStv zg otz3,

- drsný povrch bez zahlazení, obrusnost max 3 mm (ČsN 727158)'

g.z.4 PoŽADAVKY NA LoŽNÍ a PoprLADNÍ VRSTVY

Na provedení ložní vrstvy a podkladní vrstvy zpevněných travnaých parkovišť se používá
kamenivo podIe tabulky č. 1.

Pro podkladní vrstvu je možno použíttaké materiály podle ČSiv zz rooz'

- hlinitý písek se štěrkem (ekvivalent písku od 25 do 40),

_ hlinitý štěrk (ekvivalent písku od 5 do 20).

Kvalitativní parametry kameniva proložní a podkladní vrstvy

Tabulka č.]'

Vrstva Druh kameniva
ČsN zztstt

Min.třída kanr. Frakce Další
požadavky

Ložní
DDK
DTK D 0-4 ')

Podkladní
Šp
Šn

C
B

0-16
0-22
0-32

')

' ) Obsah hlinitých částív rozsahu 25-30% hmotnosti

3.2.5 ZEMINA NA VYPLNĚIvÍ oTvoRÚ vEGETAČtvÍcu pÍrcÚ
Kvalita zeminy na zahrnutí oťvorů v dílcích podstatně ovlivňuje výsiedek a stav porostů na
ZTP. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru a úpravě této zeminy - víz čI.7.1'.2 a
7.2.

NAVRHOVANI
NavrhováníZTP musí být z souladu s obecn)imi předpisy, platnými normami a rovněž pravid-
Iy z oboru zahradní a krajinářská ťvorby pro přípravu a ošetřování půdy, pro zakiádání
trávníku na konstrukcích a pro užíváni agrochemikálií a hnojiv při zlepšování půdních podmí-
nek a herbicidů při 1ikvidaci plevelů včetně ošetřování travních porostu.

O moŽnosti a potřebě zřízení ZTP, přístupových a účelových komunikací zpevněných vege-
tačními dílci nebo na štěrkovém podkladu se rozhoduje v územním a stavebním řízení na
základě úplné a odborně zpracované dokumentace a dalších nezbytných podkladů.

Malé plochy zřízované mimo veřejně přístupné pozemky, jejichž výstavbou nebudou dotčeny
veřejné zájrny, mohou být provedeny pouze jako drobná stavba na oznámení příslušnému
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orgánu a doloženy popisem a náčrtem sifuace a příčným profilem tak, aby byl zřejmý rozsah a
umístění stavby.

U staveb na veřejně přísfupných pozemcích musí být řešení ZTP nebo účelových komunikací
doloženo odborně Zpracovanou dokumentací stavby.

objednatel zajístí podklady potřebné ke zpracování návrhu dokumentace stavby k územnímu
a stavebnímu řízení, sám nebo prostřednictvím projektanta. }edná se především o podklady
umožňující přesné vymezení pozemků pro stavbu, doktrady o majetkoprávních vztazích a
omezeních vlastnických práv nad rámec obecně platných zákoni, dokumentaci zaŤizeni a
objekťu umístěných na dotčených pozemcích, polohopisné zaměření územi v rozsahu stavby s

přesahem na úzerrrí v němž je nutno řešit vyvolané zrněny a dopad stavby na živoťní prostředí.

Neopominutelným podkladem pro návrh je elaborát dokládající stav přírodních prvků
chráněných podle zákona č.114/1992 Sb' se zákresem ochranných pásem chráněných částí
přírody, kulturních památek a přírodních zdroj& a záI<tes ochranných hygienických pásem.
Vzhledem k tomu, že ZTP jsou propustnou úpravou, aby travní poÍosty mohly čerpat živiny a
vláhu z podkladu a při Provozu může dojít ke kontaminaci odkapávánÍm mazadel a

pohonných hmot, nejsou tyto úpravy vhodné do míst ochranných hygíenických pásem.

Projektant musí předem řádně zaměřit hranice porostů a polohu všech stromů, zejrnéna
chráněných, zjistit další údaje o druhu, průměru kmene, půdorysné ploše koruny a kořenů, a o
celkové výšce zavětvení tak, aby byl k dispozici jasný podklad o poloze stromů vůči stavbě a
jejich hodnotě.

Při návrhu velikosti stání vozidel je nutno vycházet z tozrněrtl vozidel, která na nich budou
parkovat. Pro velikost a uspořádání stání vozidel platí ČSN 73 6056 odstavné a parkovací ploc-
hy silničních vozidel.

oddělování jednotlivých stání je sice z hlediska organizace dopravy vhodné, ale z hlediska
poŽadavků vegetace se nedoporučuje. Na těchto ''řízených'' parkovištích dochází uprostřed
stání vlivem nadměrného zastínění a zamezení přístupu vláhy při dešti k brzkému vyhynutí
porostu. Na ''neřízených'' parkovištích vozidia neparkují stáie na stejném rnístě, porost může
regenerovat a je vyrovnanější'

Konstrukce zpevněných travnaých parkovišť se nedimenzují.Doporučené skladby konstrukcí
ZTP jsou uvedeny v příoze č. 1. V příloze č.2 je uvedeno použití doporučených konstrukcí
vzhledem k zemině podloží.

Často se budují plochy zpevněné vegetačními dílci tam, kde není dostatečná kapacita kanaliza-
Ce na dešťové srážky z velké plochy tradičního parkoviště. Owory v nich jsou zasypané drtí
nebo pískem. Tento způsob je nepřípustrrfl neboť vznikají sice propustné, ale prašné piochy,
které nelze čistit a které mají v iétě bezvegetace sluncem rozpáIené díce.

ponechat pod parkovištěm inženýrské sítě.
73 6005. Je možno je použít i jako dočasná

ZTP jsou snadno rozebíratelrré, proto je možné
Nejmenší dovolené krytí musí odpovídat CSN
parkoviště'

Unosnost zpevněné travnaté parkovací piochy je závisIá na únosnosti podIoží a kvalitním
uložení vegetačních dílců' Při menším modulu pružnosti pláně než 2a MPa (týká se zejména
jílů, písčitého jílu, jílovité hlíny a prachovité hlíny) se ZTP nenavrhují. U ostatních zemin \ze v
případě, kdy dochází ke snížení únosnosti pláně při provádění (zejména vzhledem k výšce
hladiny podzemní vody nebo v období větších dešťových srážek a při jarním tání), únosnost
pláně zvýšit použitím mřížkové geotextilie (geosítě).
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Na ohraničeru ZTP se používají obrubníky, krajníky, dlažební kostky nebo betonové prefab-
tlkáty. Podél zvýšeného obrubníku se položí přídlažba tvořená jednou až třemi řádk7-
drobných ďaŽebních kostek pro lepší sekání porosfu. Betonové lože a opora obrubníků,
krajníků a přídLažby se zhotoví z betonu C 12 / L5 podle ČSN EN 206-1 .

Maximální sklon parkovacích stání a pojezdových komunikací uvnitř ZW v příčném nebo
podélném směru 3,5 "/o, výsledný sklon do 5 %. ZTP je nubro chránit před splachem z okolnfto
terénu, proto je nutno zachytit již před ZTP veškerou dešťovou vodu přitékající z okoií i s
případným unášeným materiálem, aby nedocházelo k zanášení otvorů dílců. Podle mísbrích
podmínek se k tomu použIjípříkopové tvárnice, dešťové vpusti, odvodňovací kanálky a horské
vpusti.

Není dovoleno navrhovat odvodnění okolní zpevněné i nezpevněné plochy na travnatá
parkoviště.

Pro návrh a budovánÍ ZTP se použijí materiály nacházející se v blízkosti star'by' Jako kameniva
je možno použít i kameniva s přÍměsí zeminy. Všechny vrsťvy pod vegetačními dilci je potřeba
provést jako zahliněné.

5 sTAVEBNÍ PRÁCE
ZTP se budují podle schválené projektové dokumentace. V blízkosti podzemních veciení je
třeba práce provádět s největší opaťrnosti při dodržení p1atrrých předpisů a pokynů správců
vedení. Převzetí, udrŽování a vyklizení staveniště je dáno platnými předpisy a srnluvními
závazky mezi objednatelem a zhotovitelem.

Materiál se přejímá podle předpisů platných pro jednotlivé druhy použitéhcl materiálu a
výrobků v souladu se zákonem č.22/1997 Sb' ve znění zákona č.71'/2000 Sb.' nařízením vlády
č.178/1997 Sb. ve znění nařtzenívlády č.8L/1999sb'
Při stavbě ZW je třeba provádět odborný dozor firmou zabýruající se realizací sadovnických
prací až do předání parkoviště.

5.L pnÍr,nerntÉ pnÁcE
Před zahájenÍm stavby je nutro odebrat vzorky hu*usorrj zeminy, která bude sloužit k zalrr-
nutí otvorů dílců k agroclr'emickému rozboru'

Stanoví se : pH, obsah N, P, K Ca,Mg, humus a obsah jilovi!ých částí. Podle potřeby se hurnu-
sová zemina upraví přidáním písku, hnojiva nebo rašeliny (č1. 7 . L ' 2).

Zaplevelená zemina na skládkách se musí před použitím chemicky ošetřit proti plevelům (č1. 7.
2). Při provádění prací v nepříznívých podmínkách je nuhro zajisttt odvodněru pláně po dobu
výstavby'

52 PosTUPPRACÍ
- směrové a výškové vytýčení,
- odebrání humusové vrstvy,
- uložení humusové zeminy na skládku staveniště a odvezení případného přebytku na urče-

nou deponii,
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- chemické ošetření zeminy proti plevelům, provedení potřebných zemních prací s
odkopáním rýh pro osazení obrubníků a krajníků,

- úprava pláně se zhutněnftn. Povrch planě musí být rovný a stejnoměrně únosný,
- položení obrubníků, krajníků a clažebních kostek do betonového lože (TKP kap.9),
_ příp. položení geotextílie s přesahy 150 - 200 mm. Během prováděnÍ nemá být geotextilie

pojÍžděna. PojížděnÍ je možné až po položenÍ minimá]nÍ ochrarlné urstvy zeminy 30 - 50
mm, pokud nestanoví uýobce geotextilie jinak. NepoužívajÍ se íi]trační geotextiliq ale

Pouze geotextiliq které umožnÍ trvám prorůst do rost]é zeminy (mřÍžkové geotextilie dle
TKP kap. IQ nebo geosítě dle TP 97)

_ rozprostření vrstvy hlinitého štěrku a zhutnění na poŽadovanou tloušťku a určenou objemo-
vou hmotnost,

- rozprostření pískového lože (hiiníqí písek, písčitá hlína),
- pokládka malých vegetačních dílců ručně beze spár tak, aby na sebe jednotlivé části bezp-

rostředně navazovaly. Platí obdobné předpisy jako pro dlažbu ( ČsN 7g 61g1-1', TKF kap.9).
Beranění dflců se provádí ručně přes poloŽené prkénko, úy nedošlo k jejich poškození. U
malých vyztužených dílců se provádí dohutnění lehkým válcem, zpočátku bez vibrace,
potom 2 - 4 přejezdy s vibraci

_ pokládka velkých dílců a panelů se provádí podle ČsN zg 6131,-2. Velké dílce se rovněž
pokládají na doraz, aby na sebe jednotlivé části navazovaly,

- úprava humusové zeminy podle výsledku agrochemického rozboru přidráním písku, hnoji-
va' rašeliny a přidání sorbenfu (např. Vapex) v poměru 6:1. Potřebné homogenity se dosáh-
ne přehrnováním, příp. přesypáváním jednotlivých složek zeminy autogrejdrem, naklada-
čem apod.,

- zemina se nesmÍ navážet na hromady na položené dítrce protože by došIo k nadměmému
zhufuění v otvorech v místě fuomady,

- rozprostření upravené humusové zeminy do otvorů dflců. Přebytek se stáhne ďevěným
hřeblem. otvory se zahrnují z}elr.ka, aby po slehnutí byla vrstva zeminy 20 až 30 mm pod
úrovní horní hrany dílce. Pro rozprostírání humusové zeminy je vhodné povžít závěsného
rozmetacího vozidla, zajiš'ť.ujícho pravidelný a nastavitelný rozptyI zeminy,

- jsou-li otvory zcela vyplrrěny zeminou, doporučuje se přejetí celé plochy lehčími zametacími
VoZy s kartáči, aby se vytvořilpožadovaný prostor pro růst trávy,

- vysetí travní směsi a ošetřování travního porostu do předrání uživateli'
Práce s humusovou zeminou' osetí a ošetřování zaIoženého travního porosfu se doporučuje
zajistit u firmy zabývající se realizací sadcvnických úprav.

53 DoPRA\A{Ě oncaluznČNÍ oPATŘENÍ
Pro zamezení poškozování ZTP nákladními voziďy a pro omezení doby stání osobních vozidel
se na počátku parkoviště osadí dopravní značka IP 11a "Parkoviště'', s dodatkovou tabulkou E
12 s vyznačením časového období (max. 8 - 10 hodín) s dodatkovou tabulkou E 9 se symbolem
osobnilro vozidla podle vyhlášky č.30/}OOLSb' (ČSN 01 8020).

Na velkoplošných parkovištích se toto označení osadí u každého vjezdu a rovněž se osadí
dopravní značka s omezením rychlosti nejvíce na 20 km/h.

V případech, kdy je třeba vyznačit směr odbočení na parkoviště, je třeba vepsat do spodního
okraje dopravní značky ''Parkoviště'' ještě šipku vyznačující směr odbočení na parkoviště,
případně dodatkovou tabulku E 7b.
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Dopravní značkou B 32 se rovněž zakáže používání chernických tozrntazovacích a zdrsňujících
posypových materiálů min. 25 m před ZTP.

6 zKoUŠENÍ A KoNTRoLA
61 DRUHYZKOUŠEK
Požadované vlastností vegetačních dílců, da1ších stavebních materiálů a hotového kryfu se
ověřují zkouškami průkazními a kontrolními.

V dokumentaci o převzetí prací jsou zahrnuty veškeré provedené zkoušky průkazní a kontrolní
na stavebních a ostatních materiálech.

Ý)ro62 ZKOUSENI MATERTALU
6.2.1' PRŮKAZNÍzxouŠxy
Pro vegetační dí1ce, betonové dlaždice, přírodní hutné kamenivo ú' A,B, C, betonové obrubní-
ky a krajníky a geotextilie (geosítě) platí za výsledek průkazních zkoušek platné prohlášení o
shoděvydanévýrobcempodle zákonač.22/L997 Sb.ve zněnízákonač.71'/2000Sb.,nařizeni
vlády č. 178 / 1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/ 1999 Sb. }ejich vlastnosti musí být v souladu
s parametry požadovanými normou ČsN zg 61'3L-3 a těmito TP a nejpozději při přejímce je
dokládá zhotovitel kopiemi certifikátů včetně výsledků zkoušek a jejich hodnocení.

Pro ostatní výrobky a materiály pevně zabudované se vyžaduje splnění požadavků na bezpeč-
nost a vhodnost výrobků podle zákona č. 22 / 1997 Sb. ve zněni zákona č. 71. / 2000 Sb. a ''MP k
systému jakosti v oboru pozemních komunikací v oblasti ostatní výrobky''. Jejich vlastnosti
musí být v souladu s ČsN 73 6737-3 a těmíto TP a nejpozději při přejímce je zhotoviteldokiádá
kopiemi certifikátu nebo prohlášenÍm shody včetně výsledků zkoušek a jejich hodnocení'

6.2.2 KoNTRoLNÍZKouŠxy
V průběhu a po dokončení prací se ověřuje dosažení techníckých a kvalítativních parametrů,
které jsou předepsány dokumentací a shoda s průkazními zkouškami.

Kontrolní zkoušky vegetačních dílců se provádějí u specializovaného pracoviště ;'en v případě
zpochybnění kvality dodaných dílců.

Kontrolní zkoušky zeminy na vyplnění otvorů se provádí poďe dokumentace a požadavků v
čL'7.1'.2.

U osiva se provádí kontrola klíčivosti a dodržování složení travní směsi podle dokumentace.

6.2.g ZKoUŠENÍ HoTovÉHo KRYTU
V rámci kontrolních zkoušek hotové úpravy se zjišťují následující parametry:
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PaÍametr metoda požadavek
nerovnost povrchu

odchylka od příčného a podélného sklonu
výškový tozdil'mezi horní hranou veget' dílce a ze-
minou v oťvorech
pokryvnost travního porostu v otvorech
(po první. nebo lépe po druhé seči)

latíodéIce4m
dte ČSN 73 6175
níve1ací
měřením

vizuá1rrě

L5 mm

+ 0,5 "/,

20-30mm

90%

Četnost měření nerovností a odchylky do sklonu se určí podle velikosti parkoviště na každých
500 m2dvakrát, kolmo na sebe' Na menších plochách minimálně dvakrát.

7 BIoLoGICKÁ ČÁsr
Navrhování a provádění zpevněných travnatýclr parkovišť z hlediska biologického je stejně
důležité jako z hlediska technického. Pouze zajistí-Ii se potřebné podmínky pro růst a rozvoj
travních porostů (podle čL' 7.1} jIž pŤí stavbě, mohou zpevněná travnatá parkoviště plnit své
funkce a být dlouhodobě ťravnatá.

7X PODMINKYPRORUST TRAV
Každý druh trav má jiné nároky na podmínky akaŽdý jinak reaguje na nedostatek nebo přeby-
tek vody, tepla, světla, stíru, živin, jinak snáší zatěžování a poškozování' Přesto lze vymezlt
společné nároky trav v travních porostech na klimatické a půdní podmínky.

7.1,."L KLIMATICKÉPoDMÍNKY
- aťmosférické srážky ve formě deště, rosy a sněhu. Jejich optimáhrí úhrn je 700 - 800 ilun Za

rok a během vegetačního období (duben-září) asi 450 - 500 mm. Sněhová pokn-ivka působí
příznivě na přezimování rostlin, ale trvá-li příliš dlouho, mohou být některé druhy trav
postiženy sněžnou plísní,

- vzdušná vlhkost, která ovlivňuje stav porostů působenÍm na intenzifu transpirace a nepřímo
na vodní režim. Vyšší vzdušná vlhkost je pro travní porosty výhodná, snižuje se odpar a
rozsah zasychání kosením porušených konců listu. Při extrémní vlhkosti se však opět zvyšu-
je riziko šíření plísní,

- teplota vzduchu - optimálrrí průměrná roční teplota je pří uspokojivém vodním režirnu7 - 9
0C. Rozhodující je délka vegetačního období v poměru k délce omezeného růsfu (zima,
období sucha). Souvisí s ní příjem živin. Při vyšších průměrných teplotách v únoru a březnu
se prodlužuje intenzivní odnožování rostlin' Porost je pak hustší s větším podílem iisťů,

- délka a intenzita osvětlení má vliv na růst trav, intenziťu jejich odnožování a vytrvalost.
Různé druhy trav snášejí zastiňování různě, doporučuje se maximální doba zastínění 8 - 10
hodín,

7.1'.2 pŮoNÍ PoDMÍNKY
_ půdní druh. Pro travní porosty jsou nejvhodnější střední hlinitopísčité půdy, ve kterých je

asi 70 - 80 % všech pórů vyplněno vodou a zbytek vzduchem. optimáLrí hladina spodní
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vody je 50 - 7a cm pod povrchem. U půd jílovitých s malým obsahem organické hmoty
docházípři stání vozídei k nadměrnému zhutnění půdy a ke snížení schopností zasakování
vody' Tato nadměrně zhutrrěná půda znemožňuje i hlubší prokořenění trav a v období
sucha tráva vyhylrre,

- pH půdy rnábýtv tozrnezí5,5 - 6,6. V kyselých půdách, s pH menšÍm než 5, se znesnadňuje
příjem živin- Během vývoje travních porostri se vlivem hromadění surového humusu může
pokles pH na povrchu půdy snižovat. Tento proces lzebrzdit vápněním půdy a vyloučením
kyselých hnojiv,

_ humus je velmi důIežitá sLožka, která ovlivňuje úrodnost půdy.
' obsah humusu nesmí klesnout poď 2 "/", pří obsahu uhlíku kolem L %. DošIo by k celkové-

mu snížení úrodnosti půdy a tím i ke zpomalení růstu a obnovování porostu,
- živiny. tj. obsah dusíku (N), fosforu (P) a draslí<u (K) je spolu s vodním reŽimem nejdůle-

žitější.
optímální obsah živin v půdě při p}{5,5 - 6,6:

8 mgN
6 - 12 mg P2O2

12 - 2A mg K2O
3 - 12 %" uhličitanů

_ optimální je při pH 5,5 - 6,6 uďržovat hnojení v poměrt 6:2:3 (N:P:K). Na jaře má být
zvýšený obsah dusíku, který urychlí zdárný vyvoj a regeneraci travních porostu po zimě. }e
důleŽiý i pro růst trav na zastíněných plochách spolu se zvýšenou zálivkou.
le žádoucí, aby v půdě byl i vápník, hořčík, síra, stopové prvky a především železo.

Půda musí být chráněna před zaplevelováním. Půdy chudé na živiny a humus se méně zaple-
velují' Naopak tam' kde dochází ke splavování přebytku živin ze sousedních pozemků, může
dojít k většímu zaplevelování.

7.1.3 PoDMÍNKY PRo TRAVNÍ PoRosTY NA PARKoVlŠrÍcH
Na parkovištích jsou travní porosty vystaveny nepříznivému působení provozu i působení
konstrukce ZTP. Na travní porosty působí negativně zejména sucho, horko od sluncem rozpá-
lených betonových částí vegetačních dílců, diouhodobé zastínění, tlak vozidel, zaplňování
otvorů vegetačních dílců prachem a zemními částicemi a zhutňování zeminy v otvorech, nálety
plevelů z okotních pozemků, těžko proveditelrné ošetřování porostů Za provozu parkoviště
apod.

Na parkovištích jsou zceia jiné stanovištní podmínky než na jiných zatravněných plochách
stejného vegetačnilro typu.

Půdní profil na parkovištích je vytvořen uměle. Tvoří ho zemina (vegetační substrát) v otvo-
rech vegetačních díiců, podkladní vrstvy konstrukce vozovky (pískové lože a drenážní štěr-
ková vrsťva) a původní zemina podloží. I když se vrstvy pod vegetačními dílci provádějí jako
zahliněné' přece jen chybí potřebné živiny a drenážní štěrková vrstva odvádí potřebnou vláhu.

Z dlouhodobého sledování ZTP vyplýNá, že ne|ze počítat s větším ošetřováním těchto ploch
během jejich životnosti, proto je třeba upravit ekologické podmínky pro vývoj travních porostu
již při stavbě parkovišť.

Půdu, u níž agrochemický rozbor prokázal nedostatky v obsahu živín, ve struktuře, v půdní
reakci apod. je nutno zlepšit a upravit. TěŽkou půdu zlehčit přídavkem písku nebo rašeliny,
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živiny dodat přídavkem průmyslového hnojíva s potřebným obsahem živin.

72 pŘÍrnavnpŮpy
Součástí dokumentace stavby je i návrh půdních podmínek, který vychází zejména z kvallty
použité zeminy, ze stanovišťních podmínek, z nároků vysévaných travních druhů'

Požadavky na kvalitu a zacházení s půdou stanoví ČsN pttv 18915 (83 9011) Vegetační úpravy.
Práce s půdou.

Na zahrnutí otvorů vegetačních dílců je možno použít ornici nebo náhradu ornice. Zeminu na
zahrnutí otvorů je třeba chránit před zaplevelenÍm. PředevšÍm jde o zeminu, která bude na
skládce uloŽena déle než půlroku' Rovněž zaplevelenou plochu (původní vrchní část půdnilro
profilu), která bude použita na zahrnutí otvorů, je nutno předem ošetřit proti plevelům.

Pro likvidaci plevelů v půdě se používají totálrrí herbicidy typu Reglon, Gramoxon apod., které
zničí postříkané rostliny, v půdě se inaktivují a nemají další nepříznivé účinky. Tyto herbicidy
jsou vhodné zejména na jednoleté a dvouleté plevele, kter11irn je třeba zabránit ve vykvétání a
vysemeňování.

Plevele vytrvaIé, množící se nebo vytrvávající v podzemních orgánech (oddenky, hlízy,
dužnaté kořeny) lze těmito přípravky pouze oslabovat, nelze je jirni ničit úplně. Pro ťyto druhy
plevelů je nejvhodnější postřik totálním herbicidem typu Roundup. Přípravek působí systemic-
ky, rozvádí se po celé rostlině, včetně kořenů a zničí tak další výmladnost. V půdě se rychle
inaktivuje a rozkládá, je málo toxický a tedy málo rizikový jak pro osoby provádějící postřik,
tak i pro okolí. Ničí i plevele jednoleté.

Podle charakteru zaplevelení se volí odpovídající druh herbicidů' Použití zvolených přípravků
je možné jen za dodržení podmínek uvedených v návodu na obalu přípravku. Musí být zajiště-
na i bezpečná likvidace obalů a zbytků přípravků v souladu se zákonem č. 185/2a01 Sb. a
příslušných vyhlášek.

Zásaďněje možno používat pouze registrované herbícidy. Výběr vhodných herbicidů pro dané
podmínky a účelurčí odborný pracovník podle aktuáLrí nabídky v souladu s platn1flrni předpi-
sy. Každoročně se vydává seznam povolených chemických prostředků. Informace je možno
získat na Státní rostlinolékařské správě a na jejich pracovištích po celé republice. Seznam všech
pracovišť Státní rostlinolékařské správy je v příloze č. 5 TP 99.

Před výsadbou musí být zemina opět pině biologícky aktivní, bez zbytki použiých herbicídů a
upravena podle výsledků agrocherníckého rozboru, aby mladé travní porosý měly co nejlepší
podmínky pro svůj rozvoj.

Přípravné práce:

- agrochemickým rozborem humusové zeminy se stanoví pH, obsah N, P, K, Ca, Mg a obsah
jílovitých částic. Na základě výsledků se zemina upraví přidáním písku, hnojiva a rašeliny v
souladu s č]..7.1. 2. Podfl půdních částic menších než 0,0L mm nesmí přesahovat L0 %
hmotnosti,

_ zeminu získanou ze skrýwkových prací v místě stavby nebo ze zemníků je nutno chemicky
ošetřit proti pleveiům,

- na ochranu zpevněných travnaých parkovišť proti běžnému odkapávání pohonných hmot a
mazadel z motorových vozidel se zemina upraví smícháním s absorbentem ropných
produktu.
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73 VYBER VHODI\].ýCHDRUHŮTRAV
Travní porosty musí na ZTP snášet nepříznivé podmínky a přesto dlouhodobě vytrvat na
stanovišti. Požadavků, které musí splňovat trávy je mnoho a jsou veiice různorodé.

Požadavky na trávy pro ZTP:

- nízký vzrůst nevyžadující časté kosení,
- dobré odnožování,
- odolnost vůči suchu,
- tvorba pevného hustého drnu,
- odotnost vůči provozu atedy mechanickému utužování (komprimaci) půdnflro povrchu,
- odolnost vůči sálavému teplu od sluncem rozpáLených betonových částí vegetačních dilců,
- musí umožňovat snadné vsakování srážkové vody,
- nesmí zvyšovat prokluzování kol pŤirozjíždění abrzdění,
- zapln1t j|ž v prvním roce osetou plochu,
_ vytrvalost na stanoviští 10 a více let,

- schopnost vytvořit ekologicky stálé a ucelené společensťvo,
- příznivě esteticky ovlivňovat okol-rrí prostředí.

Trávy, které by splňovaly všechny požadavky nebyly vyšlechtěny, proto je třeba vybírat z
těchto pěstovaných odrůd trav a sestavit potřebné směsi:

- jílek vytrvalý- Lolium perenne L'
- kostřava červená - Festuca rubra L. i

- kostřava ovčí - Festuca ovina L.
- lipnice luční - Poa pratensis L.
- lipnice hajní - Poa nemoralis L'
- lipnice roční - Poa annua L.
- metlice trsnatá - Deschampsia caespitosa L.
' poháňka hřebenitá - Cynosurus cristatus L.
- psineček tenký - Agrostis tenuís SIBTH.

V příloze č" 3 jsou uvedeny vlastrrosti a požadavky jednotlivých druhů trav na stanoviště i
zkušenosti z dosavadního dlouhodobého výzkumu. Výhodné jsou směsi z více druhů trav.
Speciálrrě navržené směsi pro různé stanovišťní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4.

Na základě dlouhodobého sledování byl stanoven následující výběr a zastoupení (v %) jednot-
livých druhů trav'

7.3:l' NosNÉ DRUHY TRAV
Základem každé travní směsi musí být nosné druhy trav zastoupené co největším podílem, cca
30 - 50 %. Jsou to:

kostřava červená výběžkatá - Festuca rubra rubra L.

lipnice luční - Poa pratensis L.
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7.3.2 DoPLŇKovÉ DRUHY TRAV A RoSTLIN

K uvedeným nosným druhům trav se do směsí přidávají doPlňkové druhy. jejichž zastoupení
musí odpovídat stanovištním podmínkám. }sou to zejména:

|ílek vytrvalý - Lolium pereÍrne L' - přidávaný v množství 10 % pro všechna stanoviště, s
úlohou spíše krycí rostliny, která později ustoupí,

kostřava červená trsnatá - Festuca rubra ssp. fa1lax v množsťví cca 10 "/" pro všechna stanoviště,

kostřava ovčí - Fesfuca ovina L' - v množství cca 10 - 20 "/o, zviáště pro sušší klimatické
podmínky a stanoviště,

pohiíňka hřebenitá - Cynosurus cristatus L. - v množství cca 5-10 o/" pto téměř všechna stano-
viště kromě výsušných,

psineček tenký - Agrostis tenuis L. - v množství cca 5 - \a ok, pro téměř všechna stanoviště
kromě výsušných a příiš zastiňovaných,

lipnice hajní - Fesfuca nemoralis L. - v množství cca ].0 % na stanovištích zastiňovaných nejen
voziďIy, ale např. i vzrostlými stromy.

Kromě trav \ze do směsí povžít i jetei plaziý - Trifolium rePens L. v mnoŽství cca 5 o/", který
produkcí dusíku vytváří pÍíznivé podmínky pro travní druhy. Jetel má dlouhý kořenový
iystém a má schopnost prokořenit do podloží a najít si vIáhu. Ie však světlomilný a později
usfupuje. Na parkoviště pod sťromy není vhodný'

Na parkovištích se osvědčily další dva druhy trav, které se planě vyskytují po celém územi'
Jsou to:

lipnice roční - Poa annua L., v množství L0 - $ % pro téměř všechna stanoviště kromě
výsušných. Lipnice roční se vyskytovala z náIetu téměř na všech parkovištích i
když nebyla vysetá. Vzhledem k tomu, že kvete několikrát ročně při výšce 3 - 5
cm, rychle se rozšiřuje. Štoai ji období extrémního sucha,

psineček výběžkarý plazívý - Agrostis stolonifera ssp. stolonifera L. - v množsťví cca 5 - 10 %
pro téměř všechna stanoviště kromě výsušných'

7.3.3 NÁHnanNÍ DRUH TRAV

}ako náhradní druh trav je možné do směsí praZTP použít:

metlici trsnatou - Deschampsia caespitosa L. - v množství50 % pro všechna stanoviště.

7.g.4 NEVHoDNÉ pnuHY TRAV
Nevhodné pro ZTP jsou všechny druhy pícninářské, pro vyšší nárůst biomasy, zejrnéna :

bojínek luční - Phleum pratense L.

srha říznačka - Dactylis glomerata L'

Poznámka : V případě potřeby provádí rozbor Híčivosti semen Ústrední kontro]ní a zkušební
ústav zemědělský Bmo, Hroznova 2.
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7.4 zaroŽnnÍ rnatrNÍcr ponosrŮ NA ZTP
Pro zakládání trávníku obecně platí ČSN DIN 18917 (83 9031) Sadovnicťví a krajinářsťví.
Zakládání trávníků; ČsN l)tto 18 91"6 Sadovnicťví a krajinářství; Výsadba rostlin Čstv +0 o0to
osivo a sadba' Zkoušení osiva.

Množství výsevku je určeno při 95 % klíčivosti. Osivo každým rokem ztrácína klíčivosti a čtyř-
leté osivo je již nepoužitelné.

osetí ploch zpevněných díIci se provádí ručně v požadovaném množství. Místo zapravení do
půdy, které u vegetačních dilců nelze provést, se doporučuje zlehka pohodit vyseté osivo
vrstvou tloušťky 2 - 5 mm složenou z prosáté směsi humusové zerniny, rašeliny a písku v
poměru ]. : 1 : 1. JestliŽe se osivo při setí kropí vodou, musí se kropit každý druhý den až do
vzejIti v množství 10 l vody na 1 m2 není-li v požadovaném množství zajištěno srážkovou
činností, neboť nabobtnalé nebo naklíčené osivo při suchu odumÍrá.

Výsev travní směsi se provádí v období kdy se v dané oblasti vyskytuje delší údobí dešťových
srážek, coŽb,ý:rána jaře zhruba od 15'4' do 15'5. a někdy až do leťních měsíců nebo na podzim'

U velkých ploch s vegetačními dilci je možno provádět zatravnění hydroosevem, který zajístí
rovnoměrné osetí, ochranu osiva před povětrnostními vlivy a současně dodá potřebné živiny.
Hydroosev je možno použítjak na plochách zpevněných vegetačními dílci, tak u trávníku na
štěrkovém podkiadu. U hydroosevu na plochách zpevněných vegetačními dílci je třeba počítat
s velkou zttátou osiva, které se nanese a přikotví na povrchu dilce a do otvorů se nedostane.
Množství výsevku je třeba počítat na celou plochu vegetačních díců, nejen na plochu otvorů'

pokud se stavební práce na parkovišti dokončí v období říjen, listopad je nutné provést zahr-
nutí otvorů zeminou aŽna jaře, těsně před osetím.

Uvedení parkoviště do provozu je možno nejdříve až za ýden po první, nebo ještě lépe po
druhé seči, až mladé porosťy zesí]i ajsou odotnější vůči ProVoZu.
Trávníky na štěrkovém podkladu je možno používat k pojíždění a parkorlání až po vytvoření
pevného drnu, jinak dojde k likvidaci mladých travních porostů.

75 OSETROVANI POROSTU NA ZTP
7.5.1' Po vÝsADBĚ
Po osetí parkoviště se provádí kropení a sekání. Potřeba závIahje zejména v obdobích malych
dešťových srážek a tehdy, provádělo-li se kropení při výsevu, potom je nutrro zatévat po celé
údobí sucha aŽ do vzejíti trav a zapojeni porosfu.

Provádí-li se výsev v obdobích vyšších dešťových srážek, není kropení nutné'

Důležité je sekání na začátku v11ivoje porostů, před povolením k uŽívání plochy. Minimální je
jedno kosení, ale porost má lepší možnost vytvoření pevného a odolného drnu jeJi vystaven

Provozu až týden po druhé seči.

Nezbytně nutná doba k ošetřování nově založených travních porostů ie 4 - 12 týdnů.

Pokud je zaloŽenítravních porostů provedeno dodavatelsky, j" dopěstování trávníku kosením
podmínkou předání upravené plochy objednateli. Potřebu dokončovací péče stanoví projek-
tová dokumentace a zajišťuje ji zhotovitel.
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7.5.2 v DALŠÍCH LETECH
7.5.2.1 Letní ošetřování

Ošetřováním Se rozumí sekání, kropení, přihnojování a ničení plevele' U parkovišť v provozu je
ošetřování velice problematické. Je možné pouze tam, kde se jedná o soukromá parkoviště,
parkoviště u firem apod', která zůstávají odpoledne a přes noc bez parkujících vozídel. Na
veřejných plochách, kde stále nějaká voziďI'a parkují, je zákJadni ošetřování porostů zúženo'

Sekání travních porostů sekačkami při provozu na parkovišti se provádí pouze na okrajích
stání, nebo na málo používaných plochách' Jinak se vzrůst travníro porostu omezuje sekánÍm
pneumatikami pojíždějících vozidel o hrany vegetačních dílců.

Závlahy je vhodné provádět pouze v obdobích horkých a suchých letrrích měsíců a v oblastech,
kde není dostatečné množství srážek. V těchto případech je třeba dodat potřebnou vláhu
kropením v množství cca 10 I/ rrr'.Iedná se zejména o mladé porosty.

Přihnojování se provádí tam, kde je porost slabý a Ťídký. Prakticky to znamená na počátku
jeho vývoje nebo při poškození porostů. Hnojí se NPK nebo Cereritem na jaře v dubnu, příp. v
květnu v množství72}kg/ha, v případě potřeby ještě 80 kg/hav září.

|ro použití hnojiv ptatí ČSN EN 12944-1 a ČsN EN 129M-2, ČSN 46 061'0 Průmyslová hnojiva a
CSN 46 5735 Průmyslové komposty.

Ničení plevele na plochác h zTP se obvykle provádí PoUZe sekáním. Herbicid ů k tomuto účelu
se používá jen vyjímečně. Pokud je parkoviště zapleveleno málo, nebo nižšími druhy plevelů,
není potřeba tyto plevele likvidovat, protože vždy je vhodnější zeleň drobných plevelů než holé
ptochy bez jakékoli zeleně.

7.5.2.2 ošetřování zTP v zimním období

V zimním období jsou ZTP většinou vyhledávána řidiči, protože vzhledem k charakteru těchto
ploch se po nich dobře jezdíikďyž je na okolních plochách náledí.

Při vysoké sněhové pokrývce se lehčím vozidlem (malý traktor apod.) s radlicí s gumovým
břitem stáhne přebytečný sníh a ponechá se sněhová vrstva tioušťky cca 50 mm. Sněhová
vrstva chrání porost před vymrznutím.

Při zimní údržbě se na ZTP nesmí používat chemické rozÍnrazovací a zdtsťtující posypové
materiá1y. Rovněž 25 m před ZTP se tyto materiáIy při zimnílú&žbě nesmějí používat. Doporu-
čuje se, aby tato vzdálenost byla cca ].00 m' Tím se Lépe zajístí, aby travní porosty nebyly těmito
prostředky ohrožovány.

OBNOVA ZTP
CASTECNA OBNOVA ZTP

Při zaplnění otvorů vlivem provozu motorových vozidel ažpo horní hranu vegetačních dílců a
likvidaci porostů je třeba Znovu vytvořit prostor 20 - 30 mm pro růst rostlin a tím provést
částečnou obnovu ZTP'

Postup při částečné obnově ploch z vegetačních dílců:

_ zničení zbýNajícívegetace totálním herbicidem, příp na malých plochách ručně,

8
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- plochu bezvegetace pojíždět všemi směry sacím Vozem s kartáči. Tím se odstraní stará zemi-
na v otvorech,

- vyplnění otvorů novou humusovou zeminou upravenou podle požadavků v čI.7.1-.2 a7.2,
- vysetí vhodné travní směsi ručně s pohozeníÍn 2 - 5 mm vrstvy přesáté zeminy, nebo na

velkých plochách osetí hydroosevem.
Do provozu je možno ZTP uvést apět až po vytvoření souvislého porostu po prvni lépe po
druhé seči.

82 ÚprNÁoBNoVA ZTP
Při větším poškození vegetačních dílců, při ztrátě rovinatostí ZTP (při větších nerovnostech
pod 4 m 1atí než 60 mm) je třeba vegetační dílce vyzvednout, vyčistit jejich oťvory od zbytků
staré zeminy a vegetace, upravit podkladní aložní vrstvu, nepoškozené vegetační dílce Znovu
poIožit, zahrnout novou humusovou zeminou a osít vhodnou travní směsí.

Do provozu je možno ZTP uvést opět aŽ po vytvoření souvislého porostu po první, lépe po
druhé seči.

g ŽlvoTNoST ZTP
Životnost ZTP je závislá zejména na:

- rozhodnutí budovat ZTP jen tam, kde jsou splněny všechny požadavky uvedené v kap.2,3,
4,5,7,

- výběru správného vegetačního dílce ( pevnost, mrazuvzdornost, a hlavně velikost otvorů),
- kvalitnÍm provedení ZTP přt stavbě (únosnost podLož| zajištění travním porostům možnosti

čerpat viáhu zpoď|oží, rovinatost plochy, vytvoření prostoru pro růst a odnožování trav),
- kvahtě zeminy použíté na zahrnutí otvorů (Žtviny, humus, nezaplevelenost),
- zvolení vhodné travní směsi,
- správně provedeném osetí,

' ošetřování před předáním do provozu,
_ provozoviání parkoviště až po vytvoření souvislého porostu,
- možnosti zaplevelení z okoli,
- způsobu užíváni - jen osobními vozidly a na dobu max' 8 - 10 hodin denně, nepoužívatzTP

aní dočasně k iiným účelům, např' k přejezdům těžkých vozidel na blízkou stavbu a jejich
parkování, ke skládce stavebního materiálu (panely, písek, odfrézovaný materiálapod.),

- moŽnosti splachování zemních částíc naZTP z okolních ploch,
- rychlosti zanesení (vyplnění) otvorů vegetačních dílců,
- umístění parkoviště pod vzrostlý-i stromy/ které nadměrně zastiňují travní plochy a

opadem listí rychle zanášejí otvory vegetačních dílců,
' dopravním usměrnění stání. Při vymezení jednotIivých stání je životnost travních porostů

podstatně menší,
- nutném ošetřování ZTP.

Správně navrŽená, vybudovaná aprovozovaná parkoviště mohou mít minimálr:rí životnost 10 -
15 let, často až 2a - 25let. Při dodržení všech podmínek docházípostupně pomalu ke snižování
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Poklyvnosti rostlinami až zistane parkoviště zceLa bez vegetace s otvory vyplněnými jemným
materiáIem a stává Se nepropustnou, prašnou plochou a je třeba uvažovat o jeho obnově.
Nejsou{i zásady pro budováníZTP dodrženy a je-li parkoviště užíváno jiným způsobem, pak
je jeho životnost pouze kolem 5let.

Poznámka: PrunÍ ZTP byla u nás budována již v letech 1976/81' Na těchto parkovištích byly
zkoušeny různé tryy vegetačních dilctt, různého mateiá]u (betonové, keramické), různé konst-
rukce ZTP, různého uspořádáru a nizné trauní směsi pro různá stanoviště. Parkouiště byla
d]ouhodobě slecloviína.

By}a sledována dopravnÍ stránka (jakou dobu vozid]a na plochách parkují), technická stránka
(stav vegetačnÍch dilců, stav stání _ nerov'nosti apod.) a biologická stránka této technologie.

Po biologické stránce byla sledována:
- ceková pokryvnost ploúy rostlinami, v %

- zastoupenÍjednotliuých druhů uyseých trav v 7o,

- zaplevelenost v %o,

- druhyplevelů na parkovišti,
- souvis]ost s ry.užÍvánÍm parkouiště,
- vliv regulovaného stánÍ vozide] na stav porostů,
- vLiv údržby,
- prostor pro uývoj travních porostů - rychlost zanesení otvorů.

Zhodnocením poznatků při dlouhodobém s]edovánÍ ZTP vypÍynu}y zásady pro
zajištěru dlouhodobé živohtosti ZTP .
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L0 IEZNAM soUVIsEIÍcÍcHpŘEDPlsŮ
ČsN or sozo Dopravní značkyna Pozelnních komunikacích

Čstv ot gsoo Základnínázvosloví v dopravě

Čstv +o ooto Osivo a sadba. Zkoušení osiva

ČsN ao +soz Průmyslová hnojiva

Čstv gN 12944-1' Hnojiva, materiály k vápnění a prostředky ke zlepšení půd-Slovník-
Část 1' Všeobecné termíny

ČsN gN 12944-2 Hnojiva, materiály k vápnění a prostředky ke zlepšení půd-Slovnft-
Část z: Hnojiva

Čstv +o szgs Průmyslové komposty

ČsN +o sggt Skladovanie prípravkou na ochranu rastlÍn

Čstrt zz tooz Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČsN zz rooo Konťrola zhutnění zemina sypanin

Čsru zz rors Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

ČsN zz rrss Stanovení obrusnosti přírodního kamene podle Bóhma

ČsN zz rsso obrubníky a krajnfl<y

ČsN zz gooo Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČsN zz gzto Betonové prefabrikáty' Betonové dlaždice

ČsN uN rg+r Dlaždice z přírodnflro kamene pro venkovní dlažbu. Požadavky a zkušební
metody (721861)

ČsN nN rg+z Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu. Požadavky a
zkušební metody (72 1,862)

ČsN Et'{ rg4g obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu. Požadavky a zkušební
metody (721863)

ČsN zs oogs Zatíženístavebních konstrukcí

Čsrv p ENV 1991-2-1 Část 2: Zatíženíkonstrukcí-objemová iíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČsN ze ozos Goemetrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesností

ČsN zs 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě'PodmÍnky provádění.
Část 1' Přesnost osazení

ČsN zs rzor Navrhování betonových konstrukcí

ČsN zs rzog Vodostavebnýbeton

ČsN zs rgrr Zkoušení betonové směsi a betontr. Spoiečná ustanovení

ČsN zs rgrz Shnovení pevnosti betonu v tlaku

Čsiv Etv 12390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu. Část 5, Pevnost v tahu ohybem

ČsN zg rezz Stanovení mrazuvzdornosti betonu

ČsN za tszs Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácenými zkouškami
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ČsN za tszo Stanovení odoinosti povrchu cementového betonu proti působení vody a
chemických r ozmr azovacích látek

ČsN zg razo Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení

ČsN zs rgzs Tvrdoměrné metody zkoušeníbetonu

ČsNzgz+oo Prováděníakontrolabetonových konstrukcí

Čsx nru 206-1 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČsN rso aorz Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles

ČsN zs goso Zemnépráce. Všeobecné ustanovenia

ČsN zg ooos Prostorové uspořádiíní sítí technického vybavení

ČsN za ooso Odstavné a parkor'.ací plochy silničních vozidel

ČsN zg oosz Jednotlivé a řadové garáže' Záklaďní ustanovení

ČsN zg 6059 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot.
ZákJadní ustanovení

Čstv zg otoo Názvosloví silničních komunikací

ČsN za oror Projektování silnic a dálnic

ČsN zg otto Projektování místních komunikací

ČsN zs orzs Stavba vozovek. Cementobetonové k yty

ČsN zs 61'31-7 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1' K'yty z ďIažeb

Čsru za 67g1"-2 Stavba vozovek' Dl'ažby a dílce. Část 2,r'y'ty ze silničních dflců

ČsN zs 6137-3 Stavba vozovek. Dlažby a dflce. Část 3, Kryty z vegetačních díců
Čsto zs orzs Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČsN zg orgo Statická zatěžovacízkouška podložía podkladních vrstev vozovek

ČsN sg goor Sadovnictví a krajinářství' Termino\ogie-ZáHadní odborné termíny a definice

Čstv oIN 18915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou (83 9011)

Čstv oIN 18976 Sadovnictví a krajinářství-Výsadba rostlin

ČsN oIru 1'8917 Sadovnictví a krajinářství. Za(ádání trávníků (s3 9031)

- Zákon č. L3/1997 Sb', o pozemních komunikacích v platném znění

- Zákon č. 17 / 1991' Sb., o životním prostředí

- Zákon č.22/7997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů ve znění zákona č'71' /2000 sb.

- Zákon č.50 /1976 Sb., o územním plánování a stavebnÍm řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.1'02/2007 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

- Zákon č' 147 / 7996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů

- Zákon č' 157 /1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
dalŠích zákonů
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- Zákonč.1'85/2001' Sb., o odpadech

- Zákonč254/2aÚ Sb., o vodách a o změně některých zákonů

- Zákon č.258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někteých souvisejících zákonů

- Zákon č.513 /1991, Sb., obchodní zákoník v platném znění

-Nařízení vlády č.82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoý přípustrtého stupně
znečištění vod

- Nařízení vl'ády č.178/1997 Sb., kteým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky -

ve znění nařízenívlády č.81'/1999 sb.

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb', o ochraně zdravípřed nepříznivýmni účinky hluku a vibrací

_ Vyhláška MZe č.84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostiin a
zacházení s nimi a teclrnické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na
ochranu rostlin a jejich kontrolní testování

- Vyhláška MDS č. 30/20a1' Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komuni-
kacích a úprava řtzeniprovozu na pozemních komunikacích

_ Vyhláška MDs č. 1'04/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v
platném znění

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/7990 Sb., o
bezpečnosti práce a technických zařízenipři stavebních pracích

- Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (od
1.1.2002)

- Vyhláška }dŽP č.381/2001' Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů (od 1'1.2002)

- Vyhláška MrŽP č.382/2OO1, Sb., o podmÍnkách použitiupravených kalů na zemědětské půdě
(od 1.1.2002)

- Vyhláška MŽP č.383/2OO1' Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (od 1.1.2002)

- TKP staveb pozemních komunikací
- kap L' Všeobecně
- kap 4. Zemní práce
- kap 5. Podkladní vrstvy
- kap 9. DIážděné vozovky
- kap 10. Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní piochy
- kap 13' Vegetační úpravy
- kap 18 Beton pro konstrukce

- TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace

- TP 28 ZakIádánítrávnfl<ů hydroosevem. Sdružení pro výstavbu silnic ]"991

-TP 97 Geotextí]ie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací

- MP k S] - PK č.j.20840 / 0] -120 (VD 9 /2001)
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Příloha č.1

Doporučené konstrukce zTP

Konstrukce 1,.

vegetační dílec TBX 9a/4a
písek hlinity
příp. geotextilie

100 mm
50 mm

celkem

Konstrukce 2

vegetační díIec TZX 1 / 826
hlína písčítá
příp. geotextilie

150 mm

L20 mm
50 mm

celkem

Konstrukce 3

vegetační dí]ec TZX I / 826
hlÍna písčitá

170 mm

120 mm
100 mm

celkem

Konstrukce 4

vegetační dilec TZX 7 / 826
písek hlinitý

220 rnrn

120 mm
30 mm

celkem

Konstrukce 5

vegeiační dflec IZT 730 / 10
písek htiniý

150 mm

1"40 mm
50 mm

celkem

Konstrukce 6

vegetační dílec TZX 87/1'20
písek hlinitý
štěrk hlinitý

L90 mrn

150 mm
50 mm

100 mm
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Konstrukce 7

vegetační dí]ec IZT L30 / 10
písek hliniý
geotextilie

140 mm
50 mm

celkem

Konstrukce 8

vegetační dílec IZT 130 / 10
hlína písčitá

190 mm

140 mm
50 mm

celkem

Konstrukce 9

vegetační dflec TZX 81, / L20
hlína písčitá

190 mm

150 mm
L00 mm

250 mm

Příloha č.2

Použití doporučených konstrukcí
vzhledem k zemině v Podloží

Zemjnapod|oží
podle ČsN zz rooo

Doporučené konstrukce vozovky podle čísla
konstrukce v Příloze 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JW, SP, SF, SM x

GW, GP, G-F X x X

leminy podle
csN 72 1015

1600-1700 kg.*-' x X X

>1700 kg.*-' X X
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Pffloha č.3

Trávy vhodné do směsí pro zTP
a zkušenosti s nimi

Iílek v}ztrvalý - Loiium Perenne L. je nížší, volně trsnatá tráva, která snáší velmi dobře
sešlapávání a má rychlý počátečnívývoj. Na parkovištích zatěžovaných provozem bylo zastou-
pení jflku v průměru vyšší než na parkovištích máio Provozem zatěžovaných. Později usfupuje.
Je častěji poškozovián ÍnÍazem a plísněmi, hlavně hustý nevyzrálý porost'

Na ZTP jsou vhodné odrůdy typu SPORT, protože tvoří velmi pevný drn, snáší časté kosení a
sešlapávání. Je odolná vůči vymrziání a plísni sněžné.

Kostřava červená - Festuca rubra L. trsnatá nebo výběžkatá je nižší tráva s pomalým vývojem
po zasetí, aIe zato vytrvalá. Má ze všech trav nejnižší nároky na stanovištrrí podmínky, snáší
zastÍnění a komprimaci. fe praktícky univerzálním typem trávy do velmi různorodých stano-
vištních podmÍnek. Snáší všechny druhy půd. Pro ZitP je zviáště výhodná výběžkatá forma'
protože dobře vyplňuje prázdná místa v travních porostech a koření poměrně hluboce, takže
snáší přísušky. Snáší kosení na výšku pod 10 mm'

Na ZTP jsou vhodné odrůdy typu RoSANA, protože tvoŤí méně zelené plochy, snáší časté
kosení a sešlapávání

Kostřava ovčí - Festuca ovina L' je nízká hustě trsnatá tráva s pomalým vývojem. Silným
konkurentem je jen na suchých, živinarrri chudých půdách. Na parkovištích se osvědčila,
zvláště na plochách vysýchavých a výhřevných' V mřížkových typech vegetačních dflců bylo
její zastoupení nižší.

Na ZTP jsou vhodné odrůdy ýpu JANA,protaže tvoří husty drn, snáší sešlapávání a uplatní se
v sušších oblastech.

Lipnice hajní - Poa nemoralis L' je voLně trsnatá bohatě olistěná tráva středního vzrůsfu (do 30
cm). Tvoří ju*ý porost a je vhodná na stinná sušší místa pro lehčí až kamenité půdy (trávníky
na štěrkovém podkladu)' Ve vyšších polohách nad 600 * n.*. snáší í oslunění.

Lipnice luční - Poa Pratensis L. patří k nejvytrvalejším třavám. }e to výběžkatá tráva, která
vytváří dlouhé podzemní oddénky, jimiž se šíří do okolí. Je to tráva nizká, vytvářející pevný
souvislý drn' V prvním roce po výsevu se sice pomalu vyvíjí, ale vyznačuje se velkou stano-.
vištní přizpůsobivostí neškodí ji holomrazY, ani déle ležící sněhová vrstva. Také dobře vzdoru-
je déle trvajícímu suchu a po poškození má schopnost rychle obrážet z podzemních výběžků.
Nevyhovují ji půdy těžké a málo vzdušné. Pro své vlastností je nosným travnÍm druhem do
srněsí pro parkoviště. }e možno ji kosit na výšku 25 - 50 mm.

Na ZTP jsou vhodné druhy typu MoRAVANKA (a KRASA), protože tvoří velmi nízký porost,
snáší časté sekání a sešlapávání. Je odo1ná vůči vymrzání a chorobám'

Lipnice roční - Poa annua L. je tráva velmi nízká, se schopností vytvářet až ňi generace za rok.
Po vyklíčení má rychlý "ýroj a brzy intenzivně odnožuje v kolénkách stébel. Je to skromná
tráva, není náročná na půdu, snáší stísněná stanoviště a vyšší koncenťrace půdních roztoků.
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Dává přednost vlhčím místům' Pokud je k dispozicí její osivo je její zastoupenÍ v travruch
směsích na ZTP plrrě oprávněné' Ikďyž není vyseta, většinou se V porostech na parkovištích
vyskyfuje samovolně.

Psineček výběžkat}i P]azivý - Agrostis stolonifera ssp. stoIonifera je poddruh psinečku
výběžkatého, nižšilro plazivého vzrůstu, s dlouhými nadzemními výběžky, které mají schop-
nost v kolénkách zakořeňovat. Na parkovištích se osvědčil. Nadzemními výběžky se rychle
rozšiřuje do okoLí.

Na ZTP jsou vhodné od'růdy typu ROŽNOVSKÝ, neboť vywáříjemný, hustý a vyrovnaný
porost. Je vhodný pro normální podmínky s dostatkem vláhy' Snáší vlhko a chladno. Je méně
odolný v intenzívním provozu. |'

Psjneček tenký - Agrostis tenuis Sibth' je nízká tráva s krátkými podzemními výběžky, s
poměrně pomalým v1ýwinem po zasetí. Vyhovují mu chudší hlinitopísčíté až hlinité půdy. Je
světlomilný, snáši velmi nízké a časté kosení. Vhodnost pro ZTP je nesporná,Izeho zaŤad1t do
prvnfiro pořadí vhodnosti jako doplňkový druh.

Na ZTP jsou vhodné odrůdy typu TENO, neboť vytváŤí velmi j"*ý a hustý porost. }e vhodný
pro normální podmínky s dostatkem vláhy. Snáší vlhko a chladno. Je méně odolný v inten-
zívním provozu ' Nesnáší dobře výsušné půdy.

Poháňka hřebenitá _ Cynosurus cristatus L' je víceletá volrrě trsnatá nízká tráva, nenáročná na
žíviny, špatně snáší zastiňování a na suchých stanovištích prakticky neroste. Na parkovištích se
většinorr vyskytuje v okrajových, málo zastiňovaných partiích. Na parkovištích rr.álo zatěžo-
vaných se vyskytuje po celé ploše. Nebude nosným druhem a její zastoupení ve směsi nemá
přesahovat 5 %.

Na ZTP jsou vhodné druhy typu TARGo, neboť tvoří hustý drn a snáší sešlapávání. Je vhodná
pro normální podmÍnky s dostatkem vláhy.

Metlice trsnatá - Deschampsia caespitosa (L.) P.B' je hustě trsnatá hlubokokořenící odolná
tráva. Nemá vyhraněné půdní a klimatícké požadavky, ale nejlépe jí vyhovují mírně kyselé a
vlhčí půdy. Uspořádání kořenového systému jí umožňuje čerpat vodu z větší hloubky i odolá-
vat většímu zavlhčení' Po zapojení vytváří hustý porost s dlouhou vegetační dobou, od sejití
sněhové pokry'vky po zámraz. Má světlejší zelenou barvu. Je náchylná k tvorbě stařiny a k
částečné nekrotizaci tezných ploch listů po seči. Netrpí chorobami. Ve směsích by měla být
zastoupena nejméně 50 o/o, neboť při nižším zastoupení vytvářívystoupavé trsy.

Na ZTP jsou vhodné odrůdy typu META a KoMETA, neboť jsou vhodné pro většinu míst a
jsou odotné proti zarnokření i suchu.
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Složení travních směsí pro ZTP
svtĚs pno suŠŠÍ xrrvrRrlcxÉ a r,ŮpttÍ r,onuÍNxY

Fesfuca rubra rubra - kostřava červená výběžkatá
Poa pratensis - lipnice luční
Festuca ovina - kostřava ovčí
Fesfuca rubra ssp. fallax - kostřava červená trsnatá
Lolíum pereÍrne - jílek vytrvalý

Doporučené výsevní množství je 12 gna L m2.

sMĚs PRo VLHČÍ xrnaaTICKÉ A PŮDNÍ PoDMÍNKY
Fesfuca rubra rubra - kostřava červená výběžkatá
Poa pratensis - lipnice luční
Festuca rubra ssp. fallax - kostřava červená trsnatá
Agrostis tenuis - psíneček tenký
Cynosurus cristafus - poháňka hřebenitá
Lolium perelrne - jílek vytrvalý

Doporučené výsevní množství je 12 g na 1 m2.

sMĚs METLICovÁ uNlvBRZÁLNÍHo PoUŽITÍ

Deschampsia caespitosa - metlice trsnatá
Fesfuca rubra rubra - kostřava červená výběžkatá
Poa pratensis - lipníce luční
Loliurn Perenne - jílek vytwaLý

Doporučené výsevní množství je 15 g na 1 m2.

sMĚs PRo ZAsTÍNĚNÁ sTANovIŠTĚ
Fesfuca rubra rubra - kostřava červená výběžkatá
Poa pratensis - lipnice luční
Poa nemoralis - lipnice hajní
Lolium perenne - jíIek vytrvalý
Poa annua - lipnice roční
Agrostis stolonifera ssp. stolonifera - psineček výběžkaý plazivý

Doporučené výsevní množství je 15 g na 1 ď'

sMĚs PRo TĚŽšÍ pŮov

Festuca rubra rubra - kostřava červená výběžkatá
Poa pratensis - lipnice luční
Poa annua - lipnice roční
Lolium perenne - jílek vytrvalý
Agrostis stolonifera ssp. stolonifera - psineček výběžkaý plazivý

Doporučené mnoŽství výsevku je 15 g na 1 m2.

Příloha č.4

30 "/.

30%
20%
1,4 "/"
1.0%

30%
30%
10%
1,0%
1.A%
10%

5A%
20%
2A%
t0%

30%
30%"
10%
20%
5%
5%

40%
20%
20%
75%
5%
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sMĚS PRo TRÁVr.qÍrcY Ne ŠrĚnxovÉvt PoDKLADU
Fesfuca rubra rubra - kostřava červená
Poa pratensis - lipnice luční
Lolium peÍenne - jílek vytrvalý
Poa annua - lipnice roční
Agrostis stolonifera ssp. stoIonífera - psineček výběžkatý plazivý
Cynosurus cristatus - poháňka hřebenitá
Trifolium rePens - jetel plazívý

Doporučené výsevné množství je 1'4 g na t m2.

L

Pto ZTP se doporučuje větší množství výsevku, protože část osiva ulpí na vegetačních dílcích a
nedostane se do otvorů.

30%
30%
20%
5%
5%
5%
5%
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Tróvniky no šlrěrkovém podklodu

obrázekč.2

štěrk 1 6122veválcavaný po osetí

Štěrk 1 6132 s humusovou zeminou

štěrkodrt 0/63 s příměsí zeminy

Vrstva slouŽící
k rŮstu trávy
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