
SHRNUTÍ ZMĚN V PROJEKTU ZELENĚ 

- veškeré rozměry a kóty v umístění zeleně musí být čteny z projektu 

zeleně, nikoliv z koordinačního výkresu stavby. Na koordinačním výkresu 

stavby je určena jejich přibližná poloha vzhledem k ostatním prvkům. 

Projekt zeleně tak musí být nedílnou součástí umisťování stromů v ploše, 

především kvůli dodržení odstupů mezi stromy. 

 

 

• NÁHRADA ZA ZRUŠENOU PŘESADBU STROMŮ ZE SOFIJSKÉHO NÁMĚSTÍ 

náhrada za stromy, co se nebudou přesazovat ze Sofijského, jsou vyznačeny v koordinačním 
výkrese jako stromy č. 9, 10 
 
1) velikost výpěstků: 
acer campestre: vk, 3xp, ok 16-18, zb (ko) 
prunus sargentii Accolade:  vk, 3xp, ok 12-14, zb (ko) 
2) technologie výsady bude odpovídat technologii výsadby typu A( tj klasická do travnatých 
ploch), tak jak je vymezeno v PD a v položkovém rozpočtu 
 

 

 

• DOPLNĚNÁ VÝSADBA STROMŮ DLE POŽADAVKŮ VZNIKLÝCH BĚHEM KD 

nová výsadba stromů vyznačena v koordinačním výkrese, stromy označeny jako č. 6, 7 
 
a) stromy k zastínění herních prvků: 
přidány 3 kusy Paulownia tomentosa vk, 12-14, zb (Pavlonie plstnatá) tak, aby to eliminovalo 
dopolední, polední a částečně i odpolední slunce. Princip rozmístění prosím +- dodržet. 
Během realizace pohlídat prosím, aby byly dodrženy veškeré bezpečností odstupy od herních 
prvků (dopadové plochy). 
 
 b) vánoční stromek. 
Navržen strom Jedle Kavkazská (Abies nordmanniana). Obecně si myslíme, že vzhledem k 
charakteru stanoviště, tam bude jakýkoliv z jehličnatých stromů málo prosperovat (výsušné 
stanoviště, přehřívání, otevřená plocha atd....).Upozorňujeme, že i při kvalitní výsadbě a péči 
je vysoká pravděpodobnost, že stromy nebudou dlouhodobě prosperovat. 
Velikost výpěstku cca 200-250 zb 
 
 Technologie výsadby stromů  identická jako v případě ostatních klasických 
výsadeb navržených v PD (tj. velikost jamky, složení substrátu, hydrogel... apod.)  U 
jehličnanů více kompostu a kotvení šikmo natlučenými kůly 



• NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA POKÁCENOU BŘÍZU BĚLOKOROU, 1ks 

 Nahrazeno výsadbou 1ks Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' vk 14-16 (trnovník červený), 
vyznačen v koordinačním výkresu jako č.8. 
 
Technologie výsady bude odpovídat technologii výsadby typu A( tj klasická do travnatých 
ploch), tak jak je vymezeno v PD a v položkovém rozpočtu 
 
 

 

• ZVÁŽENÍ VÝSADBY LÍPY NA PLOŠE NÁMĚSTÍ 

Výsadba lípy (tj. naší národní lípy srdčité, případně druhé z domácích lip - lípy velkolisté) není v těchto 

podmínkách zcela ideální. 

I když je lípa náš domácí „národní“ strom, podmínky předmětné lokality se domácích podmínkám 

českých hájů a rozvolněných lesů výrazně liší a blíží se spíše podmínkám středomořským (tato 

záměrná nadsázka v posledních letech v souvislosti s globálním oteplováním a suchých horkých 

posledních roků,  nabývá však pozvolna částečně na realitě). 

Stávající podmínky lokality: tj. otevřené stanoviště, s nekvalitním půdním horizontem a především 

stanoviště vysychavé, rychle se přehřívající (zpevněné plochy v okolí, tepelné ostrovy) a 

s minimálním zásobováním vodu, jsou pro výsadby domácích druhů lip nevhodné a lípy v nich 

vysazené živoří a postupně chřadnou. I když lípy v našich městech byly před 100 a více lety hojně 

vysazovány, nynější podmínky center našich měst a rušných městských ulic se natolik pozměnily, že 

lípy v těchto nevhodných podmínkách chřadnou (někde více, někde méně), ale každopádně nejsou 

v nich perspektivním stromem. 

Z tohoto důvodu byly pro předmětný projekt vybírány dřeviny, které jsou dle dosavadních zkušeností 

a znalostí lépe adaptovány na tento soubor stressových městských podmínek (jedná se např. o javor 

babyku, platany, trnovníky, …) tak aby ve střednědobém a ideálně i dlouhodobém horizontu byla 

stromová kostra celého prostoru stabilní a s velkou pravděpodobností, že se stávajícím trendům 

(globální oteplování, omezené zásobování vodu) co nejvíce adaptuje.  
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