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1. Úvod: 

 

Tento projekt vznik za podpory NADACE VIA, na základě smlouvy o výpujčce mezi 

spolkem Naše Řepčínsko a Statutárním městem Olomouc zastoupeným Filipem Žáčkem 

ze dne 27.11.2017. Plocha je zapůjčena spolku Naše Řepčínsko z.s. od 1.12.2017 až do 

31.12.2028. Jedná se o pozemky 69/5 o výměře 91m2; 69/6 o výměře 407m2 a 1162 o 

výměře 1078m2 vše v k.ú. Řepčín. Po tuto dobu může spolek Naše Řepčínsko realizovat 

projekt“ Sejdeme se u vody“. 

NADACE VIA rozvíjí komunitní život. Podporuje skupiny lidí, kteří společně proměňují 

veřejná prostranství, oživují veřejný prostor, usilují o lepší sousedské vztahy a  nebojí se 

společně postavit za veřejný zájem. Společná práce zlepšuje u občanů vzájemné vztahy a 

upevňuje vztah k místu, kde žijí. Práce NADACE VIA  prochází napříč Českou 

republikou 

Předkládané projektové dokumentaci předcházelo několikateré veřejné projednávání, 

kde každý jedinec mohl  vyjádřit své potřeby, které byly zapsány a  veřejností bodovány.  

Nejvýše hodnocené potřeby obyvatel byly zapracovány do celkové situace. Celková 

situace byla taktéž občany bodována a zde je předložen  její závěrečný stav. Veřejných 

projednávání se zúčastnili občané Řepčínska,  zástupci NADACE VIA a  zastupitelé města 

Olomouce. Projekt byl medializován v tisku a regionální televizi.   

Realizace projektu „Sejdeme se u vody bude probíhat pod záštitou spolku Naše Řepčínsko 

z.s. 

 

  

 

2. Identifikační údaje: 

 

 Zpracovatel: 

 Ing. Olga Žáková, Daskabát 12, 77900 Olomouce 
 Tel: 737 383 078 

 

Zadavatel: 

Naše Řepčínsko, z,s. 

Břetislavova 249/9a 

Olomouc 

 

 

 

3. Širší vztahy: 

 

Město Olomouc leží ve východní části České republiky v nivě řeky Moravy. Rovinatý charakter 

města je na západě, na východě je ohraničen vyšším georeliéfem, takže město je uzavřeno do 

protáhlé sníženiny otevřené ve směru SZ – JV.  Zeměpisné souřadnice středu města : 49º45´szš, 

17º15´vzd. Nadmořská výška středu města je 219m n. m. 

Olomouc je šestým největším městem České republiky. V tomto městě žije přibližně sto tisíc 

obyvatel. První Slované přišli na toto území v 6. století a založili zemědělskou osadu. 

V 7. století bylo vybudováno opevněné hradiště. V 10. století osada na krátký čas zanikla. 

Zanedlouho sem přišli další obyvatelé a Olomouc se stala vojensko-správním centrem. 

V 11. století byl postaven nový hrad. V roce 1573 zde byla založena první univerzita na Moravě. 

Olomouc se postupem času stala univerzitním městem a i nyní je navštěvovaným turistickým 
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centrem. Olomouc je rozdělena na 26 městských částí, v nichž najdeme i řešenou lokalitu v 

části Řepčín. 

 

Vymezená lokalita byla dříve zahradní kolonii, což dokazují pozůstatky ovocných dřevin. Místo 

nabylo  širšího významu vybudovánín stezky poblíž vodního toku řeky Bystřičky. Podmět k 

přeměně pozůstalého sadu na polyfunkční parčík dalo občanské sdružení „ Naše Řepčínsko“.   

 

4. Vymezení zájmového území 

Lokalita ul. Lipenká - Identifikace řešeného území 

Kraj (NUTS III): Olomoucký 

Okres (NUTS IV): Olomouc 

Město: Olomouc 

Katastrální území: Řepčín 

 

 

Specifikace pozemků dotčených realizací projektu 

 

Katastrál

ní území 

p. p. č. M2 druh 

pozemku 

(dle KN) 

způsob 

využití 

(dle KN) 

vlastník 

Řepčín 69/5 91 Ostaní 

plocha 

manipulační 

plocha 

Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 77900 

Olomouc 

 
Řepčín 69/6 407 Zahrada  

Řepčín 1162 1078 Zahrada  

Řepčín 1175 1777 Ostatní 

plocha 

Neplodná 

půda 

Česká republika, Povodí 

Moravy,s.p.,  Dřevařská      

932/11, veveří, 602 00 Brno 

 

5. Význam zeleně v lidských sídlech 

 

Zeleň, zejména zeleň dřevinná, je nezastupitelnou složkou životního prostředí. Je také jedinou 

částí životního prostředí, která má až na výjimky na ostatní složky životního prostředí výhradně 

pozitivní vliv. 

 

Plochy zeleně mají vliv na: 

 snížení a vyrovnání teploty vzduchu – nejpodstatněji se zeleň projevuje při tlumení 

tepelného vyzařování (zatímco osluněné a vyhřáté plochy mají podíl na pohlcení tepla 

4-10%, u stromů je to 30-50% 

 zvýšení relativní vlhkosti – vzduch v zastavěném území je o 20-30% sušší než vzduch 

v místech s převahou zeleně 

 podstatné snížení pohyblivosti vzduchu a jeho usměrňování 

 tlumení účinků inverze 

 vytváření náhradních ekologických stanovišť pro faunu žijící na území sídel 

 

 

K těmto bioklimatickým účinkům se přidružuje celá řada vlivů estetických, psychologických a 

zejména hygienických: 

 vegetační prvky vyrábí kyslík, měkké druhy rostlin vylučují prchavé látky (fytoncidy) 

které ničí zákeřné bakterie 

 zeleň filtruje prach a snižuje sekundární prašnost – maximálních účinků lze dosáhnout 

kombinací listnatých a jehličnatých dřevin, obecně však platí, že opadavé dřeviny jsou 

vůči prachu odolnější 

 zeleň má vliv na útlum hluku 
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 zeleň poutá a do značné míry eliminuje i škodlivé plyny z ovzduší 

 

6. Stávající stav a urbanisticko-architektonické řešení zájmového území 

 

Biologické hodnocení: 

Cílem biologického průzkumu bylo prověřit možnost výskytu zvláště chráněných druhů 

vázaných na stromy určené ke kácení v místě realizace projektu “Sejdeme se u vody“. Na 

základě výsledků provedeného monitorovacího terénního šetření, je možné konstatovat, že na 

dotčených stromech nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných živočichů, ani 

úkrytů užívaných netopýry. Ve sledovaných stromech byly nalezeny kolonie Ruměnice 

pospolné. Nalezené dutiny jsou mělké a pro úkryt netopýrů nevhodné. Kácení bude probíhat 

v mimohnízdním období, kdy nebudou  ohroženy snůšky ptáků, ani jejich mláďata.   

 

Stromořadí lip, na řešené lokalitě v ulici Břetislavova  je v současnosti  prořídlé. Z toho jedna 

lípa se začíná jevit jako provozně nebezpečná a je třeba ji v co nejbližším období odstranit. 

Náhradou za ni přibudou další tři lípy ve stromořadí a to v místech, kde budou mít dostatek 

světla a prostoru pro svůj přirozený vývoj.    

V ploše jsou rozptýleně vysazeny ovocné stromy – pozůstatek bývalých zahrádek. Podstatná 

část stromů bude zachována a doplněna o další ovocné stromy, které si obyvatelé na veřejných 

projednáváních odsouhlasili. Odstraní se pouze jedna třešeň a to z kompozičních důvodů a 

jedna hrušeň z bezpečnostních důvodů na pozemku p.č.  1175.   Stromy s plody budou vysazeny 

v dostatečné vzdálenosti od cyklostezky tak, aby ani v budoucnu nedocházelo k opadu plodů 

na cyklostezku.  Předěl od frekventované cyklostezky bude vytvořen z okrasných a ovocnářsky 

využitelných keřů a lučního porostu.  Estetickým způsobem se zmírní prostupnost území s cílem 

vytvoření klidové zóny polyfunkčního parčíku s důrazem na čistý prostor bez psích exkrementů. 

Další opatření pro zvýšení biodiverzity prostředí spočívá ve vytvoření nových úkrytů pro hmyz  

- hmyzí hotel, který bude vybudován jako kryt stávajícího stání popelnic před domy v ulici 

Břetislavova. Do hmyzího hotelu se umístí dřevní hmota  s otvory o průměru 0,5cm  dále budou 

instalovány perforované cihly nebo svazky stébel rákosu a trav. Tato úprava  bude sloužit jako 

hmyzí hotel například pro včely samotářky i jiný blanokřídlý hmyz, z řádu brouků 

slunéčkovitým   a pavoukům.  

 

Nové úpravy a výsadby zeleně v projektu “Sejdeme se u vody“ mají za cíl snížit a vyrovnat 

teplotu a vlhkost vzduchu - tzn. tlumit tepelné vyzařování v době silných úpalů, zvýšit relativní 

vlhkost vzduchu, snížit nebo usměrnit proudění větru, tlumit účinky inverze, vytvářet náhradní 

ekologická stanoviště pro faunu (hmyz, ptactvo a letouny) žijící v sídelním městě a jeho 

bezprostředním okolí. V intravilánu by mělo dojít k "vyčištění" ovzduší i prostřednictvím 

bylinného patra, které vylučováním svých prchavých fytoncidních látek ničí ve vzduchu 

poletující bakterie, navíc láká užitečný hmyz svými květy, čímž obohacuje faunu města a je 

zpestřením pro obyvatele města, kteří rádi sledují rozkvetlé záhony kypící nejen svou 

barevností, ale i životem. 

 Velké množství plynných znečištěnin proniká průduchy do asimilujících listů a zůstává 

zachyceno uvnitř, pevné mikročástice ulpívají na celém povrchu dřevin. Jedná se především o 

oxidy dusíku a ozón, těkavé organické látky a polétavý prach (particulate matter – PM). 

Pokud by stejného efektu mělo být dosaženo technickými prostředky, bylo by nutné vynaložit 

částku výrazně převyšující hodnotu těchto stromů. 

Průzkumy je doloženo, že nejúčinnější v záchytu škodlivin jsou porosty zeleně v blízkosti 

zdrojů znečištění ovzduší, zejména u silnic. Narůstající počet automobilů na silnicích emituje 

velké množství škodlivin včetně polétavého prachu. Izolační zeleň kolem frekventovaných 

komunikací  má proto pro město, okolní vesnice a zdraví obyvatel velký význam. 
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V rámci projektu budou vykáceny 2 stromy. Naopak vysazeno bude 10 stromů a 193 keřů 

a 100 ks měsíčních jahod. 

 

Urbanisticko-architektonické řešení zájmového území   

 

 V současnosti působí řešená plocha jako parčík s nejasnou kompozicí, s prořídlou  alejí lip 

lemující ulici  Břetislavovu. Druhá strana, blíže k vodě – Mlýnského  potoka,  je vymezená 

cyklostezkou . Na severu je lokalita ukončená vodohospodářským zařízení, zeleným pásem s 

výsadbou nízkých keřů u parkoviště.  V minulosti byla plocha využívána jako kolonie zahrádek 

pro místní obyvatele. Z této doby zde zůstaly ovocné dřeviny a na tomto základě se staví nová 

kompozice. Nové řešení vychází z veřejného projednávání s obyvateli dané lokality. 

Cílem je vytvoření odpočinkového, klidového místa s využitím plochy pro setkávání obyvatel 

na společenských akcích – pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, sbližování obyvatel u 

ohniště, a dále prostor pro míčové hry, dětské hry, ochutnávky plodů, sběr bylin. 

V prvé řadě bude odstraněna provozně nebezpečná lípa, vyrovná se povrch pro míčové hry a 

oseje se novým trávníkem. Místo bude doplněno o ohniště v kamenné dlažbě a speciální základ, 

v němž bude ukotvena májka v měsíci květnu. Dále se využije stávající šachty s vodou pro 

vytvoření dětského vodního prvku s pumpou a doplní se úzkými kládami. Do plochy se dále 

umístí balanční klády pro zlepšení motoriky malých i velkých sportovců  Kolem prvků bude 

vytvořena mlatová plocha, která sice bude prorůstat trávou, ale uživatelé nebudou v období 

vlhka špinaví od bláta. Pro zvýšení intimity se plocha olemuje ovocnými a okrasnými dřevinami, 

dále se vysejí luční směsi bylin. V pásu jedlých keřů se blíže do středu plochy vysadí kolem 

rybízu, jost a kamčatských borůvek  jahody.  Měsíční jahody je možné sklízet v průběhu téměř 

celé vegetační sezóny. Vrcholem navrhované úpravy bude umístění soliterního kamene, nebo 

kamenů na vyvýšenou plošku podpořenou kamenitým násypem. Řepčínský kámen uhlazeného 

tvaru dá místu osobitý charakter a punc jedinečnosti. 

 

7. Metodika inventarizace - pěstebních opatření 

 

Jako podklad pro projekční práce byla zpracována komplexní inventarizace dřevin v zájmovém 

území.  Celkový přehled dřevin je uveden v tabulkové příloze. Uváděny jsou zejména tyto údaje:     

Základní parametry 

                                    -pořadové číslo 

                                    -název dřeviny 

Taxační parametry 

-obvod kmene je měřen ve 130cm od paty stromu v centimetrech. 

-výška, tj. vzdálenost od báze dřeviny po vrchol dřeviny. Vyjádřena je v metrech odhadem. 

-průměr koruny je určen odhadem v metrech 

 

Popisné parametry 

Zdravotní stav  - charakterizuje celkový stav jedince a jeho estetickou hodnotu v daném 

prostředí, je udáván následujícími stupni: 

1. výborný – bez defektů či snížené vitality 

2. dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků 

3. zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah 

4. výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, snižuje perspektivu 

5. silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva až smrt 

Pěstební opatření  - technologie 

Řezy vysvětlení zkratek: 
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ZŘ – zdravotní řez, základní typ udržovacího řezu, při kterém jsou odstraněny nebo zakráceny 

větve suché a křížící se, větve mechanicky poškozené, zlomené či jinak nebezpečné, dále 

kodominantní a tlaková větvení, větve se sníženou vitalitou, pahýly, větve v souběhu, výmladky 

z podloží apod. Při zkracování je řez veden na vnější pupen. 

Probírka – nálety budou prokáceny včetně odfrézování pařezů 

 

Inventarizace dřevin 

 

Poř. 

čísl

o 

 Název dřeviny výška Obvod 

kmene 

Šířka 

koru

ny 

Zdravo

tní stav 

Pěstební 

opatření 

Průměr  

kmene u 

paty 

stromu 

poznámka 

1 lípa srdčitá 12 204 8 4 odstranit 130 Dřevokazná houba 

u paty kmene, 

nefunkční kořeny 

2 lípa srdčitá 16 75 132 3 zř  odst.obrostů 

3 lípa srdčitá 16 80 10 3 zř  odst.obrostů 

4 lípa srdčitá 16 72 10 3 zř  odst.obrostů 

5 lípa srdčitá 16 26 6 3 zř  odst.obrostů 

6 lípa srdčitá 17 60 7 3 zř  odst.obrostů 

7 švestka 6 27 4 4 zř  řez suchých větví 

8 jabloň 

 

7 40 8 2   Řez na 

podchodnou výšku 

9 třešeň 10 125 10 3 odstranit 75 Odstranit z 

kompozičních 

důvodů 

10 třešeň 14 40 10 3    

11 hrušeň 11 130 5 4-5 odstranit 80 nebezpečná, 

prasklý kmen 

 

 

 

8. Použitý výsadbový materiál: 

 

Je navrženo použití vzrostlého sadovnického materiálu. Lípy jsou navrženy s obvodem kmínku 

16-18 cm se zemní balem. Tyto stromy budou výchovným řezem v průběhu deseti let 

vyvětvovány na průjezdnou výšku, a to minimálně  4m nad zemí. 

Dále budou vysazovány, domácí, prostokořenné  ovocné druhy stromů  o obvodu kmínku 12-

14cm (měřeno ve 100cm nad kořenovým krčkem), se zapěstovanou korunkou ve výšce 

minimálně 2m,  s kvalitním, dostatečně velkým a kvalitně prokořenělým kořenovým systémem. 

Kmeny musí být rovné a nepoškozené. Koruna stromů musí být rovnoměrně zavětvená 

s jasným a nepoškozeným terminálem. 

Vysazované keře domácího původu budou kontejnerované a musí být o minimální velikosti 

nadzemní části 40 cm, se třemi až pěti výhony o síle tužky.   

Kvalitativně se musí jednat o jedince bez zjevných chorob, škůdců, s dostatečně vyvinutým 

kořenovým systémem a zdravou, vitální nadzemní částí. Důležitá je včasná objednávka 

výsadbového materiálu u školkařských firem. Kvalita sadebního materiálu je jedním 
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z rozhodujících předpokladů pro celkovou úspěšnost realizace. Výraznou výhodou je domácí 

původ sadebního materiálu. Vhodné je vyvarovat se importovaného sadovnického materiálu 

(Holandsko, Itálie), a to zejména z důvodu obtížné aklimatizace dřevin. Sazenice musí 

odpovídat platným normám v ČR a EU. 

 

 

 

9. Technologie zakládání 

 

Před započetím kácení a výkopových prací je nutné nechat vytyčit správci technické 

infrastruktury vedení inženýrských sítí. Pokud nebude možné do plánovaných míst 

vysadit nové dřeviny, ponechají se stávající dřeviny tzv. na dožití. 

Veškeré prováděné pracovní operace musí být v souladu se standardy výsadby a řezů dřevin 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (http://standardy.nature.cz)  Oproti standardům budou 

stromy vysazovány ve stávající linii a to 1,2-1,5 od okraje vozovky. Omezené prostorové 

možnosti neumožňují jiné umístění výsadeb. 

 

Stromy v blízkosti silnice – 3 lípy – Tilia platyphyllos´ budou vysazovány s celkovou, 

stoprocentní výměnou půdního substrátu. 

 

Zakládání výsadeb bude ve většině případů, z důvodu blízkosti technické infrastruktury, 

prováděno ručně. Pouze některé dílčí operace je možné mechanizovat, např. výkop jamek pro 

výsadbu vzrostlých stromů v místech bez technické infrastruktury, odfrézování pařezů, založení 

trávníku pomocí zakladače trávníků atd. Konkrétní provedení je věcí zhotovitele. V blízkosti 

technické infrastruktury je nutno provádět výkopové práce ručně. Podrobný rozpis jednotlivých 

úkonů včetně finančního ocenění je přílohou technické zprávy. Jedná se o kalkulované náklady, 

které mohou být sníženy v rámci nabídkového řízení na dodavatele zahradnických (stavebních) 

prací. 

 

Navrhované nově vysazené listnaté stromy budou kotveny třemi úvazky ke  třem dřevěným 

kůlům. Ideální je použití dřevěných trojnožek se třemi dřevěnými příčkami a třemi úvazky 

(rozpočtováno). Ochrana kmene bude provedena obalením kmene jednou vrstvou 

bambusových rohoží. Výsadby stromů budou zamulčovány vhodným biologickým materiálem 

– kompostovaná kůra, nebo štěpka , a to ve vrstvě 0,15m. 

 

Keře v záhonech budou mulčovány záhozem kůry nebo štěpky o ,mocnosti 15cm. Záhony pro 

keře minimálně 80cm široké s odpíchnutím od trávníku. Strana  od keřů do hrací plochy bude 

osazená měsíčními jahodami. 

Podsadba keřů pod stromy bude probíhat ve stejné linii lísek v metrových intervalech. U 

ostaních ovocných keřů 0,6m od sebe a vždy nejblíže 1m od stromu.   

 

Soliterní lísky budou mít odplevelenou výsadbovou misku s odpíchnutím trávníku a 

zamulčovanou 15cm kůry, nebo štěpky. 

 

Lisky v řadě budou mít šířku záhonu 1m s odpíchnutím trávníku včetně zamulčování 15 cm 

kůry nebo štěpky. 

 

Pařezy odkácených stromů v liniích u pole budou vyfrézovány 20cm pod povrch. V těchto 

místech bude doplněna zemina, která bude oseta travním semenem parterových trávníků. 

  

Při výsadbě bude k sazenicím ke kořenovému systému ve výsadbovém substrátu přimíchán  

Hydrogel 5g na keř, , 250g na strom 

Symbivit: 5 g keř, 50 g strom 

Osmocote : 7,5 g keř, 120g strom 

http://standardy.nature.cz/
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Další operace: 

zahradnické práce 

 

Výsevy lučních směsí 

– podél cyklostezky se nejdříve postříká pás o šíři 120 cm totálním herbicidem. Po zhynutí 

plevelů se plocha rozruší rotavátorem a urovná travním zakladačem. Do takto připravé půdy se 

vyseje luční směs – louka starých časů (Planta naturalis). 

- před domy v ul. Břetislavova se do urovnaného a odpleveleného povrchu  v pásech o 120 cm 

vyseje  luční směs „bylinková vonička“ a „louka pro motýly“ 

 

Srovnání plochy s návozem substrátu 
dle výkresu se lokalita postříká totálním herbicidem, strhne se ornice a deponuje se v blízkosti 

plochy. Na podorničí  se naveze  zemina  a urovná se. Po té je třeba navrství odstraněnou ornici. 

Přimo na mistě se rozhodne který substrát se na vrchní vrstvu hodí lépe Je nutné počkat na 

vyklíčení plevelů a po té je možné po precizním srovnání povrchu vysévat trávník – hrištní 

směs. 

 

Výsadba vrbových plůtků v délce 20m bude probíhat v 30cm intervalech do kterých se vysadí 

4 pruty vrby nachové – Salix purpurea ,nebo salix caprea – vrby jívy. Řízky musí do země 

minimálně 30 cm. Půda se přes výsadbou musí odplevelit a odstranit vytrvalé plevele, které by 

braly vrbě vláhu a ta by usychala. Minimálně 2 roky je nutné plot zalévat. Po výsadbě je třeba 

výsadby zamulčovat štěpkou a to 30cm  do výsadbové jámy, která drží vláhu. Na jaře přihnojit 

dusíkatým hnojivem a později Cereritem, nebo NPK. 

 

Vrbový altán se vyrobí z vrby bílé - Salix alba. Vrbové pruty musí být o minimální délce 4m , 

z čehož minimálně 0,5m půjde do půdy, která musí být před výsadbou odplevelená. Bude 

potřeba minimálně 40 řízků o minimální délce  3m. Půda se přes výsadbou musí odplevelit a 

odstranit vytrvalé plevele, které by braly vrbě vláhu a ta by usychala. Minimálně 2 roky je nutné 

plot zalévat. Po výsadbě je třeba výsadby zamulčovat štěpkou a to 30cm  do výsadbové jámy, 

která drží vláhu.Na jaře přihnojit dusíkatým hnojivem a později Cereritem, nebo NPK. 

 

 

stavební  práce: 

 

Vstup z parkoviště z kamenných šlapáků 

Stávajících 20  keřů meruzalky a ptačího zobu se odstraní – tzn. že je vyryjí a přesadí do míst 

kde keře vyhynuly. Vybere se podkladní vrstva zeminy a vytvoří se udusané podloží pro 

kamennou dlažbu.  Kamenná dlažba bude mít mezi kameny mezery maximálně 3cm. Místo 

šlapáků je možné použít i kočičí hlavy.  Betonové patníky se po vyjmutí podloží pískem a   

položí se  na ležato, dále se budou ukládat kamenné šlapáky, stejné jako v ohništi. Upravená 

plocha je 4m2.   

Materiál: 

4m2 kamenné dlažby o síle min. 3-5 cm 

2 m 3  drcené kamenivo o frakci 0,63 

0,6m3  drcené kamenivo o frakci 4-5 mm 

 

 Cena 8.000,- Kč 

 

Kamenné ohniště 

Vlastní ohniště bude mít průměr 0,7m .  Vydlážděná, kamenná plocha pro posezení bude v 

úrovni terénu a společně s ohništěm bude tvořit kruh o průměru 3m. Propad ohniště, oproti 
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dlažbě, bude 20cm.  Budou použity buď kamenné šlapáky, nebo kočičí hlavy s maximální 

možnou spárou 4cm. . Kameny budou na okrajích fixovány betonovou patkou. 

 

Materiál: 

12m2  kamenné dlažby o síle min 3 cm 

2 m 3  drcené kamenivo o frakci 0,63 

0,6m3  drcené kamenivo o frakci 4-5 mm 

 

 

Stojan na májku 

Železobetonová skruž   o vnitřním světlosti - průměru 45cm, síla  pláště válce je  5 cm a délka 

2m – roura je navržená bezešvá, hladká  TZH-Q 400/2000 D,  která bude opatřená betonovým  

poklopem se dvěma oky ke zvedání háky. Skruž bude v terénu zabetonovaná.  Železobetonový 

poklop pro kanalizační šachty do veřejného prostoru se vždy při instalaci májky odstraní a 

následně po kácení májky nazpátek nasadí. Skruž se tak nebude zazemňovat.  V skruži bude 

instalován 2m dlouhý kůl o průměru 30-40 cm, který bude možné vytáhnout jen háky na 

stěhování.  Kůl se vždy při při instalaci májky odstraní a místo něj se nasadí nová májka. Vlastní 

májka bude  kotvená minimálně třemi vzpěrami. Obvyklá výška májky je okolo 20m.   

 

 Cena za kamenné ohniště a májku  16.000,-Kč. 

 

Studna s korytem a drenážní lázní z kamenů 

Na stávající šachtě se vybuduje zvýšená pumpa  ke které se přistaví koryto z oblých kamenů v 

betonu. Vyústění koryta bude do drenážní lázně z kamenů. V drenážní vrstvě bude umístěn štěrk 

o frakci 16 až 45mm, pod nímž bude umístěna   propustná plachetka, která bude bránit spojení 

zeminy s kameny. Na 50cm vrstvě štěrku bude umístěno 20 cm kačírku o frakci do dvou cm – 

viz výkres. 

Materiál: 

Ruční pumpa standart II. Výrobce Kovoplast PRP-PB-105 

potřeby a instalace na : 

https://www.sigmashop.cz/soubory/standard-navod-bzl.pdf 

 

Cena za pumpu s příslušenstvím  bude zvlášť naceněna specialistou. 

Žlab s  a drenážní lázeň s prací 20.000,- Kč 

 

Sedaci kladina 

Trámky nejlépe z akátového dřeva o síle 20  x 20 cm a délce 2x 1,5 metru,  kotvené  do země  

akátovým kůlem.  Trámky musí mít sražené hrany a  ohlazený povrch, aby nedošlo k  zadření 

třísky. Ošetření povrchu musí být provedeno ekologickými nátěry, které bude nutné každý rok 

opakovat.   

Cena 3500,- Kč 

 

Kolem trámků bude vytvořen mlatový povrch. 

 

Odstranění betonové plochy před domy 14m2 

Zpevněná plocha o mocnosti minimálně 30 cm bude rozrušena, naložena na dopravní 

prostředek  a odvezena do sběrného dvora.  Odtěžený materiál se musí navrátit ve formě 

travního substrátu. Po doplnění a vyrovnání terénu se do travního substrátu vyseje motýlí louka.   

Cena 7800,- Kč 

 

Balanční klády 

Balanční klády budou vytvořeny z akátového dřeva se sraženými hranami a opracovaným 

povrchem proti zadření třísek.  Klády budou ukotveny do mlatové plochy která bude 1,5m na 

každou stranu od prvku. V projektu je počítáno s 3,5 dlouhou linkou z balančních klád od firmy 

https://www.sigmashop.cz/soubory/standard-navod-bzl.pdf
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Lumpino.cz.  Pochůzí balanční klády budou ve výšce 45 cm nad zemí , 240cm nad zemí budou 

balanční klády k přidržení. Prvek odpovídá  ČSN EN 1176 a 1177. 
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Cena včetně instalace : 24.000,- Kč 
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Soliterní kámen na návrší bude vybrán v kamenolomu Výkleky. Pod kámen je třeba počítat 

minimálně 3m3 kamenitého substrátu na zvýšení jeho polohy. 

 

Kámen 15 t 

3m3 kamenitého substrátu 

dovoz a uložení hydraulickým ramenem na autojeřábu 

 

cena : 20.000,-  Kč 

 

Mlatové plochy k  herním prvkům. Mlat odvádí vodu a ztužuje povrch. Díky této úpravě bude 

budou  prvky dostupné i po dešti. Nebudou rozbahněné. 

-u vodního prvku 12m2 

- pod trámky  5m2 

- u  balančích klád  8m2 

  Celkem 30m2 
 

Skladba mlatové cesty 

1. Základní vrstva: 

kamenivo frakce 63–125 mm o mocnosti 100 mm =   3,5m3 

kamenivo frakce 16–32 mm o mocnosti  40 mm = 2m3 

kamenivo frakce 08–16 mm o mocnosti 40  mm    2m2 

 

2. Vrchní obrusná vrstva: 

Hlinitopísčitou prosívkou frakce 0–4 mm v síle maximálně 40 mm = 2m3 

 

Jednotlivé vrstvy se kladou postupně. Každou je potřebné pečlivě urovnat a zhutnit 

vibračním válcem. Cílem je vytvořit konstrukci, která bude pevná, soudržná a zároveň 

bude dobře propouštět vodu. 

 

Potřeba materiálu:    

kamenivo frakce 63–125 mm       4,5 m3 

kamenivo frakce 16–32 mm   2 m3 

kamenivo frakce 08–16 mm   2 m3 

hlinitopísčitá prosívka  0-4 mm   2 m3 

práce s vibračním kladivem 

 

Cena :  35.000,- Kč 

 

 Na dopravné a skladné 30.000,- Kč 

 

 

 

 

10. Časový harmonogram realizace prací 

 

Nejvhodnější agrotechnické období pro zakládání výsadeb je podzim a brzké jaro z důvodu 

vyšší přirozené zásoby vody v půdě v důsledku podzimních srážek a tání sněhu. Technicky je 

možné výsadby založit i v letním období za předpokladu, že do následné péče bude zahrnuto 

velké množství dodatkové energie (vysoký podíl zálivky, doplňování rostlinného materiálu 

z důvodu vyšších ztrát v důsledku horší povýsadbové aklimatizace atd.) 
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Srovnání a vyrovnání trávníku s navážkou travního substrátu. 

Ke srovnání plochy pro míčové hry a bezpečné používání prostoru o velkých akcich je nutno 

nejdříve plochu postříkat  totálním herbicidem – zničit stávající travní drn ze stálými plevely.  

Po zabrání postřiku se naveze a roztáhne max 15 cm travního substrátu který se nechá vzklíčit 

alespoň 3 týdny. Poté se rozorá a srovná do roviny  travním zakladečem, deskami a hráběmi.  

Na takto připravou plochu se vyseje osivo  hřištní směsi travního osiva a to do konce září.   

Další plochu ke srovnání stačí postříkat, rozorat a srovnat zakladačem na trávníky. Po osetí je 

nutno plochu uválet. 

 

Kácení dřevin, pokud strom není nebezpečný provozu,  musí probíhat mimo hnízdní období 

ptactva. 

 

 

Podzim Založení trávníku - od poloviny září do 5. října tak, aby travní 

  osivo vzklíčilo a mohla být provedena ještě jedna seč do zámrazu. 

Výsadba dřevin - nejvhodnější doba je po opadu listů až do zámrazu 

půdy. Dřeviny se přes zimu v půdě „usadí“ a následná péče je vždy méně 

náročná než u výsadeb jarních. 

 

Jaro  Založení trávníku -  od dubna až do ½ května. 

Výsadba dřevin - konec března, duben.   

 

Pro kompaktnost celé realizace  by měla být výsadba dřevin založena v jednotném časovém 

harmonogramu, např. během jednoho podzimního měsíce. Založení travnatých ploch po 

vyfrézování pařezů a doplnění substrátu, je vhodné provádět až po dokončení výsadby dřevin,  

ve vhodném agrotechnickém období. 

  

11. Údržba realizovaných výsadeb 

 

Minimálně prvních 2 roky po založení výsadeb je nutná relativně intenzivní péče.  Ta spočívá 

především v zajištění následujících úkonů: 

 výchovný řez – u stromů v bezprostřední blízkosti silnice je nutné provádět výchovný 

řez dva roky po sobě. Z koruny je možné odstranit maximálně 1/3 zelené biomasy.  Je 

nutné dosáhnout pod korunami stromů průjezdné výšky  4m a to do 10 let od výsadby. 

 pravidelná zálivka - zejména v době letních přísušků ( 4 x za vegetační sezónu 50 l na 

strom, 3 l na keř a 1 l na trvalku. Zálivku neprovádět za přímého úpalu na list. 

 udržování bezplevelného stavu porostů, 1 x chemické odplevelení v jarním období a 3 

x mechanické vypletí během letní vegetační sezóny   

 odstranění uhynulých jedinců a jejich náhrada jedinci stejných velikostních a 

kvalitativních parametrů 

 kontrola a úprava kotvení stromů a znovu uvázání dřevin ke kůlům do třetího, 

maximálně  pátého roku 

 Po ujmutí a stabilizaci dřevin je důležité včasné odstranění kůlů s úvazky, dříve než 

dojde k mechanickému poškození výsadeb zařezáváním úvazků do kůry kmene nebo 

odření kůry spadenými, odehnitými dřevěnými kůly s příčkami. 

 Dále je nutné provádět výchovný řez dřevin, včetně vyvětvování koruny do 4m výšky, 

a to u stromů v bezprostřední blízkosti silnice, s cílem zajištění bezpečného provozu 

automobilů i zdárného vývoje a růstu samotných dřevin bez růstových defektů až do 

jejich dospělosti. V případě zanedbání výchovných řezů by mohlo u stromů dojít 

k  růstovým defektům, které by mohly vést k jejich trvalému poškození a vyžádaly by 

si náročné arboristické zásahy.    
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12. Popis rostlinného materiálu 

 

Tilia platyphyllos  -  Lípa velkolistá 

 
 

Jako většina líp je i tento druh lípy velmi statný strom. Má široce vejčitou, košatou korunu. 

Borka šedá, hladká, lesklá, později podélně rozpraskaná. 

 

Je v podstatě stejné jako lípy malolisté (srdčité). Má měkké dřevo, které se perfektně hodí k 

řezbářským pracím. Pevné lýko se odedávna používá jako technický materiál. Dokonce i pro 

včelaře má lípa velký význam, protože je velmi oblíbena v době květu, kdy poskytuje velké 

množství kvalitního světlého nektaru. Uplatnění solitérně, ve skupinách nebo alejích a v parcích. 

Stejně jako lípa malolistá (srdčitá), tak i lípa velkolistá (širokolistá) má i léčivé účinky, které 

jsou si s lípou srdčitou velmi podobné. A to na rýmu, kašel, záněty průdušek, angínu, chřipku, 

jelikož dobře podporuje pocení, rozpouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli, podporuje chuť 

k jídlu a uvolňuje křeče. 
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 Juglans regia ´Jupiter´ - Ořešák královský 

 
Léčitelství 

 Léčivé účinky vykazují listy a zelené oplodí ořešáku. 

 List 

 Čerstvé listy (sušená droga se nazývá Juglandis folium) se sbírají v červnu. Vyrábí se z nich 

odvar, který se používá proti poruchám trávení, zácpě a nechutenství. Maria Treben uvádí 

pozitivní vliv při cukrovce a žloutence.  Dugas doporučuje při výtoku a pro snížení hladiny 

cukru v krvi. Další způsob použití je příprava výluhu z listů, který má zmírňovat záněty kůže 

a nehtů a pomáhat proti uhrům, hnisavým vyrážkám, pocení nohou a vypadávání vlasů. Také 

má potlačovat vši. 

Oplodí 

Zhruba stejné, ale silnější účinky jako list. Sběr může probíhat později v červenci a v srpnu 

před zralostí jader. 

Ořech 

Ořechy se sbírají zelené, dokud je ještě lze snadno propíchnout (cca před 24. červnem). 

Vyrábí se z nich ořechová pálenka, která pročišťuje krev, napomáhá trávení a působí 

proti plynatosti. Podle Marie Treben též působí při rozumném užívání pozitivně na játra. 

Podle Dugase se dá sbírat dužnatý zelený obal ořechu (když je ještě hezky zelený, ale dá se 

již loupat), který se dá používat stejně jako listy. 

Zralé, už usušené ořechy se dají použít na přípravu odvaru při suchém kašli. Ořechy (asi 5) se 

rozlousknou a asi 5 minut povaří (i se skořápkami) poté se nechá vše 10 minut odstát, scedí se 

a pije. Uvařená jádra se dají sníst. 

Barvířství 

Kůra, listí a nezralé plody ořešáku se používají v přírodním barvířství. 

Ořešák královský je jedna z nejpěstovanějších dřevin na světě. Pěstuje se pro své plody , jako 

okrasný a stínící strom ,medonosná dřevina nebo i pro své kvalitní a relativně rychle rostoucí 

dřevo. 

 

Prunus domestica ´Burlat´-Třešeň ´Burlat´ 
 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dionýz_Dugas&action=edit&redlink=1
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Burlat je raná cizosprašná tmavá polochrupka, která byla vyšlechtěna ve Francii. Růst je 

velmi bujný, v plné plodnosti středně bujný. Strom vytváří široce rozložitou korunu se 

silnými kosterními větvemi.  Při včasné sklizni nebývají plody ještě napadány vrtulí 

třešňovou. V období dešťů plody snadno pukají. 

Třešně a višně jsou obzvláště přínosné pro lidské zdraví. Třešeň je strom u nás pěstovaný 

řídce už od doby Římanů, zatímco višeň přišla v nové době z Přední Asie a Arménie. 

Nicméně se oba stromy vyskytují ve více než 1000 odrůdách a jejich plody jsou 

vyhledávaným ovocem mj. pro obsah jódu, hořčíku, zinku, vápníku, železa, křemíku, fosforu 

a vitamínů C, E, B. 

Antokyan (přírodní barvivo) obnovuje společně s vitamínem C a se zinkem podporuje 

vazivovou tkáň tím, že pospojuje vláknitou bílkovinu kolagen coby stavební prvek do podoby 

silné a pružné tkáně. 

Mimo to se tyto látky postarají o zneškodnění tzv. volných radikálů, dále i škodlivých typů 

enzymů, kvůli nimž pokožka i vaziva stárnou... 

A významné je díky nim i zmírnění zánětů (snížením hladiny hormonů, histaminu..., 

tlumením tvorby prostaglandinů). 

Třešně pomáhají účinně při zánětech, paradentóze a artritidě a jsou oblíbeným přírodním 

prostředkem domácí pomoci. 

Třešně dovedou snižovat močovinu (konzumací 250 g denně po dobu týdne) a odsunovat 

onemocnění dnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švestky 
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Švestky pocházejí z Předního Východu a z jihoevropských zemí. V antické době byly slivoně 

hojně pěstovány, avšak za léčivý prostředek pro lidské zažívání byly už tehdy považovány jen 

švestky pravé. Ty mají také nejdelší trvanlivost a jsou nejlépe skladovatelné. Pokud 

necháváme modré plody vyzrát na stromě co nejdéle a nepodtrhneme je, vytvoří si vlivem 

slunečního záření mnohem více vitamínů. Pro svoje vlastnosti zdomácněly slivoně brzy také v 

zemích střední Evropy. 

Stran vitamínů je potřeba vyzdvihnout fakt, že obsahují nejen vitamin B12 a biotin, ale 

dokonce celý komplex vitamínů B. Jednotlivě zastoupené vitamíny řady B zmohou obvykle 

méně, ale teprve společně je jejich potence v látkové přeměně rovna explozi: Stávají se 

maximálním stimulátorem v přeměně sacharidů, povzbuzují mentální svěžest i dobré nervy, 

energii a výkon, podporují schopnost člověka odolávat náporu stresů... V tomto smyslu jsou 

slivoně moderní potravní složkou pro současného člověka, žijícího často řady hodin bez 

pohybu nebo pod stresem. 

Ze stopových prvků jsou významnými měď a zinek. 

Ve slupkách slivoní nacházíme množství nenasycených mastných kyselin, jež brání vysychání 

buněčných membrán tohoto ovoce a také zabraňují proniknutí bakterií zvenčí do dužniny. 

Ceníme si i vysokého podílu vlákniny v ovoci, která zbavuje střeva odpadních látek a 

napomáhá účinnému vyprázdnění se. Švestky jsou vítaným pomocníkem při zácpě. 

Kdy je vhodné švestky konzumovat? 

 Při dně, revmatizmu, ledvinových a jaterních onemocněních, při nemocech krevního 

oběhu. 

 Při odtučňovacích dietních režimech: 

 Pro odvodnění, jestliže tělo obézního člověka zadržuje jeden i více litrů vody navíc. 
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 Švestky navazují ve střevech nadbytečné tuky z procházející potravy, a tak se tyto tuky 

nemohou v těle uložit do zásobních tukových vrstev. 

 Švestky napomohou hubnutí i tím, že zabrání, aby se sacharidy přeměnily na 

triglyceridy, tj. tzv. neutrální tuk, který je hlavní zásobní formou energie v těle. 

 Švestky můžeme zařazovat do svého jídelníčku běžně, i když nás nadváha netrápí. 

Jsou blahodárné. 

 Týdenní kúra se 200 g švestek denně zahání neklid, nervozitu, rozladění a sklon k 

depresím. 

Léčivé účinky slivoní 

 čistí střeva a pomáhají při zácpě 

 vyplaví přebytečnou, zadržovanou vodu 

 posilují srdce a imunitní systém 

 zvyšují odolnost vůči stresu 

 optimalizují látkovou přeměnu sacharidů a pomohou zhubnout 

 pomohou při nervózním neklidu 

 posilují ochranu buněčných membrán všech tělních buněk 

 

 

Morus alba a nigra – moruše bílá a černá 

 

 
Morušovník pochází z Asie a jeho listy původně sloužily jako potrava pro larvy bource 

morušového. Oblíbenost si u lidí získal především pro svoje sladké plody, které chutnají i jako 

sušené. V Evropě se rozšířil ve středověku. Zasloužil se o to císař Karel Veliký, který nařídil 

pěstování morušovníku na císařských farmách. 

 

Moruše červená a její plody 

V minulosti byly moruše využívané v kuchyni pro přímou konzumaci, kompotování nebo 

výrobu moštu, vína a džemu. Po usušení sloužily jako přírodní sladidlo. Čerstvé plody jsou 

už tak sladké, ale po usušení jsou ještě sladší. Právě v sušené podobě je u nás můžete koupit 
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nejčastěji. Plody morušovníku, které připomínají ostružiny, se totiž těžko přepravují a rychle 

podléhají zkáze. Další důvod, proč mít strom s chutnými plody na své zahradě. 

Sušené plody moruše bílé jsou bohaté na vitamíny 

V tradiční čínské medicíně jsou moruše běžně využívané a i my, Evropané, pomalu začínáme 

objevovat její skvělé účinky na lidské zdraví. Šťávy z plodů moruše působí antibakteriálně 

a močopudně. Pomáhají našemu tělu zbavovat se hlenů, zmírňují kašel, bolesti v krku a 

snižují horečky. Čínská medicína používá moruše také při léčbě vysokého tlaku a zánětů 

žaludku. Také jsou velmi prospěšné při cukrovce - obsahují moranolin, který zpomaluje 

vstřebávání sacharidů. 

V neposlední řadě můžete moruše využít i při zácpě, protože plody mají mírně projímavý 

účinek. Pokud budete moruši jíst pravidelně, udržíte si zdravou hladinu červených krvinek. 

Pomáhá při chudokrevnosti a prevenci cévních onemocnění. 

 Vitamín C a vitamín K 

 Železo, vápník, fosfor, hořčík, draslík 

 Stravitelná vláknina, bílkoviny 

 Až 50% obsah přírodních cukrů (glukóza a fruktóza) 

 Zdroj resveratrolu - přírodní antioxidant, je nápomocen při léčbě rakoviny 

Čaj z listů je nejen vynikající, ale také zdravý. Podporuje funkci jater a pomáhá při 

revmatismu. Také přispívá k omlazení pokožky. Listy obsahují fytosteroly, které snižují 

hladinu LDL cholesterolu, tedy toho špatného cholesterolu. Látka gamma aminobutyric acid 

zase působí antistresově a vyrovnává krevní tlak. 

 

Corylus avellala – líska obecná 

 

Líska obecná je opadavý keř. Dorůstá do výšky 2-8 metrů. Mladé větve jsou červenohnědě 

žláznatě chlupaté, později chlupy opadají. Kůra je šedohnědá a hladká, listy řapíkaté, střídavé, 

vejčité a na konci zašpičatělé. Mají srdčitý tvar a vyrůstají na řapíku dlouhém 1-2 cm. Květy 

jsou jednopohlavní, samčí, ty samičí jsou velmi nenápadná a umístěná v hnědém, přisedlém 

obalu, ze kterého vyčnívají pouze blizny. Samčí květy jsou uspořádány v úzkých jehnědách 

dlouhých 3-7 cm, jednotlivé květy vyrůstají z úžlabí listenů. Plodem jsou oříšky, ty vyrůstají 
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po 1-5, zpočátku jsou žlutozelené a pozdějí hnědé. Jsou obaleny ve zvonkovitém obalu 

vytvořeném srostlými listenci. 

Líska obecná-léčivé účinky 

Listy lísky obecné obsahují mimo jiné i silici, třísloviny, flavonoidy, glykosidy, sacharidy a 

další látky. V kůře najdeme třísloviny, flobafeny a pryskyřice. Látky obsažené v listech a kůře 

pomáhají při zánětech střev, působí proti průjmu, močopudně, svíravě a zastavují krvácení. 

Koupel se využívá při ekzémech a hemoroidech. Pro vnitřní užití se připravuje nálev z 2 

lžiček drogy na 1 šálek vody. Drogy působí velmi mírně, proto nebyly známi žádné nežádoucí 

účinky. 

 

Spiraea  x cinerea ´Gresfeim´ - Tavolník popelavý 

 

 

Rostlina pochází z čeledi Spiraeaceae – tavolníkovité a rodu Spiraea. Dorůstá do výšky 1-1,5 

m. Tento opadavý keř má ozdobně převislé větve. Listy jsou kopinaté, matně zelené a na 

podzim se barví do žluta. Drobné bílé květy jsou sdružené po 2-6 a v době kvetení jsou jimy 

vetvě doslova obalené. Kvete v dubnu až květnu. Větve mají tendenci obloukovitě převisat.  

Rostlina preferuje slunné stanoviště a mírně alkalické, dobře propustné, středně vlhké půdy. 

Snáší dobře městské znečištění a je plně mrazuvzdorná. Hodí se do volných živých plotů či 

volných keřových skupin, ale i jako solitéra. Vysazuje se zejména v městské zeleni, parcích a 

větších zahradách. 

 

Buddleia davidii – komule Davidova, motýlí keř 

 pochází z Číny. V příhodných podmínkách dobře roste, na volném prostoru až do výšky tří 

metrů, ale v zápoji jiných keřů to může být až pět metrů. Strnule vzpřímené výhony se na 

koncích ohýbají pod tíhou mohutných i 30 cm dlouhých květních lat. Listy jsou vstřícné, 

dlouhé až 20 cm. 

Komule Davidova kvete od konce července do září. Sladký nektar kvítků nasytí motýly, ale i  

včely a čmeláky. Základní barva u původního, v přírodě rostoucího druhu bývá fialová, ale 

vyšlechtěné odrůdy jsou také bílé, červenofialové, modrofialové, tmavě fialové nebo růžové. 

Mrazům nejlépe odolávají fialové nebo bílé komule a všechny květy bez rozdílu barvy 

výrazně a krásně voní. Tyto krásné keře mají jisté nároky na pěstování, ale netrpí žádnými 

chorobami ani škůdci. 
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Budleia davidii ´Santana´ 

 

 

 Buddleia davidii ´Reve de papillon Lavander´ 
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Buddleia davidii ´Pink Delight´ 

 

 

Buddleia davidii ´Balck Knight´ 
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Buddleia davidii ´White Ball´´ 

 

                 

 Buddleia davidii ´Empire Blue´ 
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Buddleia davidii ´Lochinch 

 
 

 

Lonicera kamtschatica - Zimolez kamčatský – Kamčatská borůvka 

 
S plody zimolezu můžete zacházet stejně jako s jiným ovocem. Lze je konzumovat přímo, 

zmrazovat, vařit z nich šťávu, zavářet kompot nebo si udělat ovocnou dřeň.  

Bobule mají vysoký obsah vitaminů A, C, P, vedle cukrů a kyselin obsahují i karotenoidy a 

vitaminy B1 a B2. Kromě toho jsou v plodech zastoupeny další prvky jako hořčík, draslík, 

sodík, měď a železo. 
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Ribes nidigrolaria  - josta 

 
 

Josta je kříženec černého rybízu a angreštu. Keře rostou hustě, polorozložitě, do výšky 1,5 - 2 

m. Plody jsou středně velké, oválné, sestavené po 3 - 5 v krátkých hroznech. Slupka je v 

konzumní zralosti středně tlustá, lysá, černé barvy. Chuť je sladkokyselá, dobrá.  

Plody dozrávají pozdně, až ve druhé polovině července. Plodnost je velká a pravidelná.  

Keře josty jsou je pěstitelsky nenáročné, na půdu a stanoviště má podobné nároky jako černý 

rybíz. Nejlépe prospívá na hlubokých, humózních půdách s dostatkem živin a vláhy, v nižších 

a středních polohách. Netrpí škůdci ani chorobami napadajícími angrešt a černý rybíz.  

Plody bohaté na vitamín C jsou vhodné pro přímý konzum i ke zpracování. 

 

 

Josta je kříženec rybízu a angreštu pochází z Německa s přibližně roku 1977 kdy se o zkřížení 

úspěšně pokoušel dr. Rudolf Bauer. Má nakyslou osvěžující chuť s příchutí černého rybízu. 

Může dorůst do výšky až 2,5 metru s průměrem přibližně 3 metry. Josta je odolná vůči 

chorobám a škůdcům. Nevyžaduje složitou péči a náročné na podmínky pro pěstování. Do 

popularity pěstitelů a prodeje se dostala přibližně až v roce 1983. 

Nejlépe se daří Jost osázené jako keř v půdě dostatečně vlažné a plné živin. Můžeme ji také 

tvarovat i na strom, ale to pouze v prostředí kde se nevyskytuje silný vítr. 

Co obsahuje 

Josta také známá pod názvem Ribes Nidigrolaria (lat.) nebo Jostaberry (en) obsahuje to nejlepší 

z obou zdrojových plodin. Obsahuje velké množství vitamínu C a P které podporují imunitu, 

posilují srdečně cévní systém, mozkovou činnost a detoxikuje organismus. Konkrétně vitamín 

P obsahuje látky (flavonoidy) které výrazně pomáhají zpevňovat cévy čímž pomáhají při léčbě 

křečových žil. Také obsahuje vitamíny A, B a minerální látky železo a vápník. 

Účinky – Josta a zdraví 

 podporuje imunitu 

 posiluje srdečně cévní systém 

 pomáhá při léčbě křečových žil 

 podporuje mozkovou činnost 

 detoxikuje organismus 

 podporuje trávení 
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Účinky – Josta a hubnutí. Listy z Jošt podporují trávení a tudíž Vám mohou dopomoci ke 

zrychlení metabolismu. 

 

Ribez – rybíz 

Léčivé účinky rybízu: 
Bobule všech rybízů obsahují vitamín C, B1, B2, B3, B5, B6, provitamín A, vápník, železo, 

mangan, draslík, zinek. Černý rybíz obsahuje 3x více vitamínu C než červený a bílý, navíc 

má vysoký obsah rutinu, který zlepšuje stav cévních stěn, používá se tedy při 

ateroskleroze (zvápenatění tepen), křečových žilách, hemeroidech, křehkosti a lámavosti 

cév. 

Šťávy z červeného i černého rybízu snižují horečky a celkově posilují, proto jsou vhodné při 

nachlazení a chřipkových onemocněních, v rekonvalescenci po delší nemoci a nebo prostě 

jenom tak - jako prevence a zdravé pití pro děti a starší lidi. Plody také díky 

obsahu antokyanových barviv a provitamínu A příznivě ovlivňují zrak, jsou užitečné při 

šerosleposti nebo unavených očích. 

Listy léčí průjem, mírně snižují krevní tlak, používají se do směsí při zánětech ledvin a 

močových cest nebo na křehké cévy. Nejvíce účinné jsou mladé listy, které se zrovna 

rozvíjejí z pupenů. Z těch můžeme připravit i tinkturu. Pokud ale nechceme narušit vývoj 

plodů, můžeme listy sbírat až v červenci po uzrání a sklizení plodů, potom je používáme do 

směsi s jinými bylinkami spíš jako podpůrný lék. 

 Nálev z listů - 2 kávové lžičky zalijeme 1/4 1 vroucí vody, necháme 10 minut 

vyluhovat, pijeme 2-3x denně. Používáme mladé listy. 

 Nálev z plodů - 2 kávové lžičky zalijeme 1/4 1 studené vody, necháme přejít var a 15 

minut vyluhovat, pijeme 3 šálky denně. 

 

Fragaria vesca - měsíční jahody 

 
 

Konzumujeme je nejlépe čerstvé, ale můžeme je i konzervovat v podobě kompotů, marmelád 

a sirupů, mrazit je i sušit. Listy i s řapíkem, případně i květ, sbíráme šetrně v době květu tak, 

abychom nepoškodili celou rostlinu. Sušíme je v tenké vrstvě na větraném místě chráněném 

před přímými slunečními paprsky, případně v sušičce s teplotou nastavenou do 50 °C. 

Správně usušená droga má zůstat zelená, chuť má mírně trpce nahořklou, vůně chybí. Kořeny 

vyhrabáváme jen na přehuštěných místech, dobře je propláchneme a sušíme stejně jako listy. 

Uchováváme v uzavřených nádobách chráněných před vlhkem a světlem. 
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Obsah účinných látek 

Jahodník obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín C, karoten (provitamin A), silice, fruktózu a 

glukózu, třísloviny, flavonoidy, pektiny, kyseliny citronovou a jablečnou, polyfenoly, z 

minerálů pak fosfor, železo, měď, chrom a mangan. 

Léčivé účinky jahod 

Lesní jahody a listy jahodníku patří k nejvýznamnějším antioxidantům. Také jsou lékem, u 

kterého nejsou známy žádné vedlejší účinky. Mají protizánětlivý a antibakteriální účinek, v 

organismu regulují výměnu solí, podporují růst buněk, odvodňují, posilují kosti, vlasy, kůži a 

celý imunitní systém. Dále mají příznivý vliv na krvetvorbu, správné fungování metabolismu 

a tvorbu hormonu štítné žlázy, zvyšují libido. Jahody podáváme při onemocnění diabetem 

(cukrovkou), dobré jsou i na překyselení žaludku, zlepšují funkci jater a žlučníku. snižují 

vznik infekcí 

Choroby a neduhy, které jahodník léčí 

* zlepšuje krátkodobou paměť (antioxidanty v jahodách) 

* rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak (plody a čaj) 

* snižují důsledky revmatismu, artritidy a aterosklerózy (obklady) 

* pomáhají při poruchách trávení, plynatosti, odbourávají škodlivé látky ve střevech, staví 

průjmy (čaj) 

* regulují tvorbu žluče, působí močopudně, léčí dnu (čaj) 

* omezují tvorbu ledvinových, žlučníkových a močových kamenů 

* dezinfikují rány, odřeniny, ekzémy, hemeroidy (obklady) 

* léčí migrény a jiné bolesti hlavy (čaj) * pomáhá pří léčbě gynekologických onemocněních 

* zesiluje stahy děložního svalstva 

Využití v domácí kosmetice 

* pleťová maska z jahodové dřeně zmírňuje tvorbu vrásek, zpevňuje pleť 

* odvar z listů odstraňuje zápach z úst 

* odvar z listů i z kořenů zlepšuje kvalitu vlasů 

* plody i čaj jsou účinné při redukční dietě 

Louka starých časů 
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Motýlí louka 

 
                                                                                                     

 

 

 

 

13. Finanční náročnost projektu    
 

Celkové finanční náklady na realizaci sadovnických a stavebních úprav zájmového území 

představuje cca 600 tis. Kč bez DPH. Jedná se o náklady projekční. Investor může, při 

provedení výběrového řízení na zhotovitele, konečnou cenu díla výrazně snížit i vlastní prací. 

 

 

14. Cíl projektu 

 

Cílem projektu je nejen zlepšit hygienické a bioklimatické podmínky ale i  zlepšit estetickou, 

psychologickou a společenskou funkci prostoru  a to doplněním společensky prospěšných 

prvků a vegetačních ploch o kvetoucí keře, stromy i kvetoucí bylinné patro . Tyto kvetoucí živé 

koberce by měly zajistit stále nedostatečnou květinovou výzdobu města s nižšími 

povýsadbovými náklady. 

 

14. Seznam použitého rostlinného materiálu : 

 

Druh Velikost 

sadebního 

materiálu 

Počet ks 

Vědecký název Český název 

Listnaté stromy se zemním 

balem 

   

Tilia platyphyllos ´Palida´ Lípa 

velkolistá´Palida´ 

16-18 

 

3 

Listnaté stromy  ovocné 

prostokořenné 

   

 Juglans regia ´Jupiter´ Ořešák královský 12-14 1 

Prunus domestica ´Burlat´ Třešeň ´Burlat´ 12-14 1 

Prunus domestica Insititia 

´Durancie´ 

Švestka  ´Durancie´ 1 

Prunus domestica insititia 

´Gabrovská´ 

Švestka ´Gabrovská 1 

Prunus domestica insititia 

´Stanley´ 

Švestka ´Stanley´ 1 



 3

0 

Morus nigra  ´Bzenecká´ Moruše černá 

´Bzenecká´ 

1 

Morus nigra´Bzenecká¨ Moruše černá 

´Bzenecká´ 

1 

  celkem 10 

 

Keře okrasné o velikosti 40+cm 

   

Corylus avellana Líska obecná  10 

Spiraea x cinerea ´Gresfeim´ Tavolník popelavý  65 

Spiraea  x van houteii Tavolník van 

Houteův 

 50 

Buddleia davidii ´Santana´ Komule davidova- 

motýlí keř 

sytě růžový 3 

Buddleia davidii ´Reve de 

papillon Lavander´ 

Komule davidova- 

motýlí keř 

lila 3 

Buddleia davidii ´Pink Delight´ Komule davidova- 

motýlí keř 

světle růžový 3 

Buddleia davidii ´Balck Knight´ Komule davidova- 

motýlí keř 

tmavě modrý 3 

Buddleia davidii ´White Ball´´ Komule davidova- 

motýlí keř 

bílý 3 

Buddleia davidii ´Empire Blue´ Komule davidova- 

motýlí keř 

fialový 3 

Buddleia davidii ´Lochinch Komule davidova- 

motýlí keř 

Světle modrý 3 

  celkem 146 

 

Keře  ovocné o velikosti 40+ cm 

  

 

 

Corylus avellana Liska obecná , různé 

odrůdy, 

Webova, Zellská 

obrovská, 

Hallská obrovská 

11 

Lonicera kamtschatica Zimolez kamčatský 

– Kamčatská 

borůvka 

Altaj, Amur 22 

Ribes nidigrolaria josta  5 

Ribez rubrun Rybíz, různé odrůdy Červený, černý 

bílý 

9 

  celkem 47 

Vrbové proutky alespoň 1,5 m 

dlouhé Salix purpurea, nebo salix 

caprea 

Vrba nachová, nebo 

vrba jíva 
350 ks  

Vrbové pruty Salix alba 4m 

dlouhé 

Vrba bílá 40 ks  

  Celkem 390  

Fragaria vesca Měsíční jahody 100 ks  

    

 

Poznámky: 

 velikost okrasných stromů je udávána obvodem kmínku ve výšce 1m nad zemí 

 

 

V Daskabátě  20.5.2018                                                       Ing. Olga Žáková 


