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POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází podél hlavní silnice obce Hradiště na pozemcích č.: 702, 703, 704, 706; k.ú.: Hradiště pod 

Babí horou. Vlastníkem objektů a pozemků je Obec Těrlicko. Jižní hranici pozemku tvoří hlavní tepna obce, 

ulice Hradišťská. Před ní se nachází budova školy a ještě před ní, hlavní vstup do školy a předzahrádka. Ta 

prošla v poslední době rekonstrukcí, kterou prováděly pracovnice školy. Z levé části budovy je příjezdová cesta 

a parkoviště. Na druhé straně je dětské hřiště určené dětem mateřské školky. Na této ploše se nachází pár 

houpaček a průlezek. V jihovýchodním cípu se tyčí dvě vzrostlé břizy (Betula pendula). Za budovou se nachází 

travnatá plocha cca 2400m2, určená ke školním i mimoškolním účelům. V jejím středu je betonové hřiště o 

rozměrech 12,5 m x 24 m. V severovýchodním rohu je nově postaven altán a naproti, tedy severozápadně je 

umístěno doskočiště. Areál je ze tří stran obehnaný plotem, pouze od strany parkoviště je prostor otevřený. 

Západní hranici řešeného území tvoří ovocný sad. Za severní hranici plotu, podél celé jeho délce se táhne 

remízek s náletových domácích druhů dřevin. Východní hranice je bývala spojnice mezi panstvími. Teď slouží 

jako pěší průchod k sochařskému parku. Terén je mírně svažitý. Od hlavní silnice k severnímu plotu je převýšení 

necelých 5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromy. V areálu se nachází několik vzrostlých stromů. Jedná se o dva vzrostlé javory mleče (Acer platanoides), 

které jsou v blízkosti betonového hřiště. Jejich zdravotní stav je velmi špatný a jsou určené k likvidaci. Již 

zmiňované břízy (Belula pendula) v jihovýchodním cípu řešeného území a dva kusy smrku ztepilého (Picea  

abies) za budou školy na východní její straně. 

Keře. Keře jsou zastoupeny jenom v podobě nově vysázených kultivarů nepůvodních druhů okrasných dřevin v 

oblasti předzahrádky. 

Trvalky, letničky. Tato vegetační kategorie se v řešeném areálu nenachází. 
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Stávající inženýrské sítě 

Na pozemcích zahrnutých v plánované výstavbě se nacházejí tyto inženýrské sítě: 

Dešťová kanalizace 

NN kabel ve výkopu. 

Nadzemní sítě elektrického vedení. 

Sítě musí být před realizací zajištěny před poškozením. Pokud neodpovídají současnému zákresu v terénu, je 

nutno provézt přesné vytyčení sítí. Při provádění výkopových a jiných prací budou dodržená veškerá ochranná 

pásma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADOVNICKÉ ÚPRAVY  

Hlavním záměrem je založení a částečně i obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné 

sídelní zeleně v areálu zahrady Základní a mateřské školy v Hradišti o rozloze 3 886m/2 na parcelách: p.č. 

702,703, 704, 706, 707 v k. ú. Hradiště pod Babí horou.  

Konkrétně jde o: 

- terénní úpravy - modelace, příprava pozemků a půdy  

- výsadbu zeleně - listnaté stromy, keře a to dle metodiky a standardů AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů a 

003 Výsadby ovocných dřevin doporučených autochtonních dřevin a podle doložené projektové 

dokumentace - bude vysazeno 49 nových stromů.  

- založení trávníku, květinové louky, trvalkových a vyvýšených záhonů dle přiložené projektové dokumentace 

s řešením teras s pokryvnými rostlinami proti erozi a jako součást realizace zeleně opatření na podporu 

biodiverzity. 

- Pořízení mobiliáře - lavičky, kompostér, pařeniště, pergola, konstrukce pro popínavé rostliny, vyvýšené záhony, 

hmyzí domeček informační tabule   

 

Řešení 

Předmětem projektu je regenerace zeleně v centrální části obce v prostoru pozemku u ZŠ, která je v žalostném 

stavu. Stav tohoto prostoru je v současné době velmi neutěšený a nefunkční. Smyslem projektu je komplexní 

obnova  zeleně s cílem rozšířit počet ploch s posílenou ekostabilizační funkcí a zlepšit kvalitu prostředí a to 

výsadbou nových stromů a keřů a založením trvalkových záhonů a trávníků. Projekt si klade za cíl zvýšení 

biodiverzity a vytvoření veřejné multifunkční, edukační zahrady. 

Celé řešené území se děli na dvě části a to jmenovitě na přední a zadní. Přední část je mezi hlavní silnici a 

hlavní budovou.  

Z tohohle prostoru před hlavním vchodem je nutné vytvořit důstojnou pomyslnou bránu do celého areálu školy. 

Vzhledem k barevnosti fasády, zvolit podobné odstíny barevnosti květin, ale dominantní barvou by měla zůstat 

zelená. Dodat vertikální prvky v podobě sloupovitých stromů a celý prostor zeleně pokrýt půdopokryvnými 

rostlinami s příměsí trvalek a okrasných travin. 

Zadní část zahrady je podstatně větší a terénně se dá rozdělit do tří velkých terénních teras. Jejich převýšeni je 

cca 3,6 m.  

Přední terasa je zpevněná plocha za budovou školy. Před ní se tyčí prudký svah. Z této terénní nerovnosti 

vytvořit místo pro školní shromáždění. V terénním převýšení, které má cca 1,5 m vkomponovat tři terasy, které 

budou držet betonové zídky s dřevenými posedovými plochami. Pro oživení lineárního tvarosloví budou zídky 

sporadicky přerušeny květináči s výsadbou borůvek kanadských. Pravá strana teras bude zakončena 

skluzavkami zapuštěnými do terénní modelace. 
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Naproti východu přes terasy půjdou schody do prostřední terasy. Nad nimi bude travnatý prostor pro různé 

sportovní aktivity s lavičkami na krajích. Po levé straně, od ovocného sadu, bude vytvořena lanovka. Nad 

jednoduchou lanovkou, po kamenných šlapácích, přes lehkou dřevěnou konstrukci pro popínavé rostliny se 

bude nacházet venkovní učebna. Nedílnou součástí učebny budou vyvýšené záhony, určené k pěstování 

zeleniny, dále bylinkové záhony, ovocné záhony, a pár keřů vinné révy.  Součástí druhé terasy je stávající 

betonové hřiště. Celý prostor druhé terasy bude doplněn o chybějící stromy, keře, trvalky a okrasné traviny. 

Areál má mít charakter přírodní oázy. V levém rohu třetí terasy bude vybudován malý běžecký ovál. Uvnitř 

bude doplněn o zrekonstruované doskočiště a prvek workoutu. Na protilehlé straně je stávající altán, využíván 

školou i rodiči ke společně tráveným chvilkám.  

Poslední část je prostor mateřské školky. Prostor východně od stěny budovy, je plně využívaný i nyní. Pro stvoření 

lepší atmosféry je žádoucí izolace od jižní a východní hranice (rušivé elementy v podobě cesty a rodinného 

domu). Jelikož prostoru tam není mnoho, oddělení proběhne v podobě stříhaných živých plotů. Dětem se do 

prostorů dodá i pár stromů pro vytvoření stinných míst. Nedílnou součástí budou tvořit i dětské atrakce v 

podobě domečků, vláčků, kuchyňky, šplhacích ramp a skluzavek. 

Koncepce počítá s tím, že stávající travnatý prostor dostane nový nádech v podobě parkového charakteru 

zahrady s velkým množstvím různorodého využití. 

Druhová skladba rostlin vychází z použití, v co největší míře domácích druhů i s možností jejich konzumace. 

Okrasné záhony jsou navrženy s ohledem na stanovištní podmínky, orientaci ke světovým stranám, tak také 

s ohledem na dobu kvetení.  

 

Porostní skupiny 

 

Číslo Vědecký název rostliny Národní název rostliny Nové Stávající Celkem 

Spon ve 

skupinách 

1 Picea abies smrk ztepilý 0 2 2 solitérně 

2 Picea abies 'Cupressima' smrk ztepilý 5 0 5 solitérně 

3 Microbiota decussata mikrobiota křižmovstřícná 42 0 42 3ks/m2 

4 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 3 0 3 solitérně 

5 Betula pendula bříza bělokorá 1 2 3 solitérně 

6 Betula pendula 'Laciniata' bříza bělokorá 1 0 1 solitérně 

7 Carpinus betulus habr obecný 64 0 64 3ks/m2 

8 Carpinus betulus 'Fastigiata' habr obecný 3 0 3 solitérně 

9 Carpinus betulus 'Frans Fontaine' habr obecný 3 0 3 solitérně 

10 Juglans regia ořešák královský 1 0 1 solitérně 

11 Mespilus germanica mišpule obecná 1 0 1 solitérně 

12 Populus tremula topol osika 1 0 1 solitérně 

13 Prunus avium 'Plena' třešeň ptačí 4 0 4 solitérně 

14 Quercus robur dub letní 3 0 3 solitérně 

15 Sorbus aria jeřáb muk 3 0 3 solitérně 

16 Sorbus aria 'Magnifica' jeřáb muk 3 0 3 solitérně 

17 Sorbus aucuparia jeřáb obecný 3 0 3 solitérně 

18 Tilia cordata lípa srdčitá 1 0 1 solitérně 

19 Tilia cordata 'Rancho' lípa srdčitá 13 0 13 solitérně 

20 Acer campestre javor babyka 70 0 70 3ks/m2 

21 Amelanchier lamarckii  muchovník Lamarckův 3 0 3 solitérně 

22 Aronia melanocarpa 'Viking' temnoplodec černoplodý 2 0 2 solitérně 

23 Cornus kousa 'CHINA GIRL' dřín japonský 1 0 1 solitérně 

24 Cornus mas dřín obecný 5 0 5 solitérně 

25 Cornus stolonifera 'Kelsey' svída výběžkatá 101 0 101 3ks/m2 

26 Corylus avellana líska obecná 3 0 3 solitérně 

27 Euonymus alatus brslen křídlatý 4 0 4 solitérně 

28 Grossularia 1 

angrešt (červenoplodé 

odrůdy) 1 0 1 solitérně 

29 Grossularia 2 angrešt (žlutoplodé odrůdy) 1 0 1 solitérně 

30 Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový 2 0 2 solitérně 
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31 Hypericum 'Hidcote' třezalka kalíškatá 66 0 66 3ks/m2 

32 Ligustrum ovalifolium ptačí zob vejčitolistý 95 0 95 3ks/m2 

33 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 77 0 77 3ks/m2 

34 Ligustrum vulgare 'Lodense' ptačí zob obecný 70 0 70 3ks/m2 

35 Lonicera kamtschatica Duet 

Zimolez kamčatský (jarní 

borůvka) 3 0 3 solitérně 

36 Lonicera pileata zimolez kloboukatý 481 0 481 3ks/m2 

37 Ribes 1 rybíz (červenoplodé odrůdy) 2 0 2 solitérně 

38 Ribes 2 rybíz (běloplodé odrůdy) 1 0 1 solitérně 

39 Ribes 3 rybíz (černoplodé odrůdy) 1 0 1 solitérně 

40 Ribes sanguineum 'King Edvard VII.' meruzalka krvavá 51 0 51 2,5ks/m2 

41 Rosa ´The Fairy´ Růže pokryvná 44 0 44 3ks/m2 

42 Rosa canina růže šípková 25 0 25 2ks/m2 

43 Rubus fruticosus 2 osružiník křovitý (plazivý) 9 0 9 2ks/m2 

44 Rubus idaeus maliník obecný 6 0 6 2ks/m2 

45 Salix purpurea 'Gracilis' Vrba purpurová 45 0 45 2,5ks/m2 

46 Sambucus nigra bez černý 23 0 23 1,5ks/m2 

47 Sambucus nigra 'Laciniata' bez černý 49 0 49 2ks/m2 

48 Stephanandra incisa 'Crispa' korunatka klaná 134 0 134 3ks/m2 

49 Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' pámelník Chenaultův 100 0 100 3ks/m2 

50 Vaccinium corymbosum knadská borůvka  3 0 3 solitérně 

51 Viburnum opulus kalina obecná 54 0 54 2ks/m2 

52 Viburnum opulus 'Nanum' kalina obecná 50 0 50 3ks/m2 

53 Viburnum opulus 'Roseum' kalina obecná 47 0 47 2ks/m2 

54 Vitis vinifera réva vinná 3 0 3 solitérně 

55 Wisteria floribunda vistárie květnatá 1 0 1 solitérně 

56 Allium aflatunense 'Purple Sensation' česnek holandský  21 0 21 solitérně 

57 Aster amellus 'Rosa Erfüllung' hvězdnice chlumní 17 0 17 7ks/m2 

58 Aster amellus 'Sonora' hvězdnice chlumní 10 0 10 7ks/m2 

59 Aster lateriflorum var. horizontalis Hvězdnice shorakvětá  19 0 19 5ks/m2 

60 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' třtina 33 0 33 3ks/m2 

61 Calamintha nepeta marulka lékařská 10 0 10 7ks/m2 

62 Centranthus ruber mavuň červená 20 0 20 6ks/m2 

63 Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' metlice trsnatá 12 0 12 4ks/m2 

64 Doronicum orientale  'Magnificum'' kamžičník východní 64 0 64 6ks/m2 

65 Echinops ritro bělotrn 8 0 8 solitérně 

66 Euphorbia polychroma pryšec mnohobarvý 61 0 61 4ks/m2 

67 Fragaria ananassa Jahodník stáleplodící  39 0 39 6ks/m2 

68 Fragaria vesca Jahodník mesíční 57 0 57 10ks/m2 

69 Geranium x magnificum kakost 36 0 36 7ks/m2 

70 Hyssopus officinalis yzop lékařský 9 0 9 7ks/m2 

71 Melissa officinalis Meduňka lékařská 14 0 14 6ks/m2 

72 Mentha piperita Máta peprná 18 0 18 7ks/m2 

73 Pennisetum alopecuroides 'HAMELN' vousatec 91 0 91 6ks/m2 

74 Pennisetum alopecuroides 'Japonicum' vousatec 10 0 10 2ks/m2 

75 Perovskia 'BLUE SPIRE' perovskie 14 0 14 4ks/m2 

76 Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' třapatka 106 0 106 6ks/m2 

77 Salvia officinalis šalvěj lékařská 19 0 19 7ks/m2 

78 Tulipa 'Triumphator' Tulipán 46 0 46 solitérně 

79 Verbena bonariensis sporýš argentinský 9 0 9 solitérně 
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TECHNICKÉ POKYNY PRO REALIZACI SADOVICKÝCH ÚPRAV  

Příprava před založením kultury 

Před začátkem přípravy půdy je nutné provést kácení a odstranění určených dřevin.  Odstranit je třeba jak 

nadzemní tak i podzemní části. Po výkopech kořenů je zapotřebí terén srovnat. Pokud´ bude nutné, bude 

navezená kvalitní ornice.  Terén bude vymodelován dle přílohy - terénní modelace. Před vytvoření terénní 

skulptury bude odebrána vegetační vrstva a uložena na místo určení. Pak bude vymodelován terén do 

navržených tří vrstev i s navrženými opěrnými zídkami. Pak bude za veškerá plocha pokrytá vegetační vrstvou. 

Pokud vegetační vrstva bude nedostačující min 10- 20cm, bude nutné jí dovést.  

Půda na záhonech bude upravena do 0,4m hloubky nakopáním. Do půdy bude zapracován kompost 

v dávce 0,02m3 na 1m2. 

Vlastní výsadba 

 Výsev trávníku: Po přípravě půdy zkontrolovat obsah vápna v půdě. Při hodnotách ph pod 5,5 byste měli do 

půdy přidat zahradní/trávníkové vápno (5kg/100m2). Následně dobře zalít. Týden před výsevem je nutné do 

půdy zapracovat trávníkové hnojivo (30g/m2). K výsevu použijeme parkovou směs (30g/m2). Celou plochu 

trávníku následně překryjeme říčním pískem v tloušťce 1cm, vyrovnáme hráběmi a zaválcujeme. V prvních 

týdnech od vysetí je nutné dbát na celoplošnou zálivku. Nesmí docházet k proschnutí půdy. Plocha trávníku 

1425m2.  

 Výsadba záhonů:  Před samotnou výsadbou, budou dle osazovacího plánu vytýčeny záhony. Obryty do 

hloubky 0,1m. Tedy kolmá stěna bude od strany trávníku a směrem k záhonu se terén dorovná. Do půdy bude 

zapracován substrát s příměsí kompostu a ornice. Následně proběhne výsadba. Pro výsadbu budou použity 

výpěstky zdravé, nepoškozené, pokud možno předpěstované v podobných klimatických podmínkách jak mají 

Beskydy.  Celá plochá záhonu bude následně překrytá netkanou textilií a zamulčovaná drcenou kůrou. Plocha 

záhonů je 841 m2. 

 Výsadba stromů:  Pro výsadbu listnatých stromů budou použity sazenice s balem obvodu kmene 12-14cm u 

jehličnatých stromů bude výška 150 – 200cm. Výsadba bude provedena do jam ve tvaru komolého jehlanu o 

objemu 0,6m3 s 50% výměnou půdy za kompost. Výsadba stromů, vzhledem k čerstvému násypu zemního valu, 

musí nepodmíněně dbát na možnost sedání substrátu a související možnost utopení kořenového krčku. Do jam 

budou aplikovány živiny ve formě dlouhodobě působícího tabletového hnojiva v dávce 5ks na strom. Stromy 

budou obaleny jutou ve dvou vrstvách a kotveny třemi kůly. K výsadbě stromů musí být respektovány 

ochranná pásma inženýrských sítí. Po výsadbě budou stromy zality v dávce 100l/strom. 

 


