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OLOMOUC – STUDENTSKÁ ULICE
Studie prostorového uspořádání

TEXTOVÁ ČÁST
říjen 2002
vypracovali : 
Urbanisticko architektonické řešení: ing. arch. P. Pospíšil

ing. arch. A. Michálková
Dopravní řešení: ing. J. Vrublovský
Zeleň: ing. H. Tomaštíková

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Území podél Studentské ulice je vymezeno křižovatkami s ulicemi 

Legionářskou a Slovenskou. Ze severní strany je ohraničeno objektem Tiskáren a 
sousedními bytovými domy; z jižní strany pak objektem Teplotechny, historickou 
hradební zdí a objektem Žerotína.

HISTORICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ
Nejstarším stavebním objektem v řešeném území je kamenné renesanční 

(Ferdinandské) opevnění, které vzniklo patrně v době tureckého ohrožení v době po 
roce 1526. Z celého tehdejšího pevnostního systému je v řešeném území zachována 
značně narušená hradební zeď se štěrbinovými střílnami a půlkruhová věž. Po roce 
1642 za švédské okupace proběhla stavební úprava tohoto prostoru, kdy byla 
středověká hradba doplněna širším předsunutým vyvýšeným valem. Součástí 
pozdějšího Tereziánského opevnění z poloviny 18. století je dochovaný fragment 
kurtiny, kde byl zřízen nový výpad , zvaný podle staršího názvu „Růžová branka“. Po 
zrušení pevnosti v roce 1876 se město začalo postupně uvolňovat od vnějších 
hradebních pasů a pevnostní pozemky se začaly zastavovat. Podél hradby vznikla 
komunikace dnes nazvaná Studentská. Pozemky podél ní se postupně zastavovaly dle 
vznikajících regulačních plánů. Prostor hradby byl ponechán v dochovaném stavu. Za 
hradbou ve vnitřním městě jsou pozemky intenzivně využívány. Prostor před hradbou 
nebyl nikdy regulován a tak je vlivem neustále vzrůstající intenzity dopravy využíván 
jako neregulované parkoviště. Pozemek na tomto prostoru nyní patří městu. 

REGULAČNÍ PLÁN MPR 
Počítá v řešeném území s podélnými i příčně umístěnými odstavnými stáními 

v počtu cca 27 míst podél Studentské ulice (odbor koncepce a rozvoje MMO –
dopravní oddělení tento dokument zpochybňuje a s uvedeným řešení z důvodu 
kategorizace Studentské nesouhlasí). Dále má být prostor mezi komunikací a 
hradební zdí zklidněn a zatraktivněn pro pěší (v rozporu s tímto záměrem bylo celé 
území před autoservisem zcela zastavěno parkovištěm  pro cca 24 vozidel a chodec 
jdoucí kolem hradební zdi je odsouzen ke kličkování mezi vozidly). Podél celé ulice 
Studentské v řešeném úseku má být vysázena stromová alej (předmětem studie je i 
vyšetření inženýrských sítí).



ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU
Vlivem dlouhodobě neudržitelné nevhodné statické dopravy a  neregulovaných 

pěších tahů ve vztahu k historickým prostorám  historického opevnění vznikla potřeba 
komplexně řešit prostory podél jižního okraje ulice Studentské. Řešené území bylo 
vymezeno křižovatkami Studentské ulice s ulicemi Legionářskou a Slovenskou. 
V souvislosti s těmito dlouhodobě požadovanými prostorovými úpravami je navíc 
aktuálně potřebné řešit přemístění trafostanice „Sokolská“ (z důvodu stávajícího 
situování na neveřejném, nevhodně přístupném pozemku) a dále problém situování 
odstavných stání před Teplotechnou, které svou kapacitou přesahují možnosti území. 

Renesanční i barokní části hradebních pevnostních zdí jsou ve špatném 
stavebně technickém stavu (viz stavebně – historický průzkum). Souběžný a v části 
úseku vsazený hliněný val je zarostlý náletovou nevhodnou stromovou zelení. Příčný 
profil valu neumožňuje vizuální kontakt pěších s historickou hradbou. Část 
renesančního kamenného opevnění je zcela zakryta „ostrou“ terénní hranou valu, 
vzrůstající nevhodná zeleň narušuje stavební stav hradeb. Hliněný val je navíc touto 
vegetací neustále navyšován a tak už dnes není patrná původní linie hrany hliněného 
terénního valu. Dále je ke škodě, že není možný přiměřený průchod podél těchto 
hradeb.

Část hradeb byla navíc v nedávném období nevhodně opravena zaomítáním a 
překrytím pálenou krytinou.

Historicky významná tzv. „Růžová branka“ v části hliněného valu mezi 
renesanční a barokní částí hradeb je nepřístupná a tím i nevyužívaná. 

Odstavná stání před hradební zdí  a valem jsou neuspořádaná a chaoticky 
využívaná.

Prostor před vjezdem do stávajícího autoservisu je na dobu určitou využíván 
v rozporu s regulačním plánem MPR. Navržená zámková dlažba a betonové 
obrubníky vůbec nepočítají s pěším průchodem podél jižního okraje Studentské ulice. 
Celé řešené území je pro chodce velkou bariérou. Neurčitě směrovaný a dimenzovaný 
chodník z ulice Slovenské k parkovišti autoservisu nevytváří kvalitní průchod pro 
chodce ani nepodporuje architekturu objektu Žerotína.

Zeleň mezi severním okrajem vozovky Studentské ulice a chodníkem Tiskáren 
nevytváří vhodné prostředí pro chodce. Vlivem živého plotu je omezen pohled na 
hradební zdi a severní okraj MPR. Živý plot přímo u chodníku  ve vzdálenosti od 5 do 
12 m od vozovky vlastně ani neplní zamýšlenou funkci ochrany chodce před 
automobilovou dopravou. Dle našeho názoru zde živý plot nevytváří městotvorný 
prvek.

Výše již bylo uvedeno, že prostor pro chodce  před Teplotechnou ve vazbě na 
přechod k ulici U Husova sboru je nedostatečný. Odstavování vozidel je zde potřeba 
vzhledem ke stávajícímu stavu omezit.

Hlavní závadou v řešeném prostoru je neregulované chaotické a kapacitu 
území převyšující odstavování vozidel (osobních a často i nákladních).Při 
projednávání konceptu studie byl patrný nezkoordinovaný vztah mezi umístěním 
navrhovaných potřebných odstavných stání a (dopravní oddělení odboru koncepce 
zpochybňuje regulační plán MPR) a v regulačním plánu navrženou koncepcí zeleně.

Při vjezdu do dvora na pozemek Teplotechny jsou nyní u valu umístěny 
kontejnery na odpad, které patří k prvnímu bytovému domu jižně od Teplotechny na 
ulici Legionářské. Tuto skutečnost je též možné považovat za závadu.



Pohyb chodců po jižním okraji Studentské je neusměrněný a pro chodce často 
nebezpečný.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
Architektonicko stavební část

Nejpodstatnějším úkolem autorů studie bylo zjištění a koordinace často 
protichůdných stanovisek všech zainteresovaných (MMO, SPÚ, SME, Teplotechna). 
Principem návrhu byla koordinace mezi potřebou dopravního provozu, statické 
dopravy v rozsahu požadovaném regulačním plánem MPR, pěšími tahy, požadavky 
SPÚ na zachování urbanisticko architektonické hodnoty zbytků pozdně středověkých 
a tereziánských opevnění Olomouce. 

V návrhu jsou vymezeny plochy pro pěší, je zdůrazněn prostor před 
středověkým i tereziánským opevněním, je navržena rehabilitace „Růžové branky“ a 
v navrženém chodníku je ponechána novodobě pojatá „stopa“ historické linie původní 
tereziánské hradby.

Hliněný val je částečně snížen, je odstraněna ostrá pohledová hrana valu (nyní 
oplocená), val je zaoblen tak, aby vznikl vizuální kontakt pěšího z chodníku 
s kamenným, zakonzervovaným torzem středověké hradby a navíc k němu byl 
umožněn kontrolovatelný přístup (mlatový chodník u paty kamenné hradby a 
dřevěné masivní stupně zahradních schodišťových stupňů „na krok“ jasně 
oddělených od povrchu valu). Veškerá náletová stávající zeleň včetně stromů bude 
odstraněna a celý val bude zatravněn.

Variantně je navržený i možný novodobý zásah do valu s tím, že by umožňoval 
blízký vizuální kontakt z interiéru a přes interiér i z exteriéru s původní 
Ferdinandskou hradbou. Novodobý moderně pojatý objekt vestavěný do valu by 
nepřevyšoval ani nekonkuroval hliněnému valu ani hradební zdi. Z tohoto objektu by 
ev. byl možný přístup do prostoru Růžové branky (stávající majitel sousedního 
pozemku za hradební zdí nesouhlasí s přístupem Růžovou brankou na tento pozemek 
a tím pak znemožňuje naplnění regulačního plánu MPR). Zpracovatelé studie však 
s možností průchodu Růžovou brankou počítají. Po jednáních se zainteresovanými 
jsou přesvědčeni, že naplnění regulačního plánu není nereálné.

Prostor před brankou je snížen na úroveň původního terénu s tím, že pro  
pěšího je možný průchod územím i po stávající terénní úrovni. Od navrženého řešení 
je očekáváno zvýraznění branky a fragmentu Tereziánského opevnění, odkrytí a 
konzervace fragmentu původního dláždění do nové dlažby. Celá plocha před brankou 
je navržena pouze pro pěší.

Odstavná stání před hradební zdí jsou navržena dle požadavku odboru 
dopravních koncepcí. Je navržen jednosměrný manipulační pruh se šikmými 600

odstavnými stáními v počtu 18 míst s výjezdem do obousměrné příjezdové 
komunikace k autoservisu. Povrch této komunikace i odstavných stání je navržen 
z kamenných kostek dvou barevných odstínů  různě směrově kladených a uložených 
do hutněného podkladu pro lehkou až středně těžkou dopravu. Obrubník je v tomto 
prostoru navržen pouze před Růžovou brankou a před zatravněnou plochou vzniklou 
na místě části stávajících krátkodobých parkovišť před autoservisem. Bezpečnostní 
prostor je vymezen pouze vyjímatelnými patníky, které umožní změnu dopravního 
režimu v delším časovém horizontu ev. odstavování vozidel (autobusy ev. větší počet 
osobních automobilů) ve vyjímečných případech. Delší časový horizont počítá s tím, 
že v prostoru severovýchodně od Tiskáren bude umístěno kapacitní parkoviště. 



V řešeném území pak budou podél jižního okraje Studentské umístěna podélně 
odstavná stání. 

Celé navržené řešení počítá se směrovou úpravou ulice Studentské 
(maximálně 1,5 m ve směru k Tiskárnám a s navrácením do stávající hranice u 
západního nároží Tiskáren) a se šířkou komunikace 8 m.

Část parkoviště před autoservisem bude zrušena a provedena zde parková 
úprava. Chodník před Žerotínem bude rozšířen a posunut až k samému objektu. 
Žerotín tak získá nutný odstup a posazení do dlažby. V návaznosti na vyústění zde 
pěší ulice Slovenské do Studentské se počítá s přechodem komunikace na navazující 
pěší trasu k budoucímu parkovišti severovýchodně od Tiskáren ve stávajícím 
vojenském prostoru.

Prostor před Teplotechnou bude ozeleněn a doplněn chodníkem vedoucím od 
zmenšeného parkoviště až k velkoryseji pojaté zádlažbě nároží před Teplotechnou 
s ulicí Legionářskou.

ZELEŇ v řešeném prostoru bude  v první etapě tvořit linie stromů před 
Tiskárnou s možností návaznosti na pěší tah ke hromadnému parkovišti. Dále ji 
budou tvořit dvě liniové skupiny stejných stromů na opačné straně s tím, že 
v následující etapě v souvislosti s prosazením podélných stání podél Studentské může 
být tato linie doplněna v alej (stromy v ochranných mřížích vsazené do místně
rozebrané kamenné dlažby – sítě, které by záměr mohly znemožnit zde nejsou) .

Projektanti upozorňují na skutečnost, že ev. alej směrovaná na křižovatku s 
Legionářskou a na nároží zimního stadiónu není ideální. Jednostranná liniová zeleň 
může vycházet z koncepce jednostranné zeleně na třídě Svobody a z té skutečnosti, 
že zelený val historického opevnění je dostatečná forma zeleně, které by další linie 
doplňující zeleň ulice na alej, mohla konkurovat. 

Kvůli umístění linie stromů u Tiskáren musí být přeloženy dva kabely SME.
Jedním z důvodů zpracování studie prostorového uspořádání Studentské ulice 

byl požadavek na nové umístění trafostanice Sokolská, která vzhledem ke svému 
umístění ve vnitrobloku nevyhovuje provozu SME. V průběhu zpracování studie byl 
projednán záměr ze zástupci SME, SPÚ a Teplotechny. 

Byly vybrány tři možné typové trafostanice, které by kapacitou a velikostí 
vyhovovaly provozu SME. Záměr byl projednán se zástupci SPÚ se stanoviskem 
neměnit profil mírného svahu valu mezi oběma hradbami při východním štítu 
Teplotechny. Dle stanoviska památkové péče je možné umístit trafostanici cca 9 až 
10 m od paty mírného svahu tak, aby se nemusel měnit jeho profil. Bude zvolen 
takový typ trafostanice, který bude svahu konkurovat. Těmto podmínkám nejlépe 
vyhovuje kompaktní typ polozapuštěné transformovny T 95 D. Tento typ je po 
konzultaci s výrobcem možno navíc ještě zapustit do svahu tak, že viditelná část je 
v nejvyšším místě cca 1 metr nad terénem a druhá strana je zcela zapuštěna do 
svahu. Klín vystupující do maximální výšky 1 m má pak délku cca 2,5 metru. Povrch 
vyklápěcích částí střechy je možno atypicky upravit s ohledem na okolní podmínky. 

Při projednávání možných variant bylo navíc se zástupcem Teplotechny 
dohodnuto možné umístění technologie trafostanice do 1.PP jejich objektu při vjezdu 
do dvora (naproti mírnému svahu hliněného valu historického opevnění). I tato 
možnost byla kladně projednána se zástupcem SME s tím, že upřednostňují umístění 
polozapuštěné transformovny do zeleného valu. 

vypracoval: ing. arch. P. Pospíšil



DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Ulice Studentská je v dopravní kostře města v souladu s ÚPD zařazena  do 
funkční třídy - sběrná B2 v kategorii MS9,0/50. Aby byla možná realizace úprav 
uvažovaných v řešení, je třeba provést směrovou korekci úseku  vozovky. Jedná se o 
vložení dvou protisměrných oblouků o R = 200 a R = 400m. Tím bude uvolněn 
prostor podél hradeb pro umístění odstavných ploch  pro vozy IAD skup. O2.

  V tomto uspořádání - jednosměrný manipulační pruh 3,50 + 5,50  pro stání 
60o . U Teplotechny jsou umístěna stání pro vozy O1 jako kolmá 5,50 + 4,50.  Pokud 
park. stání sousedí přímo s vozovkou, musí být vzájemný odstup obrub nejméně 1,00 
m (0,50+0,50), raději však více.

Náklady dopravních investic (dále viz propočet)

1. úprava stáv. komunikace ul. Studentské
- vybourání obrub, úprava odvodnění, znovuosazení obrub, doplnění 

konstrukce vozovky, odřezání obrusné vrstvy a provedení nové obrusné 
vrstvy.

- IN cca 500,0 tis. Kč

2. Parkoviště pod hradbami
- bourání stáv. krytu, provedení nové vozovky TDZ V
- IN cca 1.125,0 tis. Kč

3. Parkoviště u Teplotechny
- bourání stáv. krytu, provedení nové vozovky TDZ V
- IN cca 725,0 tis. Kč

4. Jednotková cena chodníku vč. konstrukce, povrch ze zámkové dlažby
850-900 Kč/m2

5.  Jednotková cena chodníku z bet. dlaždic 500/500 do písku
450 Kč/ m2

 6.  Jednotková cena kamenné kostky 100/100 do hutněného podsypu
1.180 Kč/m2

 7.   Jednotková cena úpravy valu (odkopávka, úprava pláně, odvoz, skládkovné)
930 Kč/m3, 20 Kč/m2

 8.   Jednotková cena bourání dlažby, odvoz do 5 km, skládkovné
160 Kč m/2.
  

vypracoval: ing. J. Vrublovský
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1. Úvod
Ulice Studentská představuje výraznou dopravní spojnici a její význam je 

umocněn blízkostí historického centra Olomouce. Vzhledem k tomu, že 
z architektonického a estetického vymezená lokalita nesplňuje požadavky, které by si 
díky svému situování zasluhovala, vzešel z odboru koncepce a rozvoje Statutárního 
města Olomouc požadavek na vypracování studie, která by se zabývala novým 
prostorovým uspořádáním tohoto území s prioritami řešení architektonického záměru 
a prověření možnosti umístění listnatých stromů po obou stranách rušné komunikace.

2. Popis současného stavu
Řešená lokalita se nachází v centrální části města Olomouc (Olomouc-město) a 

frekventovaná silnice ji rozděluje na severní a jižní část. 
Severní část je převážně zatravněna, pouze podél chodníku před budovou 

tiskáren se vyskytuje tvarovaný živý plot tvořený tavolníkem (Spiraea vanhouttei). 
Plocha před hradbami je z velké části využívána jako parkoviště, pouze před 

vjezdem do autoopravny se nacházejí dva vzrostlé topoly (Populus nigra Italica). 
Další vzrostlá zeleň je zde představována dvěma jírovci (Aescukus hippocastanum), 
třemi akáty (Robinia pseudoacacia) a jedním ořešákem (Juglans regia) – všechny 
tyto dřeviny mají průměr kmene cca 20-25 cm a jsou umístěny na vyvýšeném valu 
před hradbami. Před budovou Teplotechny se nachází živý plot z dřišťálu (Berberis 
thunbergii), další živé ploty jsou rovněž dále podél komunikace – tavolník (Spiraea 
vanhouttei) a  ptačí zob (Ligustrum vulgare). Východnímu okraji řešené lokality 
dominuje vzrostlý akát (Robinia pseudoacacia), který je však, stejně jako nedaleké 
sloupovité topoly, přestárlý s částečně polámanými větvemi.

Žádná z výše uvedených vzrostlých dřevin není takové kvality, aby jí musel být 
podřízen architektonický záměr řešení. Stromy na valu jsou křivě rostlé s nízko 
založenou korunou a působí spíše náletovým dojmem, topoly a solitérní akát jsou 
zase přestárlé a v dohledné době by musely být z bezpečnostního hlediska 
odstraněny.

3. Význam zeleně a kvalita životního prostředí
Zeleň je jedinou a  nezastupitelnou  složkou  životního  prostředí, která  jej  

nenarušuje a která slouží k existenci a regeneraci jiných složek. 
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 řadí celá řada dalších vlivů estetických,  
psychologických a zejména hygienických :

- zeleň vyrábí kyslík, měkké druhy rostlin vylučují prchavé látky (fytoncidy), které 
ničí 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
- zeleň poutá a do značné míry eliminuje i některé škodlivé plyny z ovzduší

4.   Návrh ploch zeleně

4.1. Prostorové uspořádání
Návrh řešení vycházel z nového rozmístění parkovacích stání a nového 

pohledu na celou lokalitu z hlediska funkčnosti i komunikačních tras.
Jak již bylo uvedeno, předpokládá se likvidace všech stávajících stromů a jejich 

nahrazení stromy novými. V rámci řešeného území nejsou navrženy žádné nové živé 
ploty, plošné keřové výsadby by mohly být situovány pouze do menších ostrůvků 
zeleně jako náhrada trávníku.

Realizace celého řešení se předpokládá ve dvou etapách. V etapě první bude 
založena alej před tiskárnami a okrajové části aleje před hradbami, ve druhé etapě
potom centrální část aleje před hradbami.

K založení aleje v severní části je nutné provést přeložku elektrického vedení, 
aby mohly být dřeviny umístěny alespoň 1 m od obrubníku. Výsadba by měla být 
situována v souvislých travnatých plochách.

V jižní části (před hradbami) budou stromy vysázeny do ostrůvků nebo pásů 
zeleně, které by měly být zatravněny, nebo osázeny nízkými, pokryvnými, stále 
zelenými dřevinami.

4.2. Druhové složení dřevin

4.2.1. Listnaté stromy
S  ohledem  na  prostorové   možnosti a architektonické působení a řešení 

celého prostoru,byly navrženy dva odlišné typy stromů.
Před budovou tiskáren doporučuji středně vzrůstné, okrasné třešně s tmavě 

zelenými listy a výraznými bílými květy (Prunus avium Plena), variantně potom nižší, 
na podzim atraktivně zabarvující javory (Acer rubrum). Obě navržené dřeviny 
dosahují maximální výšky 10 metrů, šířka koruny je 6-7 m a obě jsou odolné vůči 
exhalacím, posypovým solím atd.

Na protilehlé straně navrhuji dřeviny růstu nižšího, vysázené ve větším 
odestupu, aby zůstaly volné průhledy na historické městské hradby a lokalita nebyla 
v půlce opticky předělena vysokou „zelenou clonou“. Jako nejvhodnější se zde jeví 
akáty (Robinia pseudoacacia Umbraculifera) nebo javory (Acer platanoides 
Globosum) s pravidelnou kulovitou korunou. V obou případech výška stromů 
nepřesahuje 5 metrů, stejně jako maximální šířka koruny. 

Jediné dva vyšší stromy, např lípy (Tilia cordata) doporučuji umístit před vjezd 
do autoopravny- oproti stávajícím topolům by měly být situovány dále od hradeb.  

4.2.2. Pokryvné keře
Na ostrůvcích nebo pásech zeleně, ve kterých budou umístěny stromy, není 
vždy  vhodné vysévat trávník ať již z hlediska údržby a úpravnosti, nebo i 



z hlediska estetického. Proto zde doporučuji nízké, stále zelené pokryvné keře 
– nejlépe stále zelený skalník (Cotoneaster dammeri Coral Beauty), 
v některých místech v kombinaci s pokryvnými růžemi. Tyto keře budou 
vysazovány ve sponu 4 ks/m2 (pro rychlejší zapojení je možné zvolit spon 
hustší) a budou mulčovány drcenou borkou.

5. Zakládání ploch zeleně

5.1. Zakládání travnatých ploch
K založení trávníku bude použita travní směs parková v množství 500 gramů 

semene na 100 m2.  V případě, že výsev proběhne do konce měsíce dubna, nebo 
naopak až v měsíci září, není nutná zálivka, tráva vzejde sama. V pozdějším 
(dřívějším) termínu je nutné pravidelně zalévat, v průběhu horkých letních měsíců se 
nedoporučuje trávník zakládat vůbec (není-li pod závlahou). 

V prvním vegetačním období je nutné travnaté plochy pravidelně kosit a i 
v pozdějších letech by bylo vhodné trávník kosit dle atraktivnosti lokality – viz údržba 
travnatých ploch. 

Vzhledem k tomu, že v podloží by měla být použita kvalitní ornice, nepočítá se 
s dodatečným přihnojováním. 

Použití travních koberců by bylo na těchto plochách dosti nákladné a proto se 
s tímto způsobem zatravnění nepočítá, lze jej uvažovat jako variantu.

5.2. Zakládání ploch okrasných dřevin
Veškerý sortiment okrasných keřů (případně i pokryvné růže) by měl být 

dodán v kontejnerech, takže nepotřebují již další úpravu (je možné sestřihnutí 
terminálních vrcholů a celkové seříznutí rostliny, aby se podpořil růst bočních výhonů 
a výsadby se ve spodní části zahustily).

Všechny plochy budou mulčovány drcenou borovou kůrou do výše 8 cm 
(zabrání se prorůstání plevelů, v půdě se udrží déle vláha, výsadby působí 
upravenějším dojmem). Bezpodmínečně nutná je zálivka, která by měla proběhnout 
okamžitě po výsadbě. Dodatečné hnojení je možné např. tabletami Silvamix forte –
aplikace do každé výsadbové jamky. 

5.3. Výsadba stromů
Všechny listnaté stromy budou dodány se zemním balem, budou mít ve výšce 

1 m nad zemí obvod cca 14-16 cm a budou 3x přesazené. Menší než výše uvedený 
materiál po zkušenostech s výsadbou v intenzivně obydlených částech a na sídlištích 
nemá smysl používat, protože malé stromy jsou velmi zranitelné a převážná část 
z nich nepřežije z důvodů vandalismu.

U všech stromů v prostoru křižovatky (s výjimkou sloupovitých forem) bude 
koruna založena v podchodné výšce cca 300 cm, stromy podél chodníků budou mít 
podchodnou výšku 220 cm.. Automaticky se předpokládá kotvení dřeviny třemi kůly 
(trojnožka) a její vyvázání, bandážování jutou a ochrana proti poškození až po 
založení koruny. Dále je nutné mulčování výsadbové jámy drcenou borovou kůrou, 
případně instalace drenážní trubky, aby se zálivková voda dostala až ke kořenům 
rostlin.  

Vzhledem k tomu, že výsadba vzrostlých stromů je poměrně odbornou 
záležitostí a nelze ji provádět laickým způsobem, je bezpodmínečně nutné, aby tyto 



práce byly provedeny odbornou firmou, která má s tímto druhem výsadby dlouholeté 
zkušenosti.  

Plná funkční působnost zeleně začíná až několik let od realizace a proto je nutné 
se o nově vysazené stromy a keře, stejně jako o stávající travnaté plochy starat. 
Nezbytná je opakovaná zálivka (především v letních měsících), výchovný i udržovací 
řez keřů  případně i některých stromů, odstraňování uhynulých jedinců a jejich 
náhrada aj- viz část týkající se údržby zeleně.  Záruční dobu na veškerý sortiment 
doporučuji 18-24 měsíců po výsadbě, stejně dlouho by se měl realizátor starat i o 
údržbu výsadeb.

6. Údržba ploch zeleně
Bez zajištění soustavné odborné údržby i sebevíce kvalitně založené plochy po 

čase nepůsobí příznivým dojmem a estetický záměr časem zcela vymizí. Lze zcela 
zodpovědně říci, že celkový vzhled a stav zeleně je dán následnými možnostmi 
údržby. Její důležitost je přesto stále podceňována – hlavní pozornost se vždy 
soustřeďuje pouze na zřizování zeleně nové.

6.1. Údržba ploch okrasných dřevin
Plošné výsadby okrasných keřů jsou navrženy tak, aby během 3-5 let došlo 

k zapojení porostů. 
Případné plošné výsadby růží budou založeny ve sponu souvisejícím s velikostí 

a habitem té které rostliny. Jejich dodatečné tvarování nebo řez není v počátečních 
měsících nutný, spíše se jedná o odstranění poškozených větviček, probírku a 
doplnění uschlých jedinců aj.

Vzhledem k tomu, že u všech dřevin  se předpokládá výsadba do kvalitní 
ornice (případně obohacené vhodnými hnojivy), zásoba živin by měla pro zdárný 
vývoj postačovat. Zálivka bude nutná 
pouze v extrémně suchém období, při uvolnění finančních prostředků by vzhledem 
k požadovanému atraktivnímu vzhledu výsadeb mohla probíhat i častěji.

Všechny plochy budou po výsadbě mulčovány drcenou borkou, čímž by se 
mělo v počátečním období zamezit růstu plevelů. Později by měly být porosty 
zapojeny tak, aby neposkytly plevelům prostor k růstu. Přesto v několika prvních 
letech bude nutné dodatečné pletí, případně doplnění rozložené drcené borové kůry.

6.2.   Údržba travnatých ploch
Bude zde použita travní směs parková se zvýšenými nároky na údržbu. 

Předpokládá se kosení dle požadavků, cca 4-8 x do roka, zejména na jaře, kdy je růst 
trávy nejbujnější. Zálivka se předpokládá především v prvních měsících po výsadbě, 
nebo v extrémně suchých letních měsících.

U všech výše uvedených typů trávníků lze k ošetřování použít v maximální 
míře mechanizaci – všechny sekačky, které jsou dostupné na našem trhu, jsou 
k tomuto účelu vhodné.

6.3.   Údržba stromů
Jak  již  bylo uvedeno, k  výsadbě  budou  použity  dřeviny  s  již  založenou  

korunou.  Budou-li vysazeny kvalitním způsobem a ve vhodném vegetačním období, 



je pravděpodobnost jejich zdárného růstu vysoká. V následujících letech bude nutná 
pouze nárazová zálivka (za déle trvajícího horkého počasí), údržba výsadbové jámy, 
úprava větví, případně odstranění malých větviček rašících ze spících pupenů pod 
založenou korunou. Trojnožku chránící dřeviny je možné odstranit cca 5 let po 
výsadbě, kdy strom dostatečně zesílí. Odumřelé stromy je nutné nahradit jinými 
dřevinami stejného druhu, aby byla zachována koncepce celého návrhu.

Na závěr je nutné zdůraznit, že údržba zeleně je klíčovým problémem její 
úpravnosti v každé lokalitě. Čím je prostor zalidněnější, tím s většími náklady a úsilím 
je třeba zeleň udržovat. Kvalita prostředí je také ovlivněna ukázněností a kulturní 
úrovní obyvatelstva. Osvědčuje se zapojit obyvatele (alespoň obytných domů) do 
procesu údržby, vzhledem k rozsahu navržené zeleně by však bylo zřejmě vhodnější, 
aby se o celé území starala specializovaná zahradnická firma.  

7.   Koordinace se stávajícími inženýrskými sítěmi

Všechny    navržené   dřeviny   byly   situovány  tak,   aby   byla   zachována   
ochranná pásma inženýrských sítí. Výjimkou je alej před budovou tiskáren, kde bude 
nutné udělat přeložku elektrického vedení.

Pro zpracování studie byly převzaty podklady od jednotlivých správců sítí a 
s těmi bylo pracováno – v případě podrobnějších stupňů projektové dokumentace a 
nejpozději před výsadbou je nutné si nechat podzemní vedení vytýčit přímo v terénu.

8. PROPOČET NÁKLADU
Název dřeviny           počet  jedn.  cena/jedn.                   celkem
Stromy listnaté 
(cena včetně výsadby a materiálu)
Prunus avium Plena (14-16) 13 ks
Robinia pseudoacacia Umbraculifera(14-16)     17 ks
Tilia cordata (14-16)   2 ks

CELKEM 32 ks 5.000,- 160.000,-
Plošné keřové výsadby
(odhad, cena včetně výsadby, zálivky)
Rosa ssp.  (K 2) 350 ks 150,- 52.000,-
Cotoneaster dammeri Coral Beauty (25-30)350ks 50,- 17.500,-
Založení trávníku
(odhad) 100 m2 25,- 2.500,-
Obnova trávníku
(odhad) 3000 m2 15,- 45.000,-
Kácení dřevin
Stromy o prům.kmene cca 80-1000 cm   3 ks 5.000,- 15.000,-
Dtto.o prům.kmene cca 20-30 cm   8       ks    500,-   4.000,-

SADOVÉ  ÚPRAVY CELKEM 295.000,-  

vypracovala: ing. H. Tomaštíková
























