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2. ÚVOD
Projekt sadových úprav byl zpracován na žádost zadavatele jako podklad pro realizaci díla. Předmětem
řešení je plocha zeleně u fotbalového hřiště. Jedná se o pás šířky cca 12 m od plotů zahrad na západní
straně. Na tomto území byly odstraněny vzrostlé topoly a v současnosti jsou zde obrůstající pařezy
velkých průměrů. Plocha kolem pařezů je neupravená, špatně sekatelná a zarůstající pleveli. Nachází se
zde dvouřadá alej vzrostlých ořešáků, která byla v návrhu doplněna. Mezi stromy vede vyšlapaná pěšina.
Dále se zde nacházejí pařezy na severní a částečně východní straně.
Cílem projektu je navrhnout zkvalitnění využití prostoru – tj. odstranění pařezů, zatravnění, doplnění
vhodných výsadeb. Pro zvýšení obytnosti prostoru je navržena mlatová cesta v místě stávající travnaté
pěšiny a vytvoření zákoutí pro lavičky.
Terén je nerovný, s prohlubněmi, svažující se od plotů zahrad směrem dolů k východu.
Podkladem pro vypracování dokumentace byla geodetická záměra (M. Filip 09/2013).
Předmětem řešení nebylo zjištění existence inženýrských sítí.

3. DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ
Veškeré pařezy v území jsou navrženy k odfrézování. Za zvážení stojí pařezy na východní straně, které
jsou seříznuty vysoko nad terénem a bylo by možné je využít jako např. lavičky po vhodném opracování.

4. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV
4.1.

ŘEŠENÍ NÁPLNĚ, PROVOZU A KOMPOZICE PLOCH ZELENĚ

Návrh sadových úprav respektuje požadavky zadavatele, předpokládané stanovištní podmínky,
charakter okolí a v rámci možností zachovává stávající dřeviny.
Středem stávající ořešákové aleje je navržena mlatová pochozí cesta šířky 2 m s betonových
obrubníkem. Na této cestě jsou umístěna dvě odpočívadla s lavičkami a odpadkovým košem.
Odpočívadla (zálivy lemované betonovým obrubníkem) budou vysypány kačírkem fr. 4-8 a do nich bude
instalován mobiliář (lavičky a odpadkové koše nejsou předmětem této dokumentace).
Stávající stromořadí (dvouřadá alej ořešáků) bude doplněna o chybějící jedince – navržen je ořešák
Juglans regia cv. Jupiter. Celkem jsou navrženy 4ks k nové výsadbě. Navrhované stromy budou vhodně
doplňovat dřeviny stávající a budou poskytovat přistínění cesty.
Plocha mezi mlatovou cestou a plotem zahrad na západní straně bude zkultivována, terénně vyrovnána
a bude zde založen parkový trávník.
Kolem všech odstraňovaných pařezů bude plocha zkultivována a založen trávník.
Pro zatraktivnění prostoru a pohledové odclonění byly navrženy keřové skupiny v blízkosti oplocení
zahrad.
4.2.

SORTIMENT NAVRŽENÝCH DŘEVIN

V rámci sadových úprav je řešeno rozmístění nových stromů a záhonů keřů. Ostatní plochy budou
zatravněny. Volený sortiment dřevin je vybírán s ohledem na přírodní podmínky, vlastnosti stanoviště a
atraktivitu během roku.
Alej stromů je navržena k doplnění ořešákem Juglans regia cv. Jupiter.
Keře byly navrženy vysoké, středně vysoké a nízké.
www.jena.cz
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Z vysokých keřů je zde zastoupen muchovník, který bude použit jako dominanta prostoru. Jedná se keře
s bíle kvetoucími květy, fialově zbarvenými plody (jedlé a chutné) a na podzim s výrazně oranžově
zbarvujícími se listy.
Dále jsou zde navrženy keře zajímavé svými plody – na podzim zbarvené bobule hlohyně (Pyracantha
coccinea ´Orange Glow´), žlutě zbarvené kultivary: stálezelený ptačí zob (Ligustrum vulgare ´Aureum´),
tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius ´Dart´s Gold´). Nízké keře budou tvořit spodní patro a budou
zajišťovat plynulý přechod mezi trávníkem a vyššími keři - např. tavolník nízký (Spiraea bumalda
´Anthony Waterrer´), perovskie (Perovskia atriplicifolia), trojpuk něžný (Deutzia gracilis).
Veškeré dřeviny a jejich umístění je patrné v navrhované situaci - osazovacím plánu.

5. TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ
5.1.

TECHNICKÉ NORMY

Při prováděných pracích je třeba dodržovat platné normy:
ČSN 83 9011: Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041: Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické způsoby stabilizace
terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků,
kombinované konstrukce
ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
5.2.

OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

Stavební úpravy, tj. realizace cestní sítě, budou v některých místech probíhat v blízkosti ponechaných
dřevin. Ponechané stromy budou při stavební činnosti dle reálných možností ochráněny podle ČSN 83
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
Podle normy by měla být chráněna celá kořenová zóna stromu, což je plocha půdy pod korunou stromu
(vymezená okapovou linií stromu) rozšířená o 1,5m. Pokud dojde k přerušení kořenů o průměru nad 3
cm, musí být kořen přerušen pouze řezem a řezná místa je nutno zahladit. Konce kořenů o průměru
menším než 3 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a
před účinky mrazu. Při poklesu podzemní vody, jenž trvá déle než 3 týdny, je nezbytné stromy během
vegetačního období podle potřeby dostatečně zalévat, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. V případě
potřeby mohou být provedena doplňková vyrovnávací opatření, např. ochrana proti výparu či redukce
koruny.
Veškeré práce v kořenovém systému by měly probíhat pod dozorem odborného zahradníka či arboristy,
který na základě aktuální situace v terénu provede ošetření či zajištění stromů. Reakci stromů na
stavební zásah do kořenového systému nelze předem odhadnout. Zároveň není možné vyloučit, že
nedojde k prosychání korun (snížení fyziologické vitality) a ke snížení jejich biomechanické vitality (riziko
vývratu). Z tohoto důvodu doporučuji po dokončení stavby (např. s ročním odstupem) provést aktuální
zhodnocení stavu ponechaných stromů a navrhnout potřebná pěstební opatření.
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5.3.

KOORDINACE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

Předmětem řešení nebylo zjištění existence sítí, bude provedeno zadavatelem.
5.4.

PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU

Po odkopání pařezů a jejich následném odfrézování bude provedena kultivace terénu, tj.
zkultivátorování, urovnání a dosypání zeminy. Plochu určenou pro zeleň je nutné vyčistit a zbavit
kamenů. Na takto připravený terén budou zahradnickou firmou vysázeny vzrostlé stromy, keře a
založeny trávníky.
5.5.

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ ZELENĚ

Mezi prvořadé podmínky úspěšné realizace patří připravené půdní prostředí, kvalitní rostlinný materiál,
pečlivá výsadba se zálivkou, zabezpečení výsadeb proti poškození a především pravidelná a odborná
následná péče.
Při výsadbě dřevin bude dodržena ČSN 83 9021, která definuje požadavky na rostlinný i doplňkový
materiál a způsob, rozsah a termín činností při výsadbě a při dokončovací péči. Kategorie a kvalita
výpěstků musí odpovídat ČSN 46 4902-1 – Výpěstky okrasných rostlin.
Všechny vysazené rostliny, včetně vysetého trávníku, potřebují zvýšenou péči především v době od
výsadby do ujmutí. Protože na plochách zeleně nebude instalován automatický závlahový systém,
investor by měl být schopen zajistit pravidelnou zálivku min. po dobu jednoho následujícího vegetačního
období.
Výsadba stromů
Časový harmonogram výsadby
Vzrostlé alejové stromy je vhodné vysazovat na podzim (od konce září do zámrazu půdy) anebo zjara (od
rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se
náklady na manipulaci, zálivku a úpravu koruny stromu. Výsadba stromu by měla následovat
bezprostředně po jeho dovozu na místo určení. Proto je lépe výsadbové jámy a materiál připravit
předem.
Rostlinný materiál
Velikost výsadbových stromů je u kmenných tvarů dána obvodem kmene v cm ve výšce 100 cm a je
navržena pro všechny stromy obvod 14-16cm.
Alejový strom musí splňovat následující kriteria :
 musí být minimálně 3 x ve školce přesazován
 kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn a musí odpovídat výšce a šířce stromu, bal má být
zabalen do juty a fixován drátěným pletivem
 kmeny větších rostlin mají být obaleny jutou, omezí se tím výpar a mechanické poškození kmene
 strom musí mít zapěstovanou korunku, hustou, rovnoměrně zavětvenou a její tvar by měl
odpovídat habitu daného taxonu, nesmí chybět terminální výhon
 kmen stromu musí být rovný, bez poškození kůry a přeslenitých rozvětvení pro případ dalšího
vyvětvování na místě
Výsadbová jáma
Pro výsadbu bude vyhloubena jáma o objemu nejméně 1 m3, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší
bude růst stromu. Optimální je kruhový průměr jámy a mírně kónický tvar.
Substráty a hnojení
Pro zlepšení růstu vysazeného stromu budou půdní poměry uměle vylepšeny. Pro výsadbu bude
vyhloubena jáma o objemu nejméně 1 m3, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší bude růst stromu. Je-li
na dně výkopu stavební suť, vykope se jáma pokud možno až na původní zeminu aby se obnovilo
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kapilární spojení půdy. Optimální je kruhový průměr jámy a mírně kónický tvar. Aby se zamezilo
květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem.
Bude provedena výměna zeminy na 50% ve výsadbové jámě a bude doplněn dobře prokořenitelný
substrát. Substrát s dostatečnou zásobou živin musí být odolný vůči nadměrnému zhutnění, aby zůstal
propustný pro vodu a průnik vzduchu do půdy. Proto se používají zahradnické substráty s obsahem
dobře rozloženého kompostu smíchané s pískem ve složení-ornice:písek:kompost = 3:1:1.
Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo, které je pomalu rozpustné
s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10-15
cm pod povrch půdy.
Statické zajištění
Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před
poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm, minimálně 3 ks
k jednomu listnatému stromu. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby
z popruhu z přírodního materiálu.
Závlahová (kořenová) mísa
Kořenová mísa chrání půdní profil kolem stromu před zhutněním, které brání výměně vzduchu v půdě a
snižuje vsakování srážkové vody. Mladé rostliny nepotlačuje tráva a mohou se beze ztrát zalévat a
hnojit. Mísy budou kruhového tvaru široké 1m, mírně vyvýšené a od trávníku oddělené rýčem. Povrch
mísy bude zamulčován borkou ve vrstvě tl.10cm.
Po výsadbě budou stromy zality dávkou 100l vody/strom.
Záhonová výsadba keřů
Pro výsadbu budou použity kontejnerované rostliny v předepsané velikosti podle osazovacího plánu,
která se udává na cm dle výšky rostliny. Rostlina musí být pěstována v kontejneru alespoň jeden rok. Při
výsadbě keřů bude do jamky přidáno tabletové hnojivo v počtu 2ks/keř. Rostliny je nezbytné po výsadbě
zalít a opadavé keře zastřihnout pro podporu růstu a větvení. Pro zamezení růstu plevelů na povrchu
půdy se používá mulčování. Záhony budou po dokončení výsadeb mulčovány borkou ve vrstvě tl. 10cm.
Rozklad borky probíhá cca 3 roky, poté je třeba vrstvu doplnit. Všechny rostliny v záhonech je po
výsadbě třeba řádně zalít dávkou 20l vody/m2. Při výsadbě bude provedena výměna zeminy na 50%.
Založení trávníků
Travnaté plochy budou založeny výsevem. Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi,
nejlépe po skončení veškeré zahradnické činnosti tj. po výsadbě všech rostlin a instalaci stavebních
prvků. Trávníky budou osety parkovou směsí v množství 25 g/m2 a udržovány na výšce 6-10cm kosením
8-15x ročně. Nejvhodnější doba pro založení trávníků výsevem je v dubnu až květnu a potom od
poloviny srpna do konce září, kdy jsou nejvhodnější vláhové poměry a vhodná teplota. Po zapravení
semene do půdy vláčením, bude plocha utužena válcováním a řádně zalita.
5.6.

DOKONČOVACÍ A UDRŽOVACÍ PÉČE O ROSTLINY

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní
péči v souladu s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí
dřevin a překonání přesazovacího stresu. Všechny vysazené rostliny, včetně vysetého trávníku, potřebují
zvýšenou péči především v době od výsadby do ujmutí. Protože na plochách zeleně nebude instalován
automatický závlahový systém, investor by měl být schopen zajistit pravidelnou zálivku min. po dobu
jednoho následujícího vegetačního období. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní
výsadbě. Zalévá se méně často, ale důkladně.
Péče o vzrostlé stromy:
 pravidelná a dostatečná zálivka
 péče o kořenovou mísu – odplevelování, obrytí, dosypání kompostu - 2x za rok
www.jena.cz
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výchovný řez po dobu min. 5 let po výsadbě (prosvětlování koruny, odstraňování
kodominantních výhonů jako prevence chybného větvení v koruně) – každý rok v předjaří
pravidelná kontrola jutové bandáže, kotvení a jeho včasné odstranění – min.1x za rok
ošetření mechanických poranění - dle potřeby
pravidelné sledování zdravotního stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci – dle potřeby

Péče o keře:
 pravidelný řez (dle konkrétního druhu dřeviny) podporující zahuštění popř. tvarování keřů
 doplňování slehávající se borky - dle potřeby, cca 1x za rok
 odplevelování výsadbového pásu - 2x za rok
 především dostatečná zálivka - 12 x za vegetaci tj. 1x za 14 dní
 případná dosadba uhynulých dřevin - dle potřeby
Údržba parkového trávníku:
 intenzivní kosení s odvozem pokosené trávy, min. jednou týdně tj. cca 8-15x za vegetaci
 zálivka po celou dobu vegetace v 1. roce po založení, v dalších letech zálivka v období sucha
 vyhrabání min. 2x ročně tj. na jaře a na podzim (vč. shrabání listí)
 odplevelování pomocí selektivních herbicidů proti dvouděložných plevelům a mechu v průběhu
vegetace
 vertikutace (prořezávání) 1x za rok, kterým se odstraňuje zplsnatělý travní drn
 případné dosetí vyšlapaných částí (dle potřeby)
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6. FOTOGALERIE NAVRHOVANÝCH ROSTLIN
STROMY:

S1 ořešák

KEŘE:

K1 hlohyně

K3 tavolník popelavý

www.jena.cz

K2 tavola

T4 tavolník nízký

8

Fotbalové hřiště ve Velkých Přílepech – návh sadových úprav

¨

K5 muchovník

K7 perovskie

www.jena.cz

K8 trojpuk
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7. PŘÍLOHY
7.1.

VÝKAZ VÝMĚR A SEZNAM ROSTLIN

STAVEBNÍ PRÁCE

č.

číslo
položky

název položky

m.j.

počet
m.j.

m3

79,6

m2

1,6

t

110

Demolice
1
2

R-položka

3

Odstranění lože (pro mlat 380m2, pro
kačírkové zálivy 18,1m2)
Odstranění vylitého betonu (2x0,8m2, hl. 15
cm)
Přesun hmot
Zpevněné plochy, odpočívadla

4

916 23-1213

5

Osazení chodníkového obrubníku s boční
opěrou z betonu

m

Založení mlatu pochozího

m2

380

394

6

R-položka

Založení kačírkové plochy (pod lavičky)

m2

18,1

7

162301102

Vodorovné přemístění do 1000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

84

t

142

t

142

8
9

Přesun hmot , doprava materiálů
979 09-9145 Poplatek za uložení
Materiál

10

MAT

Materiál pro mlatový povrch

m3

76

11

MAT

Beton

m3

15,7

12

MAT

Kačírek, frakce 4/8, mocnost 20 cm

m3

3,62

13

MAT

ks

378

14

MAT

ks

32

Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO
12/20 100x5x20 cm
Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO
6/20 50x5x20 cm

Pozn.: Instalace laviček a odpadkových košů vč. dodávky není předmětem sadových úprav.

www.jena.cz
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SADOVNICKÉ PRÁCE
č.

číslo
položky

m.j.

počet
m.j.

ks

17

ks

22

ks

72

ks

17

ks

22

ks

72

Odstranění pařezu odfrézováním do hl. 500 mm

m2

48,4

Odstranění vyfrézované dřevní hmoty do hl. 500mm

m2

48,4

Uložení odpadu na skládku

kpl

4

Obdělání půdy kultivátorováním na svahu do 1:2

m2

1511

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4
nerovnosti do +/- 50 mm ve svahu do 1:2
Doplnění zeminy nebo substrátu do travnatých ploch
tloušky do 50 mm

m2

1511

m2

1511

Obdělání půdy hrabáním svahu do 1:2

m2

1511

ks

249

ks

5

ks

4

ks

249

ks

5

název položky
DEMOLICE A KÁCENÍ

1

R - položka

2

R - položka

3

R - položka

4

R - položka

5

R - položka

6

R - položka

7

112 25-1221

8

112 91-1121

9

R - položka

Odkopání pařezu pro potřeby frézování (do hl. 50
cm) - průměr pařezu 8 - 30
Odkopání pařezu pro potřeby frézování (do hl. 50
cm) - průměr pařezu 40 - 60
Odkopání pařezu pro potřeby frézování (do hl. 50
cm) - průměr pařezu 80 - 100
Odříznutí pařezu těsně nad zemí (výška odřezávané
části 60-120 cm) ( průměr kmene 8 - 30 cm)
Odříznutí pařezu těsně nad zemí (výška odřezávané
části 60-120 cm) ( průměr kmene 40 - 60 cm)
Odříznutí pařezu těsně nad zemí (výška odřezávané
části 60-120 cm) (průmer kmene 80 - 100)

ÚPRAVA ÚZEMÍ
10

183 40-3115

11

181 15 -1312

12

182 30-3112

13

183 40-3253

VÝSADBA
14

183 10-1212

15

183 10-1213

16

183 10-1221

17

184 10-2112

18

184 10-2113

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a ve svahu do 1:5
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 0,03 m3 v rovině a svahu do 1:5
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5

www.jena.cz
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Výsadba dřeviny s balem D do 800 mm se zalitím
(jednorázová povýsadbová zálivka - 100 l vody /
strom)

ks

4

19

184 10-2116

20

R - položka

Instalace závlahové flexibilní sondy

ks

4

21

184 21-5133

Ukotvení dřeviny 3 kůly vč. úvazku

ks

4

22

184 50-1131

ks

4

23

185 80-2114

t

0,052

24

184 91-1421

m2

100

25

184 21-5411

ks

4

26

184 80-1121

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině

ks

4

27

184 80-1131

Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a
m2
svahu do 1:5

100

28

185 80-4311

Zalití vodou do 20 m2

m3

2,3

29

185 85-1121

m3

2,3

30

162 30-1102

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000
m
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4

m3

1,7

31

167 10 -1151

Nakládání výkopku na dopravní prostředky

m3

1,7

Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a
svahu do 1:5
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým
rostlinám v rovině a svahu do 1:5
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5
Zhotovení závlahové mísy v rovině u solit. dřevin
(nové stromy)

Materiál
32

MAT

Sada na kotvení 1 stromu - kůly a úvazky, 3ks, 1 ks
příčka / listnatý strom, juta

ks

4

33

MAT

Juta, v.1,4m; 0,25m/ks

m

4,2

34

MAT

Kotvící úvazky (3bm strom)

m

12

35

MAT

m3

2,3

36

MAT

m3

77,5

37

MAT

Voda na zálivku - 100 l/strom, 20 l/m2 výsadeb, vč.
dopravy
Zahradnický substrát (výsadba stromů 1,5m3, plošně
76m3)
Tabletové hnojivo - např. Silvamix Forte, 5 ks/strom,
2 ks/keř

ks

523

38

MAT

Mulčovací borka - vrstva tl.10 cm

m3

10

TRAVNATÉ PLOCHY

www.jena.cz
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39

181 41-1131

40

181 45-1131

41

185 80-2113

42

183 40-3161

43

184 80-2611

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000
m2
m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení parkového trávníku výsevem plochy nad
m2
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Hnojení umělým hnojivem na široko, včetně
m2
materiálu

1277

Obdělání půdy válením

m2

2822

Chemické odplevelení po založení kultury

m2

1411

kg

35,3

l

0,3

t

15,6

134

1411

Materiál
44

MAT

MAT - travní osivo - parková směs - dávka 25g/m2

45

MAT

BANVEL
OSTATNÍ

46

R - položka

Likvidace odpadu - (zemina 13m3) - skládkovné
ROSTLINNÝ MATERIÁL - viz samostatná tabulka

ROSTLINNÝ MATERIÁL
Stromy
S1 Juglans cv. Jupiter K14/16

český název

velikost

počet ks

K14/16

4

K60-80

18

tavola kalinolistá

K40-60

27

tavolník popelavý

K40-60

72

tavolník nízký

K20-40

36

K125-150

5

K60-80

22

ořešák

Keře
K1 Pyracantha coccinea ´Orange Glow´ hlohyně šarlátová
K2

Physocarpus opulifolius ´Dart´s
Gold´

K3 Spiraea cinerea ´Grefsheim´
K4

Spiraea bumalda ´Anthony
Waterrer´

K5 Amelanchier lamarckii

muchovník
Lamarckův

K6 Ligustrum ovalifolium ´Aureum´

ptačí zob

www.jena.cz
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K7 Perovskia atriplicifolia

perovskie

K20-40

44

K8 Deutzia gracilis

trojpuk něžný

K20-40

30

Pozn.: K14/16…kontejnerovaný strom, obvod kmínku (měřeno v 1m) je 14-16 cm
K20-40…kontejnerovaný keř výšky 20-40 cm
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