Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 224/40/2021
ze dne 26.3.2021

k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku „Revitalizace parku Náves Brnky“
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1) Nabídky podané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku nazvanou: „Revitalizace parku Náves
Brnky“ podaných uchazeči o VZ:
- BOZAMO služby s.r.o., IČO: 26212421, se sídlem j. Kámena 24, Zdiby
- Bonsoft s.r.o., IČO: 452723301, se sídlem Milíčova 377, Praha 3
- Tomáš Mach, IČO: 67754686, se sídlem Do Údolí 173/8, Praha 8 - Čimice
- Gabriel s.r.o., IČO: 25419455, České Kopisty 208, Litoměřice
2) doporučení hodnotící komise uvedené v Zápisu z jednání komise pro otvírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek k zakázce malého rozsahu zadávané mimo
režim zák. č. 134/2016 Sb.

II. Schvaluje
Výsledné pořadí uchazečů dle nabídkové ceny bez DPH takto:
1.
2.
3.
4.

BOZAMO služby s.r.o., IČO: 26212421, se sídlem j. Kámena 24, Zdiby
Bonsoft s.r.o., IČO: 452723301, se sídlem Milíčova 377, Praha 3
Tomáš Mach, IČO: 67754686, se sídlem Do Údolí 173/8, Praha 8 - Čimice
Gabriel s.r.o., IČO: 25419455, České Kopisty 208, Litoměřice

III. Rozhoduje
1) o výběru nejvhodnější nabídky k zajištění dodávky nazvané „Revitalizace parku
Náves Brnky“ podané společností BOZAMO služby s.r.o., s parametry: Nabídková
cena bez DPH: 999 806,34, - Kč.
2) o uzavření Smlouvy o dílo se společností BOZAMO služby s.r.o, jejíž nabídka byla
vybrána jako nejvhodnější ve smyslu bodu 1) tohoto článku III. tohoto usnesení.

IV.

Ukládá

starostce obce Zdiby:
1) učinit úkony související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu III.
tohoto usnesení;
2) uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2.

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

místostarostka obce Zdiby

JUDr. Eva Slavíková, starostka
JUDr. Eva Slavíková, starostka
Obecní úřad
Návrh Smlouvy o dílo

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 224/40/2021
Na základě provedeného řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je
výběr zhotovitele na dodávku nazvanou „Revitalizace parku Náves Brnky“ je radě obce
předkládán návrh na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Předmětem zakázky je revitalizace parku dle návrhu zpracovaného autorizovanou krajinářskou
architektkou Ing Markétou Pešičkovou k datu léto 2020. Jedná se o celkovou rehabilitaci prostoru
zahrnující výsadbu zeleně, realizaci nových pochozích a travnatých ploch, instalaci herního prvku
a drobného mobiliáře.

BOZAMO služby
s.r.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
POVRCHY
PRVKY
STROMY
KEŘE
KVETOUCÍ ZÁHON
OSTATNÍ VEGETAČNÍ
PRVKY

Cena bez DPH v CZK

Přílohy této DZ:
-

Nabídky uchazečů

Bonsoft s.r.o.

MACH

GABRIEL

51 439,30
388 302,37
266 348,21
54 450,13
137 178,92
40 404,28

50 930,00
384 457,79
324 271,10
55 511,02
159 710,71
46 284,24

57 550,90
434 437,30
297 993,54
60 919,46
153 477,41
45 204,79

172 672,00
379 491,09
416 193,00
76 316,85
270 314,41
100 055,60

61 683,13

61 072,41

69 011,82

108 132,22

999 806,34

1 082 237,27

1 118 595,22

1 523 175,17

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:
Obec Zdiby
se sídlem:
IČO:
č. účtu:
DS:
Zastoupena:

Průběžná 11, 250 66 Zdiby
00241032
2623201/0100
vt2b6m8
JUDr. EVA SLAVÍKOVÁ, starostka

Odpovědná osoba:Ing. Kateřina Kolářová, místostarostka
E-mail:
Tel.:
(„objednatel“)
a
BOZAMO služby s.r.o.
se sídlem:
J. Kámena 24, 250 66 Zdiby
IČO:
26212421
Obch.R:
C 80159 vedená u Městského soudu v Praze
č. účtu:
2000107026/3030
DS:
8ubnqut
Zastoupena:
MONIKA BOLENOVÁ, jednatelka
Odpovědná osoba: Josef Bolen
E-mail:
Tel.:
(„zhotovitel“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výběru provedeného objednatelem v rámci
výběrového řízení vyhlášeného na základě výzvy pro podávání nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Revitalizace parku Náves Brnky“ ze dne 5.3.2021, na projekt
dle studie „KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH“ zpracované autory: Ing.
Markéta Pešičková a Ing. Radek Csáno, DiS, léto 2020 (dále jen „Studie“). V tomto
zadávacím řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Nabídka včetně
Studie tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „veřejná zakázka“, případně dle
významu „dokumentace veřejné zakázky“).
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce,
s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní, územní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla dle této smlouvy a že
disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle
této smlouvy.
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2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST A PROHLÁŠENÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v realizaci projektu dle Studie (dále také jako „dílo“).
2.2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu sjednanou v této smlouvě dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.3. Dílo spočívá v realizaci souboru opatření obsažených ve Studii, směřujících k celkové
rehabilitaci určeného prostoru.
2.4. Pokud je v dokumentaci veřejné zakázky, či jiných dokumentech objednatele
vztahujících se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního
výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních
požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard či péče a to příkladným odkazem na
konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek,
technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu
jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii
či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení
daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů
ostatních prací a dodávek a odpovídající péče.
2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jakož i proces a způsob, kterým bude dílo zhotoveno,
bude odpovídat (i) podmínkám uvedeným dokumentaci veřejné zakázky; (ii) nabídce
zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky; (iii) pokynům objednatele, (iv) této smlouvě
a bude (v) provedeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a
technickými normami.
2.6. Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy pečlivě a s odbornou péčí,
jak je vymezeno v § 5 odst. 1 a § 2432 odst. 1 občanského zákoníku a v souladu se zájmy
objednatele, které jsou zhotoviteli známy. Zhotovitel je povinen bezodkladně
objednateli sdělovat všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či
jemu známé zájmy objednatele.
3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
(i)

zahájení prací nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy;

(ii)

termín dokončení díla nejpozději ke dni 31.8.2021.

3.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani v době 10 pracovních dnů po lhůtě, kdy měl
práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
3.3. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní
řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě.
Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud
dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek nezaviněných ze strany
zhotovitele či z důvodu vyšší moci – tj. dlouhodobé nepříznivých povětrnostních či jiných
podmínek bránící zahájení a provádění prací, jako jsou živelné události, epidemie,
občanské nepokoje apod., které nebude možno odvrátit ani s vynaložením úsilí
k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, má
zhotovitel povinnost písemně o tom informovat objednatele a smluvní strany se zavazují
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upravit tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem tak, aby bylo dosaženo
účelu této Smlouvy a případně o dobu trvání takové události upravit harmonogram
provádění díla dle této smlouvy. V oznámení zhotovitel také uvede odhadovaný dopad
takové okolnosti na lhůty uvedené v harmonogramu a rovněž oznámí navrhovaná
opatření k odstranění nebo zmírnění okolnosti (pokud jsou možná) na plnění zhotovitele
dle této smlouvy. Zhotovitel provede opatření k tomu, aby mohl pokračovat v provádění
díla, co nejdříve to bude možné. Objednatel bere na vědomí, že s ohledem na charakter
Díla, kterým jsou zahradnické práce, je dílo závislé na počasí. V těchto případech
zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této
smlouvy.
4.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši:
999 806,34, - Kč bez DPH; tj 1.209.765,67 včetně DPH, (jejíž sazba ke dni uzavření této
smlouvy činí 21 %).
4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu smlouvy je uveden v položkovém
rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy PŘÍLOHA 2 – ROZPOČET (včetně
položkového rozpočtu – výkazu výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkovém
rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny
případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).
4.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli měsíčně zrealizovanou a objednatelem
bez výhrad v rámci kontrolního dne akceptovanou a převzatou část díla (dle
položkového rozpočtu), za současného předpokladu, že zhotovitel plní řádně veškeré
své závazky dle této smlouvy.
4.4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli, za
předpokladu, že bude obsahovat rozsah a předmět v členění dle dokumentace veřejné
zakázky, bude obsahovat podrobný soupis fakturovaných činností a položek a bude
splňovat všechny náležitosti dané právními předpisy.
4.5. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo
náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotovitelovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta
splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového
dokladu).
4.6. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy, jinak uhradí objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vnikne.
5.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Termín předání díla nebo jeho části (pro účely dílčí fakturace) je zhotovitel povinen
oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. V závěrečném přejímacím řízení
zhotovitel předá a objednatel převezme dílo pouze s vadami a nedodělky nebránícími
provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a
užívání budou uvedeny v předávacím protokolu společně se stanovením termínů jejich
odstranění, není-li uvedeno jinak, nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání
předávacího protokolu. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní
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obdobně. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší o tomto smluvní strany zápis,
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5.2. Dílo se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků.
5.3. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady o použitých
materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy, prohlášení o shodě, návody
k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto
dokumentů odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
5.4. Není-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen odstranit zařízení z místa plnění díla
do předání díla, nejpozději však do 5 pracovních dnů po předání díla zhotovitelem
objednateli.
5.5. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad a právo,
které objednatel v důsledku vady předmětu plnění uplatňuje.
6.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy,
nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
6.2. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního
stavu.
6.3. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu mechanizace do místa provádění díla a v místě
provádění díla, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy.
6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
předpisy o požární ochraně.
6.5. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky
zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení místa provádění
díla.
6.6. Zhotovitel je povinen vést deník pracovních činností formou denních zápisů počínaje
dnem předání místa provádění díla až do doby předání dokončeného díla objednateli.
Zápisy v deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy
s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
6.7. Deník pracovních činností bude uložen u zhotovitele a musí být k dispozici v místě
provádění díla vždy v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod., tak aby do deníku
pracovních činností mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
6.8. Po dokončení díla, při jeho předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako
součást předávacího protokolu předat objednateli i originál deníku.
6.9. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den díla minimálně 1x za 14 dní, případně
kdykoliv k požadavku objednatele.
6.10. Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek a čistotu a odstranit
vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
6.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla ode dne převzetí až do dne
předání objednateli.
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6.12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj
náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
6.13. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem před nebo při zhotovování díla
použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady
neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se strany jinak.
6.14. Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn na pojištění
odpovědnosti za škody způsobení při výkonu činnosti této smlouvy s jednorázovým
pojistným plněním minimálně ve výši odpovídající celkové ceně za dílo dle této smlouvy
za pojistnou událost a předložit o tom důkaz objednateli.
6.15. Objednatel je zejména povinen předat zhotovitelem požadované podklady pro
zpracování díla a poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
7.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

7.1. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady díla. Zhotovitel poskytuje na
předmět díla záruku 2 roky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla
objednatelem. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla kdykoliv v záruční době.
Záruční doba neběží po dobu uplatnění a odstraňování reklamovaných vad.
7.2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Do
doby odstranění vad se běh záruční doby pozastavuje. Oznámení musí obsahovat popis
vady a právo, které objednatel v důsledku vady předmětu činnosti uplatňuje.
7.3. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné
výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby
na náklady zhotovitele.
7.4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění (a to včetně případného právního
zastoupení).
7.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další
právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Tato odpovědnost
zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla.
8.

SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A NÁHRADA ŠKODY

8.1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli
smluvní sankci ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla či odstranění vady z důvodů nikoliv na
straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 1.500, - Kč za
každý i započatý den prodlení.
8.3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
8.4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8.5. V případě, že objednateli vznikne nárok na uplatnění jakékoliv smluvní pokuty nebo na
uplatnění nároku na náhradu škody, bude oprávněn zadržet peněžní prostředky ve výši
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odpovídající nároku z jakékoliv platby dle této Smlouvy až do svého rozhodnutí, zda
skutečně příslušný nárok uplatní.
9.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy jen z důvodů stanovených zákonem
nebo touto smlouvou.
9.2. Obě strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana
poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy hrubým způsobem, přestože
na to byla písemně upozorněna nebo pokud smluvní strana vstoupí do likvidace, je proti
ní zahájeno insolvenční řízení nebo je v úpadku, resp. v případě, že ji tyto skutečnosti
hrozí.
9.3. Mezi porušení povinností hrubým způsobem ze strany zhotovitele patří především:
(i)

Nerespektování předmětu plnění dle této smlouvy nebo porušení povinností dle
této smlouvy či nepravdivost prohlášení uvedených v této smlouvě;

(ii)

Prodlení s předáním díla v příslušné etapě nebo prodlení s opravou vad;

(iii) Ztrátou kvalifikace zhotovitele, resp. některé z osob pověřených k provádění díla.
9.4. Mezi porušení povinností hrubým způsobem ze strany objednatel patří především
prodleva při placení oprávněně vystavené faktury delší než 1 měsíc.
10.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pro ocenění prací, služeb a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v položkovém
rozpočtu dle této smlouvy použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného
sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
10.2. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce Zdiby č. 224/40/2021 ze dne
26.3.2021.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou
pohledávku, kterou vůči němu má dle této smlouvy ani neprovede cesi této smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.
10.4. Smlouvu lze měnit pouze písemně, po vzájemné dohodě smluvních stran.
10.5. Každá ze smluvních stran uzavřením této smlouvy uděluje výslovný a bezpodmínečný
souhlas se zveřejněním této smlouvy (např. na úřední desce nebo webových stránkách
obce Zdiby) a se zpřístupněním skutečností uvedených v této smlouvě bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek a souhlasí s poskytnutím informací o této smlouvě a jejím
obsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů; to vše za dodržení právní úpravy osobních údajů (tj. případné
zveřejnění vyžadované právními předpisy bude provedeno jen s jménem - bez dalších
osobních údajů).
10.6. Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy budou doručována na doručovací adresy
smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že jakákoli
písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: (ii) doručením poštou
(nebo nepřevzetím zásilky určené k doručení adresátovy do vlastních rukou); nebo (iii)
doručením datovou schránkou – dle právních předpisů upravujících toto doručování.
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11.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Všechny následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
PŘÍLOHA 1:

ROZPOČET – včetně položkového rozpočtu

PŘÍLOHA 2:

STUDIE

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.
11.3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné
vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu porozuměly, bez
výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Ve Zdibech dne ________ 2021

Ve Zdibech dne ________ 2021

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

___________________________

____________________________

Obec Zdiby
JUDr. EVA SLAVÍKOVÁ, starostka

BOZAMO služby s.r.o.
MONIKA BOLENOVÁ, jednatelka
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PŘÍLOHA 1: ROZPOČET (včetně položkového rozpočtu – výkazu výměr)

BOZAMO služby s.r.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
POVRCHY
PRVKY
STROMY
KEŘE
KVETOUCÍ ZÁHON
OSTATNÍ VEGETAČNÍ PRVKY

51 439,30
388 302,37
266 348,21
54 450,13
137 178,92
40 404,28
61 683,13

Cena bez DPH v CZK

999 806,34
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NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

NAVRŽENÝ SORTIMENT

CÍL REVITALIZACE

Návrh dřevin zohledňuje stanovištní a prostorové podmínky dané lokality a nároky jednotlivých taxonů a v neposlední řadě též charakter prostředí (estetické
hledisko, adekvátnost).
STROMY
ozn.
latinsky
česky
specifikace
počet ks
S1 Tilia platyphyllos
lípa velkolistá
alej. strom, ZB, km. 14/16
3
S2 Prunus avium 'Plena'
třešeň ptačí (okrasná)
alej. strom, ZB, km. 14/16
5
CELKEM STROMY
8

-

celková rehabilitace prostoru - zútulnění, oživení parčíku
respektování minimálních nákladů

POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Návrh úprav spočívá v celkové rehabilitaci prostoru. V centrální části je navrženo elipsovité odpočívadlo s lavičkami a sedacím setem (stůl s lavicemi). Okolí
odpočívadla dotvářejí 3 nově vysazené stromy (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos) a kvetoucí záhon (půdopokryvné růže, ořechokřídlec) kolem zpevněné
plochy. Zpevněná plocha je tvořena nepravidelnou žulovou dlažbou (odseky, štět), přístup k odpočívadlu a pěší komunikace je z velkoformátových
čedičových šlapáků.
V severní části prostoru je situován dřevěný herní prvek s dopadovou plochou tvořenou kačírkem, v blízkosti herního prvku dále dva jedinci okrasných
třešní (Prunus avium 'Plena'). V jižním cípu parčíku je umístěn obnovený křížek, který je také doplněn o dva stromy okrasných třešní. Celé prostranství je
ještě doplněno kulisou živých plotů a keřových skupin.
U stávajících ponechaných vzrostlých stromů bude proveden provozně-bezpečnostní řez kvalifikovaným arboristou. Stávající živý plot (označený KX)
tvořený tisem červeným (Taxus baccata) bude přesazen a začleněn do navrhovaného živého plotu v nové poloze. Délka tisového plotu je cca 41 bm, pro
přesazení budou z toho objemu vybrány jen perspektivní a zdraví jedinci.
Exemplář mladého náletového jasanu ztepilého (vícekmenný jedinec) a několik drobných keřů nevhodných individuálních výsadeb bude odstraněno.
Ze stávajících konstrukcí bude odstraněno stávající torzo pěší komunikace, resp. betonových obrubníků této cesty a dožilý kovový plůtek podél komunikace
(není předmětem této PD).

KEŘE
ozn.
latinsky
CC Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'
HE Hydrangea paniculata 'Early Sensation'
LV Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
PV Philadelphus x virginalis 'Girandole'
SVb Syringa vulgaris 'Beauty of Moscow'
SVk Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer'
TB Taxus baccata

česky
ořechokřídlec clandonský
hortenzie latnatá
ptačí zob obecný
pustoryl panenský
šeřík obecný
šeřík obecný
tis červený

KEŘE PŘESAZOVANÉ
ozn.
KX Taxus baccata

tis červený

latinsky

česky

POVRCHY
P1 - plocha odpočívadla bude vytvořena z různotvaré žulové dlažby - žulové odseky/štět. Dlažba bude kladena do štěrkového lože (drcené kamenivo) tl. 50
mm, frakce 4/8; štěrkové lože bude rozprostřeno na vrstvě hutněného drceného kameniva tl. 150 mm, frakce 0/63. Vrstvy kameniva budou vytvořeny na
řádně zhutněném podkladu. Spáry žulové dlažby budou vyplněny drtí frakce 2/4 mm. Barevnost šedo-žlutá. Výsledný materiál odsouhlasí AD.

KVETOUCÍ ZÁHON
ozn.
latinsky
CC Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'
RoF Rosa 'The Fairy'
RoW Rosa 'White Fairy'

P2 - šlapákové pěšiny tvořené kamennou (čedičovou) dlažbou, kladenou do štěrkového lože (drcené kamenivo fr. 4/8) v úrovni terénu, lože bude vytvořeno
na řádně zhutněný podklad, tl. vrstvy 100 mm. Kamenné šlapáky z čedičových desek o rozměru 500 x 300 mm, tl. ca 80 mm. Výsledný materiál odsouhlasí
AD.
P3 - dopadová plocha herního prvku bude vytvořena z křemenného kačírku frakce 4/8 mm (bez ostrých hran). Tloušťka vrstvy bude 300 mm. Plocha bez
obrubníku.
PRVKY, MOBILIÁŘ
Specifikace:
M1 - dřevěný herní prvek tvořený vertikální sítí, žebříkem, horizontální sítí a skluzavkou. Nosná konstrukce prvku z akátových kůlů (zbavených běli a
obroušených) a akátových fošen. Lanová síť vyrobena z lan s vícepramenným opleteným ocelovým jádrem. Skluzavka z nerezové oceli. Rozměr prvku 5,9
x 4,7 x 3,7 m. Maximální výška pádu 2,4 m.
Povrchová úprava akátové části provedena 2 nátěry tenkovrstvé lazury. Barva prvku převážně přírodní.
Kotvení do betonových základových patek (beton C25/30). Kolem herního prvku nutné vytvořit adekvátní dopadovou zónu z vrstvy kačírku frakce 4/8 mm o
mocnosti 30 cm. Konkrétní podobu odsouhlasí autorský dozor.
M2 - dřevěný sedací set tvořený stolem a dvěma lavicemi. Nosná konstrukce, plocha stolu i sedáky lavic tvořeny masivními dřevěnými prvky. Celková výška
sestavy 800 mm, šířka 1600 mm a délka 1800 mm. Výška sedáku 450 mm, hloubka 300 mm. Deska stolu o rozměrech 600 x 1800 mm.
Materiál přednostně modřínové, případně dubové dřevo, bez následné povrchové úpravy. Variantně možné borové, smrkové dřevo - v tomto případě je
nutné prvek každoročně impregnovat ochranným nátěrem (bez barvy a lesku).
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky). Konkrétní podobu odsouhlasí autorský dozor.
M3 - dřevěná parková lavička s područkami (varianta 1) z masivních dřevěných prvků. Výška sedáku 0,46 m, hloubka sedáku 0,51 m. Délka lavičky 1,8 m.
Materiál přednostně modřínové, případně dubové dřevo, bez následné povrchové úpravy. Variantně možné borové, smrkové dřevo - v tomto případě je
nutné prvek každoročně impregnovat ochranným nátěrem (bez barvy a lesku).
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky). Konkrétní podobu odsouhlasí autorský dozor.
M4 - obnovený kamenný křížek. Materiál kvalitní pískovec, hrubě otesaný (případně umělý kámen / beton). Spodní části uprostřed propojeny ocelovou tyčí,
jejíž přesah bude zabetonován do základové patky (ocelová kotva / propojení základu a dříku).
Prvek je složen z patky (rozměr 0,35 x 0,35 x 0,08 m); dříku o rozměru 0,26 x 0,26 x 1,5 m a hlavice 0,3 x 0,3 x 0,08 m. Půdorysně jsou všechny prvky
čtvercového tvaru. Horní plocha hlavice je od středu vyspádována do všech stran. Uprostřed hlavice je osazen litinový (kovový) křížek o výšce 0,8 m.
Variantně je možné osadit stávající dřevěný křížek, který se nachází na lokalitě bez kamenného dříku.
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patka). Konkrétní podobu odsouhlasí autorský dozor.
M5 - kruhová dřevěná lavička s opěradlem. Nosná konstrukce z dřevěných hranolů, sedák tvořen ohýbanými dřevěnými prvky. Průměr kruhové lavičky 1,8
m, vnitřní průměr otvoru pro strom 0,95 m (průměr otvoru horní části opěradla 0,75 m). Hloubka sedáku 0,43 m, výška 0,40 m.
Materiál přednostně modřínové, případně dubové dřevo, bez následné povrchové úpravy. Variantně možné borové, smrkové dřevo - v tomto případě je
nutné prvek každoročně impregnovat ochranným nátěrem (bez barvy a lesku).
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky). Konkrétní podobu odsouhlasí autorský dozor.

Situování přesouvaných a odstraňovaných prvků je patrné z výkresu č. 05 SITUACE TECHNICKÁ.
Před započetím veškerých prací je nutné prověřit a vytyčit průběh inženýrských sítí.

specifikace
vel. 150 - 175 cm
CELKEM

bm
40
40

specifikace
počet ks
vel. 30 - 40 cm
45
57
55
CELKEM TRVALKY
157

TECHNOLOGIE VÝSADEB
OBECNÁ USTANOVENÍ
Při realizaci ošetření a výsadeb stromů musí dodavatel dodržet následující obecná ustanovení:
-

uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace a následné odstranění po předání
zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
umožnění provádění kontrolní prohlídky a zajištění účasti odpovědné osoby dodavatele
odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za
likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění při přejímacím řízení
provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006
Sb. v platném znění a prováděcími předpisy
zajištění ochrany životního prostředí při provádění služeb dle platných předpisů
úklid ploch po dokončení díla

VYŽADOVANÉ NORMY
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací, a zejména normám a požadavkům týkající se oboru sadovnictví a
krajinářství. Jedná se zejména o následující normy. Při realizaci výsadeb nesmí dojít k poškození dřevin určených k zachování a to vč. zhutnění kořenových
zón vymezených dle ČSN 83 9061 (je zakázán pojezd strojů o hmotnosti větší než 1 t).
Jedná se zejména o následující normy:
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
AOPK: SPPK A02 001 Výsadba stromů
AOPK: SPPK A02 002 Řez stromů

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

STÁVAJÍCÍ PRVKY
Prvky stávající odstraňované jsou ve výkresové části označeny symbolem X1. Jedná se o betonové obrubníky původní pěší komunikace. V době vzniku
PD se podél komunikace nacházelo dožívající kovové zábradlí, které nebylo součástí zaměření. Jeho odstranění je nezbytné, není však součástí výkazu
výměr.

česky
ořechokřídlec clandonský
růže půdopokryvná
růže půdopokryvná

specifikace
počet ks
vel. 30 - 40 cm
13
vel. 40 - 60 cm
8
vel. 60 - 80 cm
54
vel. 30 - 40 cm
65
vel. 100 - 125 cm
8
vel. 100 - 125 cm
8
vel. 100 - 125 cm
37
CELKEM KEŘE
193
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POŽADAVKY NA VÝSADBOVÝ MATERIÁL
Použitý rostlinný materiál musí kvalitativně, odpovídat normě ČSN 46 4902-1 (Výpěstky okrasných dřevin), použit může být jen materiál z fytopatologického
hlediska nezávadný s platným fytopatologickým pasem, případné náklady spojené s použitím napadeného rostlinného materiálu hradí dodavatel.
Dodané rostliny musí být shodné s taxony specifikovanými v zadání výběrového řízení, vykazovat charakteristické znaky odrůdy a splňovat beze zbytku
velikostní nároky zadané odběratelem.
Výpěstky musí být označeny etiketou identifikující celý název rostliny včetně latinského názvu.
U výpěstků, kde je vyžadován zemní bal musí být bal zabezpečený jutovou tkaninou a drátěným košem, zhotoveným z drátu bez povrchové úpravy, který
musí být pevně stažen. Nepřipouští se výrazné deformace kořenového balu. Nepřípustné jsou rozpadající se zemní baly. Velikost zemního balu musí být
přiměřená k celkové výšce rostliny nebo obvodu kmene ve výšce 1 m nad kořenovým krčkem. Zemní bal musí být dobře prokořeněný s kořenovým krčkem
lokalizovaným při vrcholové části balu s max. přípustným „utopením“ v balu do 70 mm. Nepřípustné jsou výpěstky, při jejich dobývání byly přeřezány kořeny
o průměru větším než 2 cm.
U rostlin, kde není vyžadován zemní bal nesmí během transportu, skladování a výsadbě dojít k přischnutí kořenového systému, bude-li toto zjištěno
dozorem, budou rostliny vráceny a vyžadována náhrada. Transport všech rostlin musí probíhat dle standardu SPPK A02 001.
Kmeny výpěstků nesmí vykazovat nezahojené poškození o průměru větším než 10 mm související s běžnými pěstitelskými zásahy, nebo vlivy počasí.
Stejně tak nepřípustné jsou rány v jakémkoliv stádiu zacelování způsobené špatným nebo pozdním pěstitelským zásahem. Nepřípustná jsou jakákoliv jiná
čerstvá poškození kmene a kosterních větví.
Před výsadbou dřevin je povinností dodavatele vyzvat technický dozor a zástupce objednatele ke kontrole výsadbového materiálu.

SCHÉMA PROVEDENÍ VÝSADBY STROMU
PROVEDENÍ VÝSADBOVÉ JÁMY

DETAIL UPEVNĚNÍ KMENE STROMU

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝSADBY STROMŮ
U navržených výsadeb je z důvodu rizika zhutnění půdy v nižších vrstvách požadováno dodržení následujících kvalitativních parametrů:

KOTVENÍ STROMU

1/ Stanoviště pro výsadbu bude zbaveno travního drnu a všech vytrvalých plevelů včetně jejich vegetačních, regenerace schopných částí, odstranění
nežádoucích materiálů.
2/ Výsadbová jáma bude realizována ve velikosti dle výkazu výměr. Stávající zemina ve výsadbové jámě bude zachována pouze ze svrchní vrstvy, spodní
vrstva bude oddělena a odvezena na skládku. Bude-li výkop výsadbové jámy proveden strojně dojde k nakypření stěn jámy.
3/ Hloubka výsadby nesmí přesáhnout výšku kořenového krčku a musí být zabráněno sesedávání substrátu pod balem (zhutněním zeminy). U sazenic se
zemním balem dojde k přerušení drátu zemního balu a odkrytí kořenového krčku pro zjištění správné hloubky výsadby.

1,5 m

4/ Při výsadbě bude prováděna výměna půdy doplněním 50% štěrkového substrátu do výsadbové jámy. V případě nepředpokládaných půdních podmínek
bude způsob řešení určen dozorem stavby.

ZÁVLAHOVÁ MÍSA, OBJEM MIN. 50L

1,0 m

5/ Do stávající zeminy bude před zasypáním výsadbové jámy rovnoměrně přimíchán půdní sorbent (viz výkaz výměr), každý strom bude přihnojen 4 tbl.
pomalu rozpustného hnojiva.

0,6 m

6/ Alejové stromy budou kotveny třemi kůly tak, aby nedošlo k jejich poranění kotvením. Kůly budou neimpregnované, nové, o průměru 5 cm. Úvazky budou
provedeny z materiálu, k tomu určeného, který vydrží na stanovišti 2 roky. Úvazky a kotvení nesmí škrtit výhony a musí dřevinu stabilizovat proti pohybu v
půdě.
7/ Kmen alejových stromů bude ochráněn nátěrem Arbo-flex dle návodu na použití (tj. vč. penetrační vrstvy), do výšky 1,6 m.

NAKYPŘENÍ STĚN JÁMY

8/ Stromy a keře budou při výsadbě zality (viz výkaz výměr). Po výsadbě musí být u stromů vytvořena funkční závlahová mísa o průměru 50 cm kapacitě
min. 50 l, doplněná retenčním zavlažovacím límcem (2,5 bm/ks).

ZÁSYP JÁMY STÁVAJÍCÍ
ZEMINOU S PŮDNÍM SORBENTEM

9/ Po výsadbě bude povrch závlahové mísy namulčován drcenou kůrou nebo odleželou dřevní štěpkou o vrstvě 0,08 m, mulčování bude ukončeno 100 mm
od kořenového krčku stromu.

ZHUTNĚNÁ ZEMINA POD BALEM

10/ Při výsadbě bude proveden výchovný řez dřevin (dle SPPK A02 002).
NÁSLEDNÁ PÉČE
ZALOŽENÍ PLOŠNÝCH SMÍŠENÝCH KEŘOVÝCH VÝSADEB
1/ Keřové záhony budou připraveny celoplošným sejmutím drnu (5cm), sejmutím horní vrstvy ornice o mocnosti10 cm, která bude použita na úpravu
terénních nerovností v okolních plochách trávníku.
2/ Plochy výsadeb budou vylepšeny 5cm vrstvou kompostu a 5cm vrstvou štěrku fr. 8/16mm. Záhon bude dále vylepšen přídavkem hydrogelu (sorpce vody)
v množství 20 g/m2 plochy, tyto komponenty budou zapraveny do půdy rotavátorováním.
3/ V místech výsadby hortenzií bude dále doplněna rašelina do výsadbové jamku každého keře (viz výkaz výměr).
4/ Výsadby keřů budou hnojeny v množství 2 tbl. pomalu rozpustného hnojiva/ rostlina.
5/ Plocha keřových výsadeb bude namulčována jemnou drcenou kůrou o vrstvě 0,08 m
6/ Po výsadbě budou všechny rostliny dostatečně zality v množství 25l/m2.
7/ Záhony keřů u odpočivadla budou od trávníku oddělené ocelovou pásovinou, ostatní výsadby keřů budou bez oddělení.

Harmonogram následné péče po dobu 3 let (při realizaci výsadeb na podzim 2020, v případě posunutí termínu bude posunut i plán následné péče).
Podzim 2020 - realizace výsadeb stromů a keřů
Podzim 2020/ jaro 2021 - doplňková zálivka v případě suché zimy cca 3-4x v množství 50l / strom, 25l / keř/m2 plošných výsadeb
2021 - doplňková zálivka 8 - 12x / sezona v v množství 50l / strom, 25l / keř/m2 plošných výsadeb
2022 - doplňková zálivka 6 - 8x / sezona v množství 50l / strom, 25l / keř/m2 plošných výsadeb
2023 - doplňková zálivka 4 - 6x / sezona v množství 50l / strom, 25l / keř/m2 plošných výsadeb
červenec 2021 - průběžná kontrola ujmutí výsadeb, výskytu chorob a škůdců, kvality zálivky
květen 2022 - kontrola funkčnosti závlahové mísy, doplnění mulče
červenec 2022 - průběžná kontrola ujmutí výsadeb, výskytu chorob a škůdců, kvality zálivky
květen 2023 - odstranění kotvení, doplnění mulče
červenec 2023 - průběžná kontrola ujmutí výsadeb
květen / červen 2023 výchovný řez
Bude-li v průběhu provádění následné péče zjištěn výskyt chorob a škůdců, bude provedeno nezbytné biologické či chemické ošetření.

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU A REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ
1/ Po realizaci komunikací a odpočivadel a výsadbě dřevin bude plocha trávníku plošně urovnána s využitím přebytečné svrchní vrstvy ornice z výkopků
výsadeb, zbytky trávníku a přebytek zeminy bude odstraněn.

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

2/ Terénní úpravy odsouhlasí AD.
3/ Plocha bude dále vylepšena 5cm vrstvou křemičitého písku a nakypřena rotavátorováním, poté urovnána hrabáním.
4/ Následně bude oseta osivem pro zátěžový trávník v množství 20 g/m2, přihnojena a zaválcována.
5/ Plocha trávníku bude zalita v množství 20 l/m2 plochy. Při realizaci v suchých měsících bude trávník pravidelně zavlažován pro zajištění vyklíčení osiva.
Vzešlý trávník bude pravidelně kosen a hnojen, aby došlo k jeho zahuštění a zesílení.
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NOVÉ KEŘOVÉ POROSTY / POHLEDOVÉ ODCLONĚNÍ

SOLITÉRNÍ OKRASNÁ TŘEŠEŇ

NAVRŽENÉ STROMY / OKRASNÉ TŘEŠNĚ

PRŮBĚH NADZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SITUOVÁNÍ HERNÍHO PRVKU
(DOPADOVÁ PLOCHA - KAČÍREK)

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
NAVRŽENÉ STROMY / LÍPA VELKOLISTÁ

STÁVAJÍCÍ STROMY

DŘEVĚNÉ PARKOVÉ LAVIČKY
ODPOČÍVADLO / ŽULOVÁ DLAŽBA - ŠTĚT, ODSEKY
KVETOUCÍ TRVALKOVÝ ZÁHON
SEDACÍ SET / DŘEVĚNÝ STŮL S LAVICEMI
KRUHOVÁ LAVIČKA
POD LÍPOU REPUBLIKY
KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
KOMUNIKAČNÍ UZEL JE NAVRŽEN K REKONSTRUKCI, ÚPRAVĚ TVARU KŘIŽOVATKY, ÚPRAVĚ POVRCHŮ, VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH
CHODNÍKŮ. NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ JE PŘEVZATO A ZAHRNUTO V TOMTO NÁVRHU.
NAVRŽENÉ PROVOZNÍ A KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JE ZALOŽENO NA VYTVOŘENÍ CENTRÁLNÍHO ODPOČÍVADLA VE STŘEDU (TĚŽIŠTI)
NÁVSI. POZICE, TVAR A ORIENTACE ODPOČÍVADLA PRACUJE S VÝHLEDY - POSEZENÍ SE Z POD KORUN STROMŮ OTEVÍRÁ K
POHLEDŮM NA BRNECKÝ ZÁMEK A NA LÍPU REPUBLIKY (VYSAZENOU V R. 2018 KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY), KTERÁ
SE NACHÁZÍ NA PROTILEHLÉM OSTROHU NAD AMFITEÁTREM. JEJÍ POZICE JE V TOMTO KONCEPTU POSÍLENA POBYTOVÝM
PRVKEM KRUHOVÉ LAVICE ČI JINÝM SEDACÍM PRVKEM UMOŽŇUJÍCÍM VÝHLED DO REKREAČNÍHO SADU A PARKU, SMĚREM NA
NÁVES ČI NA BRNECKÝ ZÁMEK.

PĚŠINA K ODPOČÍVADLU / ČEDIČOVÉ ŠLAPÁKY

ODPOČÍVADLO JE NAVRŽENO JAKO OVÁLNÉ, ZPEVNĚNÉ ODSEKY NEBO MLATEM. JE NAPOJENO Z OKOLNÍCH PLOCH POMOCÍ
SUBTILNÍ ŠLAPÁKOVÉ PĚŠINY V TRÁVNÍKU (VARIANTNĚ ODSEKOVÁ CESTA, MLAT). VLASTNÍ POBYTOVÝ PROSTOR JE RÁMOVÁN
TROJICÍ LIP A OD TRAVNATÉ PLOCHY JE ODDĚLENO TRVALKOVÝM LEMEM, KTERÝ VYTVOŘÍ PŘÍJEMNOU POLOINTIMNÍ
ATMOSFÉRU V MÍSTĚ. K RELAXACI A ODPOČINKU POSLOUŽÍ NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY A SET STOLU S LAVICEMI.
V BLÍZKOSTI ODPOČÍVADLA JE DÁLE SITUOVÁN PROSTOR PRO HRY MENŠÍCH DĚTÍ (ZEJMÉNA PŘEDŠKOLNÍ VĚKOVÉ
KATEGORIE). TRAVNATÉ PLOCHY BUDOU UROVNÁNY A VEGETACI NÁVSI DOPLNÍ VÝSADBY SOLITÉRNÍCH OKRASNÝCH
(NEPLODÍCÍCH) TŘEŠNÍ. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ JE OD OKOLNÍHO, NE VŽDY UTĚŠENÉHO PROSTORU, ODDĚLENO ŽIVÝM
PLOTEM, OŽIVENÝM KVETOUCÍMI SKUPINAMI KEŘŮ.

POHLEDOVÉ ODCLONĚNÍ KEŘOVÝMI POROSTY

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH

NAVRŽENÉ STROMY / OKRASNÉ TŘEŠNĚ

Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

PŘESUNUTÝ OBNOVENÝ KŘÍŽEK
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LEGENDA
ŽULOVÁ DLAŽBA - ODSEKY
KAMENNÉ ŠLAPÁKY - ČEDIČ
KAČÍREK
TRVALKOVÉ ZÁHONY
KEŘOVÉ SKUPINY / ŽIVÉ PLOTY
TRAVNATÉ PLOCHY
STÁVAJÍCÍ STROMY
NAVRŽENÉ STROMY
ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINY
STÁVAJÍCÍ KEŘE PŘESAZOVANÉ
ODSTRAŇOVANÉ PRVKY
MOBILIÁŘ

Z2
6 400
3 000

1 000

Z2

min. dopadová zóna
herního prvku

hranice kačírkové plochy

M1

4 000

6 400

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
NADZEMNÍ VEDENÍ VN (do 35 kV)
NADZEMNÍ VEDENÍ NN (do 1 kV)
PODZEMNÍ VEDENÍ NN (do 1 kV)
NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABELY
VODOVOD (podz. neověř.)
KANALIZACE
OCHRANNÁ PÁSMA

T1
Z2

P3

X1 - odstr. betonového
obrubníku (80,6 bm)
odstraňované výsadby
drobných keřů

A.03

R 4 700

9 9 A.02
00

R 4 700

Z1

X1 - odstr. betonového
obrubníku (80,6 bm)

18 900
1 100

Z2

O1

Z1
M3

11
00
0

M3

O1

A.05

O1

00
R47

15
00

P1

O1
70
00

M2

A.06

A.08

X1 - odstr. betonového
obrubníku (80,6 bm)

T1
A.09

1 600

množství
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

KAMENNÁ DLAŽBA - ODSEKY

- nepravidelná žulová dlažba (žluto-šedá)
103 m2
- drcené kamenivo, tl. vrstvy 0,05 m, fr. 4/8
- hutn. drcené kamenivo, tl. vrstvy 0,15 m, fr. 0/63

P2

KAMENNÉ ŠLAPÁKY

- nepravid. dlažba (čedič 0,3 x 0,5 x ca 0,08 m) 44,5 m2
- drcené kamenivo, tl. vrstvy 0,1 m, fr. 4/8
- zhutněný podklad

P3

KAČÍREK - DOPADOVÁ PLOCHA

- křemenný kačírek; plocha 56,5 m2
- tl. vrstvy 0,3 m, fr. 4/8 (bez ostrých hran)

16,95 m3

O1

OCELOVÝ OBRUBNÍK

- ocelová pásovina (tl. 5 mm, výška 100 mm)

58 bm

T1
TRÁVNÍK PARTEROVÝ
Z1, Z2 ZÁHONY

regenerace, směs parkového trávník. osiva
zamulčované záhony trvalek a keřů

921 m2
183 m2

PŘEHLED ODSTRAŇOVANÝCH PRVKŮ
ozn. název
X1
OBRUBNÍK

specifikace
beton

množství
80,6 bm

A.01
28
00

A.04

P2

specifikace
dřevo (akát; 5,9 x 4,7 x 3,7 m)
dřevo (modřín; 1,6 x 0,8 x 1,8 m)
dřevo (modřín; 0,6 x 0,9 x 1,8 m)
kámen (kov, pískovec / beton; 0,35 x 2,5 m)
dřevo (modřín; ∆ 1,8 m; otvor ∆ 0,95 m)

P1

10 100

A.07

R47
00

15
00

PŘEHLED PRVKŮ A POVRCHŮ
ozn. název
M1
HERNÍ PRVEK
M2
SEDACÍ SET / STŮL A LAVICE
M3
LAVIČKA PARKOVÁ
M4
KŘÍŽEK
M5
KRUHOVÁ LAVICE

stanice stožárová (do 52 kV)

15
00

P2

KX - přesazované keře
- opětovné použití v živém plotu
tis červený (Taxus baccata)

M5

T1

P2

Z2

POZNÁMKA:
V době vzniku PD se podél komunikace nacházelo dožívající kovové zábradlí, které nebylo součástí
zaměření. Jeho odstranění je nezbytné, není však součástí výkazu výměr.
SOUŘADNICE BODŮ

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
A.11
00
50

M4

00
15

11
00

Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

00
12

00
50
00
15

0
40
A.12 4

A.10

22
80
0

X1 - odstr. betonového
obrubníku (80,6 bm)

odstraňovaný jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior)

Název výkresu:
0

1

5

10

15m

SITUACE TECHNICKÁ

Na Návsi; parc.č. 113; kat. úz. Brnky [792390]
Vypracoval:
Ing. Markéta Pešičková
Ing. Radek Csáno, DiS.

stupeň PD:
datum:
léto/ 2020
měřítko:
1:200

05

LEGENDA

5 000

SVb/2

7 600

4 600

1 800

S2/1

10 400

8 300

5 200

S2/1

1 900

6 000

HE/4

1 000

2 000
S2/1

2 600

1 400

CC/6

SVk/2
2 000

1 000

LV/54

SVb/2
SVk/2
1 500

1 000

18 000

30
00

9 000

7 000

S1/1

3 800

PV/45

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
NADZEMNÍ VEDENÍ VN (do 35 kV)
NADZEMNÍ VEDENÍ NN (do 1 kV)
PODZEMNÍ VEDENÍ NN (do 1 kV)
NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABELY
VODOVOD (podz. neověř.)
KANALIZACE
OCHRANNÁ PÁSMA

34
,1m

1 000

1 200

HE/4

ŽULOVÁ DLAŽBA - ODSEKY
KAMENNÉ ŠLAPÁKY - ČEDIČ
KAČÍREK
TRVALKOVÉ ZÁHONY
KEŘOVÉ SKUPINY / ŽIVÉ PLOTY
TRAVNATÉ PLOCHY
STÁVAJÍCÍ STROMY
NAVRŽENÉ STROMY
MOBILIÁŘ
OZNAČENÍ ROSTLINY / POČET KUSŮ

1 000
5 700

6 000
CC/7

4 000

S1/1

1,7
m
22
,1

S1/1

Tilia cordata

1 500

9,0
m

SVb/4

8 000

15
,7

44 700

00
15

SVk/4

10
,9 1,3
m

název latinsky
lípa velkolistá
třešeň ptačí (okrasná)

specifikace
ZB, obvod kmínku 14-16
ZB, obvod kmínku 14-16
STROMY CELKEM

počet
3 ks
5 ks
8 ks

KEŘE
ozn.
CC
HE
LV
PV
SVb
SVk
TB

název latinsky
ořechokřídlec clandonský
hortenzie latnatá
ptačí zob obecný
pustoryl panenský
šeřík obecný
šeřík obecný
tis červený

specifikace
vel. 30 - 40 cm
vel. 40 - 60 cm
vel. 60 - 80 cm
vel. 30 - 40 cm
vel. 100 - 125 cm
vel. 100 - 125 cm
vel. 100 - 125 cm
KEŘE CELKEM

počet
13 ks
8 ks
54 ks
65 ks
8 ks
8 ks
37 ks
193 ks

název česky
Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'
Hydrangea paniculata 'Early Sensation'
Ligustrum vulgaris 'Atrovirens'
Philadelphus x virginalis 'Girandole'
Syringa vulgaris 'Beauty of Moscow'
Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer'
Taxus baccata

KEŘE - PŘESAZOVANÉ
ozn.
popis
KX
Stávající keře živého plotu budou přesazeny a začleněny do navrženého
živého plotu. Množství přesazovaných keřů činí cca 40 bm. Výška keřů
cca 1,5 - 1,75 m. Použití na délku 30 bm živého plotu.

S1/1

1 500

1 400

SORTIMENT DŘEVIN
STROMY
ozn. název česky
S1
Tilia platyphyllos
S2
Prunus avium 'Plena'

Tilia cordata

KX - přesazený tis (30 bm)
TB/37 - doplnění živého plotu
Tilia cordata

0

18 800

Tilia cordata

5 000

PV/20

STÁVAJÍCÍ DŘEVINY
STROMY - PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ OŠETŘENÍ ARBORISTOU
latinský název
český název
počet
Tilia cordata
lípa srdčitá
3
STROMY CELKEM
3

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH

S2/1

00
15

4 600

00
45

Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
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Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
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0
00
10

4 000

1 400

00
15

S2/1

1 500

Název výkresu:
0

1

5

10

15m

OSAZOVACÍ VÝKRES / STROMY A KEŘE

Na Návsi; parc.č. 113; kat. úz. Brnky [792390]
Vypracoval:
Ing. Markéta Pešičková
Ing. Radek Csáno, DiS.

stupeň PD:
datum:
léto/ 2020
měřítko:
1:200

06

500

vysazovaný strom
Tilia platyphyllos

500

RoF/ 10 ks

CC/ 4 ks
KVETOUCÍ ZÁHON
ozn. název česky
CC Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'
RoF Rosa 'The Fairy'
RoW Rosa 'White Fairy'

RoW/ 8 ks

500

CC/ 6 ks
RoW/ 7 ks
RoW/ 10 ks

název latinsky
ořechokřídlec clandonský
růže půdopokryvná
růže půdopokryvná

vysazovaný strom
Tilia platyphyllos

0
50

CC/ 4 ks

počet
45 ks
57 ks
55 ks
157 ks

- pomocná síť 0,5 x 0,5 m

CC/ 4 ks

50
0

specifikace
velikost 30 - 40 cm
CELKEM

0
50
0
50

RoF/ 10 ks

50
0

RoF/ 10 ks

CC/ 4 ks

1 500

RoW/ 10 ks

CC/ 4 ks

RoW/ 10 ks

CC/ 5 ks
500

1 500

500

500

RoF/ 7 ks

CC/ 4 ks

RoF/ 10 ks
0
50
0
50
0
50

CC/ 6 ks

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

RoW/ 10 ks

vysazovaný strom
Tilia platyphyllos
CC/ 4 ks

RoF/ 10 ks

Název výkresu:

OSAZOVACÍ VÝKRES / KVETOUCÍ ZÁHON

Na Návsi; parc.č. 113; kat. úz. Brnky [792390]
Vypracoval:
Ing. Markéta Pešičková
Ing. Radek Csáno, DiS.

stupeň PD:
datum:
léto/ 2020
měřítko:
1:50

07

lavička kruhová - dřevo ( Ø1,8 m)
ks
1,00
Instalace lavičky, kotvení betonáží do terénu
ks
1,00
Doprava
klp
1,00
4.
STROMY
rostlinný materiál
S1
Tilia platyphyllos; alejový strom, km. 14-16
ks
3,00
S2
Prunus avium 'Plena'; alejový strom, km. 14-16
ks
5,00
183 10-1115 Hloubení jamek pro výsadbu s 50% výměnou půdy do 1m3 v rovině a svahu do 1:5
ks
8,00
specifikace stromový substrát
m3
2,40
R-položka odvoz výkopku
m3
2,40
184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem 600mm v rovině a svahu do 1:5
ks
8,00
184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly
ks
8,00
specifikace 3x kůl prům. 7cm, se špicí a fazetou, 3x příčka, popruh
ks
8,00
R-položka Nátěr Arboflex, včetně penetrační vrstvy, nátěr do výšky 1,6m
ks
8,00
R-položka Aplikace tabletového hnojiva (4tbl/strom)
ks
32,00
R-položka Aplikace půdního sorbentu (30g/strom)
kg
0,24
specifikace Půdní sorbent, který zadržuje vodu u kořenů rostlin
kg
0,24
184 21-5411 Zhotovení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5 prům. do 0,5m, štěpka-mulč
ks
8,00
185 80-4311 Zalití rostlin bez dovozu vody 50l/strom 1x
m3
0,40
8,00
R-položka
Instalace zálivkových lemů prům. 0,8m
ks
20,00
specifikace
AquaMax reservoár, 2mm (2,5m/strom)
m
2,40
specifikace
spojky
m
184 91-1421 Mulčování rostlin kůrou tl. 0,07m v rovině a svahu do 1:5
m2
8,00
m3
0,66
specifikace borka/štěpka [3% ztratné]
998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické účely
t
4,13
5.
KEŘE
rostlinný materiál (kontejnerované (netvarované))
P.Č.
označení
Zkrácený
M.j.
Počet
Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue';
vel. 30-40
ks
13,00
CC
popis
M.j.
Hydrangea paniculata 'Early Sensation'; vel. 40
- 60
ks
8,00
HE
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'; vel. 60 - 80
ks
54,00
LV
1
2
3
4
5
Philadelphus x virginalis 'Girandole'; vel. 30 - 40
ks
65,00
PV
Syringa vulgaris 'Beauty of Moscow'; vel. 100 - 125
ks
8,00
SVb
Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer';Strana
vel. 1001- 125
ks
8,00
SVk
Taxus bacata; vel. 100 - 125
ks
37,00
TB
R-položka sejmutí drnu 5cm
m2
318,00
R-položka sejmutí vrstvy ornice o mocnosti 10 cm
m2
318,00
specifikace rašelina k hortenziím
m3
0,40
R-položka Chemické odplevelení (včetně přípravku)
m2
138,00
183 40-2121 Rozrušení půdy na hloubku do 150mm v rovině a svahu do 1:5
m2
138,00
R-položka Aplikace půdního sorbentu (20g/keř)
kg
3,86
specifikace Půdní sorbent, který zadržuje vodu u kořenů rostlin
kg
3,86
183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (2xkřížem)
m2
276,00
183 11-1214 Hloubení jamek pro výsadbu s 50% výměnou půdy do 0,02m3 v rovině a svahu do 1:5
ks
193,00
specifikace substrát
m3
1,93
184 10-2111 Výsadba dřeviny s balem do 200mm v rovině a svahu do 1:5
ks
86,00
184 10-2113 Výsadba dřeviny s balem do 400mm v rovině a svahu do 1:5
ks
107,00
R-položka Aplikace tabletového hnojiva (2tbl/keř)
ks
386,00
184 21-5411 Zhotovení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5 prům. do 0,5m, štěpka-mulč
ks
193,00
185 80-4311 Zalití rostlin bez dovozu vody 25l/m2 keře
m3
3,45
R-položka Mulčování rostlin kůrou tl. 8 cm v rovině a svahu do 1:5
m2
138,00
m3
11,37
specifikace borka/štěpka [3% ztratné]
998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
t
12,57
6.
KVETOUCÍ ZÁHON (záhon kolem odpočívadla)
rostlinný materiál (kontejnerované (netvarované))
Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'; vel. 30-40
ks
45,00
CC
Rosa 'The Fairy'
ks
57,00
RoF
Rosa 'White Fairy'
ks
55,00
RoW
R-položka Chemické odplevelení (včetně přípravku)
m2
45,00
183 40-2121 Rozrušení půdy na hloubku do 150mm v rovině a svahu do 1:5
m2
45,00
R-položka Aplikace půdního sorbentu (20g/keř)
kg
3,14
specifikace Půdní sorbent, který zadržuje vodu u kořenů rostlin
kg
3,14
183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (2xkřížem)
m2
90,00
183 11-1214 Hloubení jamek pro výsadbu s 50% výměnou půdy do 0,02m3 v rovině a svahu do 1:5
ks
157,00
specifikace
substrátNÁVSI V BRNKÁCH
m3 113; kat.
1,57úz. Brnky [792390]
KRAJINÁŘSKÉ
ŘEŠENÍ
Na Návsi; parc.č.
184 10-2111 Výsadba dřeviny s balem do 200mm v rovině a svahu do 1:5
ks
157,00
R-položkazahradní
Aplikace
tabletovéhoateliér
hnojiva (2tbl/keř)
ks
314,00
Zpracovatel: Pro.luka,
a krajinářský
Vypracoval:
184
Zhotovení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5 prům. do 0,5m, štěpka-mulč
157,00
Ing.21-5411
Markéta Pešičková
Ing. Markéta Pešičková ks
185 80-4311 Zalití rostlin bez dovozu vody 25l/m2 keře
m3
1,13
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
Ing. Radek Csáno, DiS.
R-položka Mulčování rostlin kůrou tl. 8 cm v rovině a svahu do 1:5
m2
45,00
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
m3
3,71
specifikace borka/štěpka [3% ztratné]
telefon:
+420 Přesun
732 911hmot
195; pro
e-mail:
info@proluka.cz;
www.proluka.cz
998
23-1311
sadovnické
a krajinářské
úpravy
t
5,32
7.
OSTATNÍ VEGETAČNÍ PRVKY
Zadavatel:
Obec Zdiby Trávník - založení trávníkové plochy (regenerace trávníku)
m2
921,00
Průběžná
250 66 Zdiby
R-položka11,Chemické
odplevelení (včetně přípravku)
m2
921,00
183
40-2121
půdy
na hloubku
do 150mm v rovině a svahu
do 1:5
m2
921,00
telefon:
+420 Rozrušení
482 411 411;
e-mail:
mestohradek@muhradek.cz;
www.hradek.eu
R-položka Rozprostření vrstvy zeminy v ploše trávníku, vrstva 2cm
m3
18,42
pozn.:
Použita svrchní vrstva z výkopku.
Název výkresu:
stupeň PD:
R-položka Aplikace půdního sorbentu (20g/m2)
18,42
datum:
léto/ 2020 kg
specifikace Půdní sorbent, který zadržuje vodu u kořenů rostlin
kg
18,42
měřítko:
R-položka Rotavátorování v rovině a svahu do 1:5;
m2
921,00
183 40-3153 Urovnání povrchu hrabáním v rovině a svahu do 1:5; 2x
m2 1842,00
specifikace
R-položka

P.Č.

označení

Zkrácený
popis
3
REVITALIZACE PARČÍKU NA NÁVSI - BRNKY
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
arboristické ošetření stávajících stromů (Tilia cordata ); plocha koruny do 50m2

M.j.

1

2

ks

3,00

R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
2.
P1
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
specifikace
specifikace
specifikace
998 23-1311

odstranění stromu (vícekmen, Ø kmínků do 10 cm)
odstranění pařezu vícekmenu
Odstranění keřů, včetně odstranění pařezů
Štěpkování větví z arboristiky, kácení
Odvoz a skládkování dřevní hmoty keřů
odstanění betonových obrubníků
přesazení keřů/živého plotu (Taxus baccata )
vytyčení cest a záhonů
vytyčení inženýrských sítí
POVRCHY
zpevněná plocha odpočívadla - žulové odseky / štět
sejmutí travního drnu
Hloubení plochy na -30cm
odvoz výkopku
hutnění podkladu
vytvoření štěrk. lože - hutn. drcené kamenivo, tl. 150 mm, fr. 0/63
vytvoření štěrk. lože - drcené kamenivo, tl. 50 mm, fr. 4/8
pokládka nepravidelné žulové dlažby - odseky/štět
žulová dlažba - odseky tl. ca 80 mm
drcené kamenivo fr.0/63
drcené kamenivo fr.4/8 plus zásyp
Přesun hmot pro sadovnické účely

ks
ks
m2
m3
m3
bm
bm
bm
bm

1,00
1,00
20,00
6,00
7,00
80,60
40,00
185,00
70,00

m2
m2
m3
m2
m3
m3
m2
m3
m3
m3
t

103,00
103,00
30,90
103,00
15,45
5,15
103,00
8,24
15,45
5,67
52,84

P2
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
R-položka
specifikace
specifikace
998 23-1311

pěšiny - šlapákové cesty
sejmutí travního drnu
Hloubení plochy na -20cm
odvoz výkopku
hutnění podkladu
vytvoření štěrkového lože - drcené kamenivo, tl. 100 mm, fr. 4/8
pokládka kamenných šlapáků, 0,3 x 0,5 x ca 0,08 m
šlapáky - nepravidelná čedičová dlažba, 0,3 x 0,5 x ca 0,08 m
drcené kamenivo fr.4/8 plus zásyp
Přesun hmot pro sadovnické účely

m2
m2
m3
m2
m2
m2
m3
m3
t

44,50
44,50
8,90
44,50
44,50
44,50
3,56
4,90
15,22

P3
R-položka
R-položka
R-položka
specifikace
R-položka
specifikace
998 23-1311
3.
O1
R-položka
R-položka
specifikace
R-položka
specifikace
M1
specifikace
R-položka

dopadová plocha herního prvku
sejmutí travního drnu
Hloubení plochy na -30cm
odvoz výkopku
geotextílie 150g/m2
Rozprostření kačírku ve vrstvě 30cm
kačírek frakce 4/8 mm, vrstva 30 cm
Přesun hmot pro sadovnické účely
PRVKY
obrubník ocelový
Příprava ocelových lemů, vyhloubení rýhy, nařezání, příprava patek
Instalace ocelového lemu, svařování (bez nátěru)
ocelová pásovina tl. 5 mm, výška 100 mm (5% prořez a ztratné)
doprava oceli
ostatní pomocný mat. kotvení (roxorové tyče 0,4/bm)
herní prvek
herní prvek - dřevo, kov (5,9 x 4,7 x 3,7 m)
Instalace prvku, kotvení betonáží do terénu
Doprava
sedací set
sedací set - dřevo, kov (1,6 x 0,8 x 1,8 m)
Instalace setu, kotvení betonáží do terénu
Doprava
lavička parková
lavička parková - dřevo (0,6 x 0,9 x 1,8 m)
Instalace lavičky, kotvení betonáží do terénu
Doprava
křížek
křížek - beton/kámen
Instalace křížku, kotvení betonáží do terénu
Doprava
kruhová lavice
lavička kruhová - dřevo ( Ø1,8 m)
Instalace lavičky, kotvení betonáží do terénu
Doprava
STROMY
rostlinný materiál

m2
m2
m3
m2
m2
m3
t

16,95
16,95
5,09
18,65
16,95
5,09
9,15

bm
bm
bm
ks
bm

58,00
58,00
60,90
1,00
29,00

ks
ks
klp

1,00
1,00
1,00

ks
ks
klp

1,00
1,00
1,00

ks
ks
klp

2,00
2,00
1,00

ks
ks
klp

1,00
1,00
1,00

ks
ks
klp

1,00
1,00
1,00

1.
R-položka

M2
specifikace
R-položka
M3
specifikace
R-položka
M4
specifikace
R-položka
M5
specifikace
R-položka
4.

4

Počet
M.j.
5
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specifikace
R-položka
183 40-2121
R-položka
specifikace
183 40-3153
183 11-1214
specifikace
184 10-2111
184 10-2113
R-položka
184 21-5411
185 80-4311
označení
R-položka
specifikace
998 23-1311
2
PV
6.
SVb
SVk
CC
TB
RoF
R-položka
RoW
R-položka
specifikace
183
40-2121
R-položka
183
40-2121
specifikace
R-položka
183
40-3153
specifikace
183
11-1214
183
40-3153
specifikace
183
184 11-1214
10-2111
specifikace
R-položka
184 10-2111
21-5411
184
185 10-2113
80-4311
R-položka
184
21-5411
specifikace
185
998 80-4311
23-1311
R-položka
7.
specifikace
998
23-1311
R-položka
6.
183 40-2121
R-položka
CC
pozn.:
RoF
R-položka
RoW
specifikace
R-položka
183 40-2121
40-3153
R-položka
181
41-1131
specifikace
183
185 40-3153
80-2113
183
11-1214
specifikace
specifikace
185
80-3211
184
111 10-2111
15-1121
R-položka
185
80-4312
184 21-5411
185 80-4311
R-položka
specifikace
998 23-1311
7.

rašelina k hortenziím
m3
0,40
Chemické odplevelení (včetně přípravku)
m2
138,00
Rozrušení půdy na hloubku do 150mm v rovině a svahu do 1:5
m2
138,00
Aplikace půdního sorbentu (20g/keř)
kg
3,86
Půdní sorbent, který zadržuje vodu u kořenů rostlin
kg
3,86
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (2xkřížem)
m2
276,00
Hloubení jamek pro výsadbu s 50% výměnou půdy do 0,02m3 v rovině a svahu do 1:5
ks
193,00
substrát
m3
1,93
Výsadba dřeviny s balem do 200mm v rovině a svahu do 1:5
ks
86,00
Výsadba dřeviny s balem do 400mm v rovině a svahu do 1:5
ks
107,00
Aplikace tabletového hnojiva (2tbl/keř)
ks
386,00
Zhotovení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5 prům. do 0,5m, štěpka-mulč
ks
193,00
Zalití rostlin bez dovozu vody 25l/m2 keře
m3
3,45
P.Č.
Zkrácený
M.j.
Počet
Mulčování rostlin kůrou tl. 8 cm v rovině a svahu
do 1:5
m2
138,00
popis
M.j.
borka/štěpka [3% ztratné]
m3
11,37
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
1
3
4t
5
12,57
Philadelphus
x virginalis
'Girandole';
vel. 30 - 40
ks
65,00
KVETOUCÍ ZÁHON
(záhon
kolem odpočívadla)
Syringa
vulgaris
'Beauty
of Moscow'; (netvarované))
vel. 100 - 125
ks
8,00
rostlinný
materiál
(kontejnerované
Syringa
vulgaris
'Katherine Havemeyer';
vel. vel.
100 30-40
- 125
ks
8,00
Caryopteris
x clandonensis
'Heavenly Blue';
45,00
Taxus
bacata;
vel. 100 - 125
ks
37,00
Rosa 'The
Fairy'
57,00
sejmutí
drnu 5cm
m2
318,00
Rosa 'White
Fairy'
ks
55,00
sejmutí
vrstvy
ornice o (včetně
mocnosti
10 cm
m2
318,00
Chemické
odplevelení
přípravku)
45,00
rašelina
k hortenziím
m3
0,40
Rozrušení
půdy na hloubku do 150mm v rovině a svahu do 1:5
m2
45,00
Chemické
odplevelení
(včetně
přípravku)
m2
138,00
Aplikace půdního
sorbentu
(20g/keř)
kg
3,14
Rozrušení
půdykterý
na hloubku
dovodu
150mm
v rovině
a svahu do 1:5
m2
138,00
Půdní sorbent,
zadržuje
u kořenů
rostlin
kg
3,14
Aplikace
sorbentu
(20g/keř)
kg
3,86
Obdělání půdního
půdy hrabáním
v rovině
a svahu do 1:5 (2xkřížem)
m2
90,00
Půdní
sorbent,
zadržujesvodu
kořenů rostlin
kg
3,86
Hloubení
jamekkterý
pro výsadbu
50%uvýměnou
půdy do 0,02m3 v rovině a svahu do 1:5
ks
157,00
Obdělání
m2
276,00
substrát půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (2xkřížem)
m3
1,57
Hloubení
jamek pro
výsadbu
s 50% výměnou
do 0,02m3
ks
193,00
Výsadba dřeviny
s balem
do 200mm
v rovině půdy
a svahu
do 1:5 v rovině a svahu do 1:5
157,00
substrát
m3
1,93
Aplikace tabletového hnojiva (2tbl/keř)
ks
314,00
Výsadba
s balem
200mm
v rovině
svahu
dodo
1:50,5m, štěpka-mulč
ks
86,00
Zhotovenídřeviny
závlahové
mísydo
v rovině
a svahu
doa1:5
prům.
157,00
Výsadba
dřeviny
s balemvody
do 400mm
v rovině a svahu do 1:5
ks
107,00
Zalití rostlin
bez dovozu
25l/m2 keře
m3
1,13
Aplikace
hnojiva
(2tbl/keř)
ks
386,00
Mulčovánítabletového
rostlin kůrou
tl. 8 cm
v rovině a svahu do 1:5
m2
45,00
Zhotovení
závlahové
mísy v rovině a svahu do 1:5 prům. do 0,5m, štěpka-mulč
ks
193,00
borka/štěpka
[3% ztratné]
m3
3,71
Zalití
rostlin
vody a25l/m2
keře úpravy
m3
3,45
Přesun
hmotbez
prodovozu
sadovnické
krajinářské
t
5,32
Mulčování
rostlin kůrou tl.
8 cm v rovině a svahu do 1:5
m2
138,00
OSTATNÍ VEGETAČNÍ
PRVKY
borka/štěpka
[3% ztratné]
m3
11,37
m2
921,00
Trávník - založení
trávníkové plochy (regenerace trávníku)
Přesun
hmot
pro sadovnické
krajinářské úpravy
t
12,57
Chemické
odplevelení
(včetněa přípravku)
m2
921,00
KVETOUCÍ
ZÁHON
(záhondo
kolem
odpočívadla)
Rozrušení půdy
na hloubku
150mm
v rovině a svahu do 1:5
m2
921,00
rostlinný
materiál
(netvarované))
Rozprostření
vrstvy(kontejnerované
zeminy v ploše trávníku,
vrstva 2cm
m3
18,42
Caryopteris
x clandonensis
'Heavenly Blue'; vel. 30-40
ks
45,00
Použita svrchní
vrstva z výkopku.
Rosa
'The
Fairy' sorbentu (20g/m2)
ks
57,00
Aplikace
půdního
kg
18,42
Rosa
Fairy'
ks
55,00
Půdní 'White
sorbent,
který zadržuje vodu u kořenů rostlin
kg
18,42
Chemické
odplevelení
(včetně
přípravku)
m2
45,00
Rotavátorování
v rovině
a svahu
do 1:5;
921,00
Rozrušení
půdy nahrabáním
hloubku do
150mm
rovinědoa 1:5;
svahu
m2 1842,00
45,00
Urovnání povrchu
v rovině
a vsvahu
2x do 1:5
Aplikace
sorbentu (20g/keř)
kg
3,14
Založení půdního
trávníku parkového
v rovině a svahu do 1:5
m2
921,00
Půdní
sorbent,
který30g/m2
zadržuje
vodu
u kořenů rostlin
kg
3,14
osivo "směs
zátěž"
[3%
ztratné]
28,46
Obdělání
půdy hrabáním
v rovině
a svahu
do 1:5
m2
90,00
Hnojení minerálním
hnojivem
v rovině
a svahu
do(2xkřížem)
1:5
t
0,028
Hloubení
výsadbu
50% výměnou půdy do 0,02m3 v rovině a svahu do 1:5
ks
157,00
minerální jamek
hnojivopro
30g/m2
[3%sztratné]
kg
28,46
substrát
m3
1,57
Uválcování plochy ve svahu do 1:5; 2x
m2 1842,00
Výsadba
balem do 200mm
rovině
ks
157,00
Pokosenídřeviny
trávníkus parkového
ve svahuv do
1:5 a svahu do 1:5
m2
921,00
Aplikace
tabletového
hnojiva
(2tbl/keř)
ks
314,00
Zalití rostlin
bez dovozu
vody 20l/m2
m3
18,42
Zhotovení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5 prům. do 0,5m, štěpka-mulč
ks
157,00
Zalití rostlin bez dovozu vody 25l/m2 keře
m3
1,13
Mulčování rostlin kůrou tl. 8 cm v rovině a svahu do 1:5
m2
45,00
borka/štěpka [3% ztratné]
m3
3,71
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
t
5,32
OSTATNÍ VEGETAČNÍ PRVKY
m2
921,00
Trávník - založení trávníkové plochy (regenerace trávníku)
R-položka Chemické odplevelení (včetně přípravku)
m2
921,00
183 40-2121 Rozrušení půdy na hloubku do 150mm v rovině a svahu do 1:5
m2
921,00
R-položka Rozprostření vrstvy zeminy v ploše trávníku, vrstva 2cm
m3
18,42
pozn.:
Použita svrchní vrstva z výkopku.
KRAJINÁŘSKÉ
ŘEŠENÍ
V BRNKÁCH
Na Návsi; parc.č.
kat. úz. Brnky [792390]
R-položka
AplikaceNÁVSI
půdního sorbentu
(20g/m2)
kg 113; 18,42
specifikace Půdní sorbent, který zadržuje vodu u kořenů rostlin
kg
18,42
Zpracovatel: Pro.luka,
a krajinářský
ateliér
Vypracoval:
R-položkazahradní
Rotavátorování
v rovině
a svahu do 1:5;
m2
921,00
Ing.40-3153
Markéta Pešičková
Ing. Markéta Pešičková m2 1842,00
183
Urovnání povrchu hrabáním v rovině a svahu do 1:5; 2x
181
41-1131 Založení
trávníku
parkového
v rovině a svahu do 1:5
921,00
autorizovaný
krajinářský
architekt
ČKA 03948
Ing. Radek Csáno, DiS. m2
specifikace
osivo
30g/m2 [3% ztratné]
kg
28,46
sídlo: Na Vršku
36, "směs
250 67,zátěž"
Klecany
185 80-2113 Hnojení minerálním hnojivem v rovině a svahu do 1:5
t
0,028
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz
specifikace minerální hnojivo 30g/m2 [3% ztratné]
kg
28,46
185 80-3211 Uválcování plochy ve svahu do 1:5; 2x
m2 1842,00
Zadavatel: 111
Obec
Zdiby
15-1121 Pokosení trávníku parkového ve svahu do 1:5
m2
921,00
Průběžná
11,Zalití
250 66
Zdibybez dovozu vody 20l/m2
185
80-4312
rostlin
m3
18,42

telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu
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SCHÉMA

OZNAČENÍ

HERNÍ PRVEK / VARIANTA 1
ROZMĚRY (mm)

šířka

výška

délka

4700

3700

5900

BAREVNOST

nosná kce

M1

přírodní

Dřevěný herní prvek tvořený vertikální sítí, žebříkem, horizontální sítí a skluzavkou. Nosná
konstrukce prvku z akátových kůlů (zbavených běli a obroušených) a akátových fošen. Lanová síť
vyrobena z lan s vícepramenným opleteným ocelovým jádrem. Skluzavka z nerezové oceli.

POPIS

Povrchová úprava akátové části provedena 2 nátěry tenkovrstvé lazury.
Kotvení do betonových základových patek. Kolem herního prvku nutné vytvořit adekvátní dopadovou
zónu z vrstvy kačírku frakce 4/8 mm o mocnosti 30 cm.

KONKRÉTNÍ VÝROBEK VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOUHLASÍ AUTORSKÝ DOZOR.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Včetně veškerého kompletačního materiálu
(spojovací prvky - nerezová ocel, žárové
zinkování).
Beton základových patek (C25/30)

POZNÁMKA

- všechny hrany a výstupky
budou sraženy a obroušeny do
hladka
- prvek pro věkovou skupinu 314 let
- max. výška pádu 2,4 m

POČET

KS

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

Název výkresu:

HERNÍ PRVEK / VARIANTA 1

1

Na Návsi; parc.č. 113; kat. úz. Brnky [792390]
Vypracoval:
Ing. Markéta Pešičková
Ing. Radek Csáno, DiS.

stupeň PD:
datum:
léto/ 2020
měřítko:

M1

SCHÉMA

OZNAČENÍ

HERNÍ PRVEK / VARIANTA 2
ROZMĚRY (mm)

POPIS

šířka

výška

délka

5800

4500

10000

BAREVNOST

nosná kce

M1

přírodní

Dřevěný herní prvek tvořen balančním rotačním válcem, nerezovou skluzavkou, šikmým výstupem
a kosočtvercovou zakřivenou sítí. Nosná konstrukce prvku z akátových kůlů (zbavených běli a
obroušených) a akátových fošen. Lanová síť vyrobena z lan s vícepramenným opleteným ocelovým
jádrem. Skluzavka z nerezové oceli.
Povrchová úprava akátové části provedena 2 nátěry tenkovrstvé lazury.
Kotvení do betonových základových patek. Kolem herního prvku nutné vytvořit adekvátní
dopadovou zónu z vrstvy kačírku frakce 4/8 mm o mocnosti 30 cm.

Výběrem varianty 2 dojde ke změně příslušných parametrů (výměr, rozměrů) ve výkazu výměr a je
nutné tuto změnu zapracovat / brát na ni zřetel.

KONKRÉTNÍ VÝROBEK VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOUHLASÍ AUTORSKÝ DOZOR.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Včetně veškerého kompletačního materiálu
(spojovací prvky - nerezová ocel, žárové
zinkování).
Beton základových patek (C25/30)

POZNÁMKA

- všechny hrany a výstupky
budou sraženy a obroušeny do
hladka
- prvek pro věkovou skupinu 314 let
- max. výška pádu 1,5 m

POČET

KS

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

Název výkresu:

HERNÍ PRVEK / VARIANTA 2

1

Na Návsi; parc.č. 113; kat. úz. Brnky [792390]
Vypracoval:
Ing. Markéta Pešičková
Ing. Radek Csáno, DiS.

stupeň PD:
datum:
léto/ 2020
měřítko:

M1

SCHÉMA

OZNAČENÍ

SEDACÍ SET

M2

VARIANTA 1
ROZMĚRY (mm)

POPIS

šířka

výška

délka

1600

800

1800

BAREVNOST

nosná kce

přírodní

stůl

přírodní

sedák

přírodní

Dřevěný sedací set tvořený stolem a dvěma lavicemi. Nosná konstrukce, plocha stolu i sedáky lavic
tvořeny masivními dřevěnými prvky. Celková výška sestavy 800 mm, šířka 1600 mm a délka 1800
mm. Výška sedáku 450 mm, hloubka 300 mm. Deska stolu o rozměrech 600 x 1800 mm.
Materiál přednostně modřínové, případně dubové dřevo, bez následné povrchové úpravy. Variantně
možné borové, smrkové dřevo - v tomto případě je nutné prvek každoročně impregnovat
ochranným nátěrem (bez barvy a lesku).
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky).
Případná Varianta 2: Jednoduchý dřevěný sedací set. Nosná konstrukce tvořená masivními
dřevěnými hranoly. Sedák a deska stolu z masivních prken. Materiál přednostně modřínové,
případně dubové dřevo, bez následné povrchové úpravy. Variantně možné borové, smrkové dřevo v tomto případě je nutné prvek každoročně impregnovat ochranným nátěrem (bez barvy a lesku).
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky).
Výběrem varianty 2 dojde ke změně příslušných parametrů (výměr, rozměrů) ve výkazu výměr a je
nutné tuto změnu zapracovat / brát na ni zřetel.

VARIANTA 2

KONKRÉTNÍ VÝROBEK VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOUHLASÍ AUTORSKÝ DOZOR.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Včetně veškerého kompletačního materiálu
(spojovací prvky - nerezová ocel, žárové
zinkování).
Beton základových patek (C25/30)

POZNÁMKA

- všechny hrany a výstupky
budou sraženy a obroušeny do
hladka

POČET

KS

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
Zpracovatel:

Pro.luka, zahradní a krajinářský ateliér
Ing. Markéta Pešičková
autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948
sídlo: Na Vršku 36, 250 67, Klecany
telefon: +420 732 911 195; e-mail: info@proluka.cz; www.proluka.cz

Zadavatel:

Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
telefon: +420 482 411 411; e-mail: mestohradek@muhradek.cz; www.hradek.eu

ilustrativní obrázky

Název výkresu:

SEDACÍ SET

1

Na Návsi; parc.č. 113; kat. úz. Brnky [792390]
Vypracoval:
Ing. Markéta Pešičková
Ing. Radek Csáno, DiS.

stupeň PD:
datum:
léto/ 2020
měřítko:

M2

SCHÉMA

OZNAČENÍ

LAVIČKA PARKOVÁ

M3

VARIANTA 1
ROZMĚRY (mm)

POPIS

šířka

výška

délka

640

920

1800

BAREVNOST

nosná kce

přírodní

opěradlo

přírodní

sedák

přírodní

Dřevěná parková lavička s područkami (varianta 1) z masivních dřevěných prvků. Výška sedáku
0,46 m, hloubka sedáku 0,51 m. Délka lavičky 1,8 m.
Materiál přednostně modřínové, případně dubové dřevo, bez následné povrchové úpravy. Variantně
možné borové, smrkové dřevo - v tomto případě je nutné prvek každoročně impregnovat
ochranným nátěrem (bez barvy a lesku).
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky).

Případná Varianta 2: Jednoduchá dřevěná lavička s opěradlem, bez područek. Prvky tvořené
masivními dřevěnými hranoly. Opěradlo jedním masívním prknem.
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky).
Výběrem varianty 2 dojde ke změně příslušných parametrů (výměr, rozměrů) ve výkazu výměr a je
nutné tuto změnu zapracovat / brát na ni zřetel.

KONKRÉTNÍ VÝROBEK VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOUHLASÍ AUTORSKÝ DOZOR.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Včetně veškerého kompletačního materiálu
(spojovací prvky - nerezová ocel, žárové
zinkování).
Beton základových patek (C25/30)

POZNÁMKA

- všechny hrany a výstupky
budou sraženy a obroušeny do
hladka

ilustrativní obrázky
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SCHÉMA

OZNAČENÍ

KŘÍŽEK

800

ROZMĚRY (mm)

POPIS

délka

350

2460

350

BAREVNOST

nosná kce

přírodní

Prvek je složen z patky (rozměr 0,35 x 0,35 x 0,08 m); dříku o rozměru 0,26 x 0,26 x 1,5 m a
hlavice 0,3 x 0,3 x 0,08 m. Půdorysně jsou všechny prvky čtvercového tvaru. Horní plocha hlavice
je od středu vyspádována do všech stran. Uprostřed hlavice je osazen litinový (kovový) křížek o
výšce 0,8 m. Variantně je možné osadit stávající dřevěný křížek, který se nachází na lokalitě bez
kamenného dříku.

30

260
300

výška

Obnovený kamenný křížek. Materiál kvalitní pískovec, hrubě otesaný (případně umělý kámen /
beton). Spodní části uprostřed propojeny ocelovou tyčí, jejíž přesah bude zabetonován do
základové patky (ocelová kotva / propojení základu a dříku).

50
20

šířka

M4

20

2 460

Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky).

1 500

stávající dřevěný křížek bez dříku

KONKRÉTNÍ VÝROBEK VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOUHLASÍ AUTORSKÝ DOZOR.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

260

45

POZNÁMKA

- všechny hrany a výstupky
budou sraženy a obroušeny do
hladka

80

45

Včetně veškerého kompletačního materiálu
(spojovací prvky - nerezová ocel, žárové
zinkování).
Beton základových patek (C25/30)

350

POČET

KS

1

800

500

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁVSI V BRNKÁCH
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SCHÉMA

OZNAČENÍ

KRUHOVÁ LAVICE

M5

VARIANTA 1
ROZMĚRY (mm)

POPIS

šířka

výška

délka

1800

850

1800

BAREVNOST

nosná kce

přírodní

opěradlo

přírodní

sedák

přírodní

Kruhová dřevěná lavička s opěradlem. Nosná konstrukce z dřevěných hranolů, sedák tvořen
ohýbanými dřevěnými prvky. Průměr kruhové lavičky 1,8 m, vnitřní průměr otvoru pro strom 0,95 m
(průměr otvoru horní části opěradla 0,75 m). Hloubka sedáku 0,43 m, výška 0,40 m.
Materiál přednostně modřínové, případně dubové dřevo, bez následné povrchové úpravy. Variantně
možné borové, smrkové dřevo - v tomto případě je nutné prvek každoročně impregnovat
ochranným nátěrem (bez barvy a lesku).
Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky).

Případná Varianta 2: Jednoduchá kruhová lavička bez opěradla. Nosná ocelová konstrukce
opatřená práškovým vypalovacím lakem. Sedák tvořen dřevěnými prkny z masivu.

ilustrativní obrázky

Kotvení do betonového základu (bet. zákl. patky).
Výběrem varianty 2 dojde ke změně příslušných parametrů (výměr, rozměrů) ve výkazu výměr a je
nutné tuto změnu zapracovat / brát na ni zřetel.

KONKRÉTNÍ VÝROBEK VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOUHLASÍ AUTORSKÝ DOZOR.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Včetně veškerého kompletačního materiálu
(spojovací prvky - nerezová ocel, žárové
zinkování).
Beton základových patek (C25/30)

POZNÁMKA

- všechny hrany a výstupky
budou sraženy a obroušeny do
hladka

VARIANTA 2

POČET

KS
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