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Karlínská kasárna v dávné minulosti sloužila vojsku, nicménE v posledních letech byla využívána pro r]zné jiné
účely, napUíklad útvar policie, a postupnE chátrala. V mém návrhu pracuji s myšlenkou komplexní pUemEny kasárny na
nový justiční areál.

Inspirací pro m]j návrh byly dvE, potažmo tUi budovy, Francouzská národní knihovna, Karlínský viadukt s částečnE i
PaUížský Louvre. Na Francouzské národní knihovnE se mi pUedevším líbil uzavUený soukromý prostor a oceOuji, že se
uprostUed budovy nachází les. Je to taková oáza klidu uprostUed rušného okolí. Karlínský viadukt mE zaujal tím, že
má podobné oblouky, jaké se nachází na fasádE kasáren. Na internetu jsem našla jeden z posledních návrh]
rekonstrukce Karlínského viaduktu a líbila se mi v nEm myšlenka zasklení oblouk]. Zasklené oblouky bychom totiž
prakticky mohli použít i pro další prvky Karlínské kasárny, napUíklad pro kavárnu. P]vodnE jsem chtEla použit
zasklené oblouky okolo celého dvora. Ale pak jsem se rozhodla zmEnit oblouky na čtverce, čímž budova získá ve
své vnitUní část modernEjší nádech. Díky inspiraci Francouzskou národní knihovnou jsem rozdElila pozemek kasárny
na dvE části, čímž jsem vytvoUila jakýsi "rám obrazu", ve kterém se m]že odehrávat nEjaký dEj.

Ve svém návrhu jsem intenzivnE Uešila problém parkování v KarlínE na Praze 8. V současné dobE se totiž v okolí Florence
nachází málo parkovacích míst, která jsou navíc prakticky neustále obsazená. Vycházela jsem z premisy, že by to byl
velký problém i pro úUedníky, kteUí budou pracovat v justičním paláci. Ne každý totiž rád využívá k dojíždEní MHD.
Každodenní hledání místa k parkování na ulici by byl pro úUedníky další zbytečný stres, k již tak dosti náročné práci
justičního úUedníka, soudce apod. Jako Uešení tohoto problému jsem se rozhodla navrhnout velké podzemní garáže.
Vjezd do podzemní garáže bude na okraji pozemku z ulice Vítkova. Výjezd bude naopak do ulice Prvního pluku.
Garáž bude propojená s budovou za pomocí jak výtahu, tak schodištE. Součástí mého návrhu jsou celkem dvE podzemní
podlaží, druhé podzemní podlaží bude určeno pro parkování, a v prvním budou podatelny, informační centrum a r]zné
možnosti občerstvení.
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A. Prķvodní zpráva:  

         A. 1. 1. Identifikační údaje:  
             a) název stavby: Karlínská kasárna 

             b) místo stavby: Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 – Karlín 

                                         parcelní čísla 97/3, 97/4, 97/5, 97/6  
             c) katastrální území: Karlín [730955] 
             d) obec: Praha [554782] 

             e) okres: Hlavní mĜsto Praha 

             f) kraj: Hlavní mĜsto Praha 

    g) p[edmHt projektové dokumentace: Revitalizace nádvoįí Karlinských kasáren pro 
nový justiční areál. 

 

A. 1. 2.  Údaje o investorovi: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 427/16,  
                                            128 00 Praha 2 - Nové MĜsto 

 

       A. 1. 3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
              Zpracovatel: Liudmyla Bazhenova, studentka 3. ročníku studijního oboru Krajináįská  

architektura, FA ČVUT 

     Vedoucí BP: ing. arch. Mikoláš Vavįín 

     Asistent:   Ing. arch. Jindįich Blaha 

 

     Konzultanti: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph. D. 
              Ing. Pavel Borusík, Ph. D. 
          doc. Ing. Daniela Bošová, Ph. D. 
              Ing. Romana Michalková, Ph.D.             

                                  doc. Ing.  Vladimír DaĨkovský, CSc. 
 

      A. 2. Seznam vstupních podkladķ:  

Podkladem pro zhotovení dokumentace bylo zadání investora, prohlídka na místĜ a 
mapový podklad zájmového pozemku a též: 
 

• Územní plán pro Hlavní mĜsto Prahu v platném znĜní  
• Údaje z katastru nemovitostí 
• Vlastní dendrologický prķzkum 

  

       A. 3.  Údaje o území: 
             a) rozsah [ešeného území: Stavba se nachází v obce Praha [554782], kú. Karlín 
[730955] 

Ɣ StaveništĜ o rozloze: 16775 m² 
Ɣ Rozloha įešeného nádvoįí: 9413 m² 
Ɣ Rozloha budov kasáren: 7362 m² 
             b) údaje o  ochranH území podle jiných právních p[edpisc (památková 
rezervace, památková  zóna, zvláštH chránHné území, záplavové území apod.): 
Pozemky jsou památkovĜ chránĜné (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.), a nacházejí se v 
záplavovém území (ve smyslu zákona č.254/2001 Sb.). Podél Vltavy jde linie 
protipovodĨové ochrany s pevným opatįením (betonová zeė, ve které je nĜkolik 
prķchodķ s mobilním hrazením). 
 

Podle Katastru nemovitostí:  
ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny, rezervace,nem.nár.kult.pam  

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zónĜ nemovitá kulturní památka. 

              c) p[edchozí využití území: Dįíve se nádvoįí kasáren využívalo jako manipulační a parkovací 
plocha pro účely armády a krátkodobĜ i pro účely OAMP MVČR. Dnes je využívána jako rekreační 
a odpočinková zóna ve správĜ Karlín studios. 
              d) údaje o  odtokových pomHrech: dešĵové vody budou odvedeny potrubím do 
podzemní akumulační nádrže. Pįepadové vody z nádrže budou odvedeny potrubím do 

pįetlakovače a dále do stoky veįejné dešĵové kanalizace. Dešĵová voda dopadající na povrch 
nádvoįí v úrovni -3,200 bude buė plošnĜ zasakována do pķdy, anebo bude odvedena potrubím 
do podzemní akumulační nádrže.   
              e)  údaje o souladu s územnH plánovací dokumentací: Pozemek se nachází v území 
určeném územním plánem jako plocha „Armáda a bezpečnost.“ ZámĜr je v souladu s územním 
plánem obce. 
 

  



 

           f) Údaje o dodržení obecných požadavkc na využití území: Jsou dodrženy 
obecné požadavky na využití území. 
 

          g) Údaje o splnHní požadavkc dot9ených orgánc: Budou součástí samostatné 
pįílohy tohoto projektu.  
 

          h) Seznam výjimek a úlevových [ešení: Žádné výjimky a úlevová įešení nejsou 
využita. 
 

          i) Seznam souvisejících a podmiTujících investic: Stavba nesouvisí s žádnými 
souvisejícími a podmiĨujícími investicemi. 
 

          j) Seznam vlastních pozemkc (podle katastru nemovitostí): 
 

parcela 
zpķsob 
využití 

druh 

pozemku 

výmĜra, 

m2 
vlastník stupeĨ ochrany 

97/3 jiná plocha 

ostatní 
plocha 9413 

Ministerstvo 

spravedlnosti, 

Vyšehradská 
427/16, Nové 
MĜsto, 12800 
Praha 2 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové zónĜ, 
nemovitá kulturní památka 

97/4 

objekt 

občanské 
vybavenosti 

zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 6202 

ochr.pásmo 
nem.kult.pam.,pam.zóny, 
rezervace,nem.nár.kult.pam 
pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové zónĜ, 
chránĜná značka 
geodetického bodu, 
nemovitá kulturní památka 

97/5 

stavba 

občanského 
vybavení 

zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 1121 

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pam.zóny, 
rezervace,nem.nár.kult.pam 
pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové zónĜ, 
nemovitá kulturní památka 

97/6 jiná stavba 

zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 39 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové zónĜ 

      16775     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           l) Seznam pozemkc dot9ených umistHním stavby (podle katastru nemovitostí): 
 

parcela 
zpķsob 
využití 

druh 

pozemku 

výmĜra, 

m2 
vlastník stupeĨ ochrany 

98/1 bytový dķm 

zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 436 

Bytové družstvo 
Vítkova 7, Vítkova 
247/7, Karlín, 18600 
Praha 8 

Kubík a.s., U Prašné 
brány 1090/2, Staré 
MĜsto, 11000 Praha 1 

Bytové družstvo 
Vítkova 7, Vítkova 
247/7, Karlín, 18600 
Praha 8 

Bytové družstvo 
Jirsíkova 4, Jirsíkova 
540/4, Karlín,18600 
Praha 8 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území 

98/2 

objekt 

občanské 
vybavenosti 

zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 923 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území 

98/3 jiná stavba 

zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 27 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 

chránĜné území 

110 

objekt k 

bydlení 

zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 748 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území 

 115 

 objekt 

občanské 
vybavenosti 

 zastavĜná 
plocha a 

nádvoįí 1458 

 TĜlocvičná jednota 
Sokol Karlín, Malého 
319/1, Karlín, 18600 
Praha 8 

 pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území, 
nemovitá kulturní 
památka 

799 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 2033 

HLAVNÍ MěSTO 
PRAHA, Mariánské 
námĜstí 2/2, Staré 
MĜsto, 11000 Praha 1 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území                         

812/1 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 29168 

HLAVNÍ MěSTO 
PRAHA, Mariánské 
námĜstí 2/2, Staré 
MĜsto, 11000 Praha 1 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území                         

824 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 3964 

HLAVNÍ MěSTO 
PRAHA, Mariánské 
námĜstí 2/2, Staré 
MĜsto, 11000 Praha 1 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území                         

825 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 1292 

HLAVNÍ MěSTO 
PRAHA, Mariánské 
námĜstí 2/2, Staré 
MĜsto,11000 Praha 1 

pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zónĜ, památkovĜ 
chránĜné území                         

      

 

 

                        Pįehled parcel a įešeného území je obsahem výkresu katastrální mapy. 
 

  



 

A. 4. Údaje o stavbĜ:  

              a) nová stavba nebo zmHna dokon9ené stavby: Jedná se o novostavbu v prostoru nádvoįí. 
 

              b) ú9el užívání stavby: Nádvoįí pro justiční areál. 
 

              c) trvalá nebo do9asná  stavba: Stavba je įešena jako trvalá. 
  

              d) údaje o ochranH stavby podle jiných právních p[edpisc (kulturní památka 
apod.): 

Stavba je kulturní památkou.  
 

              e) Údaje o dodržení technických požadavkc na stavby a obecných technických 
požadavkc zabezpe9ujících bezbariérové používání stavby: 

• Sklon komunikací pro pĜší nepįekročí maximální povolený podélný ani pįíčný sklon 
zabezpečujících bezbariérové používání stavby. 
 

              f) Údaje o splnHní požadavkc dot9ených orgánc a požadavkc vyplývajících z 
jiných právních p[edpisc: Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci 
hlavních dotčených orgánķ – projednané požadavky byly zapracovány. Veškeré úpravy 
respektují požadavky dotčených orgánķ a organizací. 
 

             g) Seznam výjimek a úlevových [ešení: Žádné výjimky ani úlevová įešení nejsou 
využita. 
             h) Navrhované kapacity stavby: 
 Plocha staveništĜ činí 16775m2 

 ZastavĜná plocha 7362 m2  

 ZpevnĜné plochy (stįecha v úrovni ±0,000) 3033m2 

 Zelená plocha (stįecha v úrovni ±0,000) 1517 m2 

 NezpevnĜná plocha vnitįního nádvoįí (v úrovni -3,200) 4863 m2  

 

              f) základní bilance stavby (pot[eby a spot[eby médií a hmot, hospoda[ení s 
dešaovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadc a emisí, t[ída energetické 
náro9nosti budov apod.): Potįeba a spotįeba médií a hmot se nepįedpokládá. Stavba je 

navržena tak, aby veškerá dešĵová voda dopadající na povrch stavby byla buėto plošnĜ 
zasakována do pķdy, anebo dešĵové vody budou odvedeny potrubím do podzemní 
akumulační nádrže. Pįepadové vody z nádrže budou odvedeny potrubím do pįetlakovače 
a dále do stoky veįejné dešĵové kanalizace v souladu se současným įešením.  
 

             j) základní p[edpoklady výstavby (9asové údaje o realizaci výstavby, 9lenHní na 
etapy) 

• Stavba bude realizována kontinuálnĜ v postupných krocích a bude členĜna na 
stavební objekty: 
   

SO 01 – Pįíprava území 
SO 02 – Zemní práce  
SO 03 – Zakládání staveb 

SO 04  - Inženýrské sítĜ 

                SO 05 – Stavební činnost 
SO 06 – Įešení povrchu   
SO 07 – Vegetační úpravy 

SO 08  - Vybavenost 

• Pįedpokládaný termín zahájení realizace: zima 2018/2019 

           k) orienta9ní náklady stavby: 
• Náklady na výstavbu prostoru nádvoįí a vysazení zelenĜ:    220 mil. Kč včetnĜ DPH 

  

 

 

A5. ČlenĜní stavby na objekty a technická a technologická zaįízení: 
 

                SO 01 – Pįíprava území 
SO 02 – Zemní práce  
          SO 021 – Statická stabilizace budovy  
          SO 022 – Stabilizace základķ 

SO 03 – Zakládání staveb 

          SO 031 – Zakládání vodní plochy 

          SO 032 – Zakládání spodní stavby objektu 

SO 04  - Inženýrské sítĜ 

   SO 041 – Elektroinstalace 

   SO 042 – Dešĵová kanalizace 

   SO 043 – Vodovodní pįípojka 

                SO 05 – Stavební činnost 
          SO 051 – Stavba dįevĜné terasy 

          SO 052 – Stavba vodní plochy 

SO 06 – Įešení povrchu   
SO 07 – Vegetační úpravy 

          SO 071 – Výsadba stromķ 

          SO 072 – Založení záhonu 

SO 08  - Vybavenost 

          SO 081 – Lavičky 

          SO 082 – OsvĜtlení 
          SO 083 – Koše 

 



Eàrs?a



 

B. Souhrnná technická zpráva: 

B1. Popis įešeného území: 

a)  charakteristika území a dot9ených pozemku: Karlínská kasárna jsou historickou 
klasicistní pĜtipodlažní budovou, která stojí v Praze 8 ve čtvrti Karlín na podzemkách, 
jejichž plocha je 16 775m2. Vchody mají z ulic Prvního pluku, Kįižíkova a Vítkova, tĜsnĜ 
sousedí s vrchem Vítkov a Negrelliho viaduktem.  

Karlín leží na pravém bįehu Vltavy. Jejím tokem je ohraničen ze severu, na jihu se zvedá 
výrazná pražská dominanta – vrch Vítkov. Lokalita je výraznĜ protáhlá ve smĜru východ – 

západ. 
Ɣ Pozemek je tvoįen zásadní částí pķvodní historickou zástavbou. Schéma širších 
vztahķ įešeného území je obsahem výkresu č. 1 Širší vztahy 

Ɣ Terén je rovinný, mírnĜ zvlnĜný. Typ hornin: sedimenty nezpevnĜné, nivní sedimenty 
(hlína, písek, štĜrk). Nadmoįské výšky terénu jsou 186 až 189 m.n.m. 

Ɣ Budova a pozemky byly po neúspĜšném pokusu o prodej pįevedeny na podzim 
2016 do majetku Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo pįipravuje pįestavbu areálu na 
justiční palác, obdobu soudní budovy Na Mičánkách ve Vršovicích. Pįipravuje se projekt 
dočasného využití do doby zahájení rekonstrukce. 

 
         Kįižovatka Kįižíkovy a Vítkovy ulice                                                     Karlínská Kasárna nádvoįí 
 

 
Karlínská kasárna, panorama vnitįního nádvoįí 

b) vý9et a závHry provedených prczkumc a rozborc: 
Ɣ Na įešeném území byl proveden dendrologický prķzkum.  
Ɣ Inženýrskogeologický prķzkum byl proveden pouze orientační na základĜ 
archivního šetįení dostupné geologické dokumentace.  
Ɣ Hydrologický prķzkum byl proveden pouze orientační na základĜ archivního šetįení 
dostupné dokumentace.  
Ɣ Pro nádvoįí byl proveden rozbor provozu. 
Ɣ Další prķzkumy a rozbory nebyly provádĜny. 
 

c) stávající ochranná a bezpe9nostní pásma: 
Ɣ Įešené území je součástí areálu Karlínských kasáren, které jsou nemovitou kulturní 
památkou, evidovanou v Ústįedním seznamu kulturních památek ČR. 
Ɣ Celé území je součástí mĜstské památkové zóny. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
StaveništĜ se nachází na záplavovém území (ve smyslu zákona č.254/2001 Sb.) Podél 
Vltavy jde linie protipovodĨové ochrany s pevným opatįením (betonová zeė, ve které je 
nĜkolik prķchodķ s mobilním hrazením).  



 

e)     vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomHry v území: realizací stavby nedojde ke zmĜnĜ stávajícího stavu okolních staveb a 
pozemkķ. OdvodnĜní pozemku bude napojeno na veįejnou dešĵovou kanalizaci.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d[evin: Budou vykáceny všechny 
stávající stromy a demontované pįístavby podle plánu zemních práci. Seznam stromķ 
určených ke kácení ve fázi výstavby budovy je uveden v části C. 8 projektové 
dokumentace. Objemy bouracích práci jsou uvedeny ve Výkazu výmĜr. 
 

g) územnH technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 

1. Napojení na veįejnou dopravní infrastrukturu se pįedpokládá ve stávajících 
napojovacích bodech a to v ulicích Prvního pluku a Vítkova. 
2. V pįedchozí etapĜ byla postavena stavba s podzemním parkováním, které 
vyįešilo problém parkování pro úįedníky v KarlínĜ. Vjezd do podzemní garáže bude na 
okraji pozemku z ulice Vítkova. Výjezd bude naopak do ulice Prvního pluku. Garáž bude 

v 2. pp a bude propojená s budovou za pomocí jak výtahu, tak schodištĜ. 
V podzemních garážích je 120 parkovacích míst. 
3. V okolí pozemku jsou dostupné všechny veįejné sítĜ. Objekt je napojen na 
dešĵovou kanalizaci a vodovodní įad z ulic Prvního pluku a Vítkova. Pįípojka nízkého 
napĜtí je provedena z ulice Vítkova. 

 

B2. Urbanisticko-krajináįská část:  

B2.1. Ú9el užívání stavby, základní kapacity funk9ních jednotek: 

Ɣ Stavba je navržena jako nádvoįí pro nový justiční areál. 
Ɣ Požadovaná myšlenka se neliší od pķvodní funkce území – dochází k opĜtovnému 

zprovoznĜní pozemku. 
 

B2. 2. Celkové urbanisticko-krajiná[ské [ešení: 

 ZámĜrem je nádvoįí rozdĜlit na dvĜ úrovnĜ, čímž bude pįirozenĜ oddĜlen veįejný 
prostor a vnitįní, veįejnosti nepįístupný prostor. Bude vytvoįen prostorový obraz nádvoįí 
jako oázy s vodní plochou a zelení a stįešní zahrada jako jakýsi "rám obrazu", ve kterých 
se budou odehrávat konkrétní dĜje.  
 Je pįevzata stávající kompozice prostorového įešení budov. 
 V horní úrovni ±0,000 je prostor terasy – stįešní zahrady nad vestavĜným objektem 
vstupních prostor a podzemního parkingu navržen jako veįejný. Vstup do veįejného 
prostoru stįechy bude z ulic Prvního pluku a Vítkova a také z budovy justičního paláce. 
V horní úrovni  budou ostrķvky zelenĜ a trávníkķ. Nádvoįí do úrovnĜ -3,200 bude sníženo 
ve fázi výstavby budovy.  
 Ve spodní úrovni -3,200 se nachází soukromý prostor - „oáza“ pro odpočinek 
úįedníkķ a návštĜvníkķ. Je to klidná zóna s vysokými stromy a uprostįed „oázy“ je vodní 
plocha s ostrķvkem. Podzemní voda bude vtékat do nádrže a její pįítok bude kolísat 
v souvislosti s úrovní podzemní a množstvím dešĵové vody. Pįi pįebytku množství vody 

bude voda pįetékat zpĜt pįes pįepady. Vstup do soukromého prostoru je z budovy v 1. 

PP.  

 V 2. PP je situováno podzemní parkovištĜ pro zamĜstnanci. Vjezd do parkingu 

bude z ulici Vítkova a výjezd v ulici Prvního pluku. 
 Návrh pįedpokládá odstranĜní všech stávajících dįevin a navrhuje nové výsadby 
ze stanovištnĜ vhodných druhķ dįevin podle specifikace uvedené v části C. 8 projektové 

dokumentace. Pro nádvoįí jsou využity nové taxony dįevin. 

CelkovĜ bude vysazeno 84 nových stromķ a 4 keįķ. 

 

B2. 3. P[ístupnost a prostupnost: 

Pozemek je napojen na místní komunikaci. Vstup pro pĜší je samostatný z Kįižíkovy ulice. 

Napojení na veįejnou dopravní infrastrukturu se pįedpokládá ve stávajících napojovacích 
bodech a to v ulicích Prvního pluku a Vítkova. 
 Vstup do veįejného prostoru stįechy bude z ulic Prvního pluku a Vítkova a také z 
budovy justičního paláce.  
 Vstup do soukromého prostoru je z budovy v 1. PP.  

 Vjezd do podzemního parkingu bude na okraji pozemku z ulice Vítkova a výjezd 
bude naopak do ulice Prvního pluku. Garáž bude v 2. pp a bude propojená s budovou za 
pomocí jak výtahu, tak schodištĜ. V podzemních garážích je 120 parkovacích míst. 
 

B2. 4. Bezbariérové užívání stavby: 

Ɣ Įešené území je bezbariérovĜ pįístupné. 
 

B2. 5. Bezpe9nost p[i užívání stavby: 

Ɣ Na vhodném místĜ u vstupķ do nádvoįí budou osazeny informační tabule s návštĜvním 
įádem, upravujícím bezpečný provoz návštĜvníkķ. 

 

B2. 6. Základní technický popis staveb: 

a) P[íprava staveništH: tento stavební podobjekt zahrnuje: 

 Instalace výstražných cedulí informujících o zákazu vstupu osob v prostoru 

ohroženém stavbou 

 Vyznačením technologicky rizikových míst 
 Vyznačení stromķ určených k pokácení. 
 Demoliční práce budou provedeny podle plánu zemních práci. 
 Výkopové práce pro nádvoįí: potįebné výkopy pro vodní plochu a terasu kolem ní je 
cca 3015m3. Viz. Výkaz výmĜr. 
 Stabilizace pķvodní budovy kasáren bude įešena samostatným statickým posudkem 
a není součástí této práce. 

 

b) Kácení stromc:  
Ɣ Podle návrhu budou vykácené všechny stromy v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací a s vydaným povolením ke kácení 
Ɣ Kácení se bude įídit doporučeními schválených arboristických standardķ AOPK įada 

A – Įez stromu – SPPK A02 002:2013 (Standardy A) 

Ɣ V závislosti na velikostních parametrech káceného stromu, aktuální porostní situaci a 
obtížnosti kácení jsou navrženy následující technologie kácení: 

o SK – smĜrové kácení pįímé kácení lesnickou technologií bez nutnosti 
výstupu do koruny stromu a bez nutnosti pįetažení stromu do smĜru pádu 

o PK – postupné kácení postupné kácení vyžadující výstup do koruny stromu 
a postupné odįezávání částí koruny spojené s bezeškodným spouštĜním 
odįezaných vĜtví a částí kmene bez nutnosti pįetažení stromu do smĜru 
pádu 

 

Ɣ Kácení bude probíhat v období vegetačního klidu 



 

Ɣ Každý strom bude kácen technologií uvedenou v kapitole D této projektové 
dokumentace bezeškodným zpķsobem 

Ɣ Bude realizováno úrovĨové kácení bez odstranĜní paįezķ 

Ɣ V místĜ pokácených stromķ je navržena nová výsadba. 
Ɣ Seznam stromķ navržených na pokácení je uveden v kapitole D této projektové 
dokumentace  

 

 

c) Zakládání staveb: na įešeném území nádvoįí je navržena vodní plocha o velikostí 270m2 

Pro výstavbu vodní plochy bude použitá železobetonová konstrukce z vodotĜsného 
betonu C 30/37 XA3 značky Zapa, který bude dlouhodobĜ jednostrannĜ vystaven 
vodnímu tlaku (do 0,8 MPa). Železobetonová základová deska, tloušĵky  500mm 
vyztužená kari sítí. Pak bude provedeno monolitické vyzdĜní o v. 1000mm. 

d) Venkovní úpravy, zpevnHné plochy: navržený terén (ze štĜrku frakci 4-8mm) bude s 

interiérem na úrovni +0,500mm nad podlahou 1. pp. Plochy mimo chodníkķ a cest 
v nádvoįí, okapový chodník a terasy budou zatravnĜny.  

e) Výsadby d[evin: na įešeném území nádvoįí je navržena výsadba nových stromķ. Pro 
výsadbu jsou zásadnĜ navrženy stanovištnĜ vhodné pķvodní taxony dįevin. 

Ɣ Výsadba bude realizována technologiemi uvedenými v kapitole D této projektové 
dokumentace 

Ɣ Seznam výsadeb je uveden v kapitole D této projektové dokumentace. 

 

 

B2. 7.  Technická a technologická za[ízení: 

 Dešaová kanalizace:  

Objekt bude napojen novou dešĵovou kanalizační pįípojkou, jež bude napojena do 

dešĵové stoky, která je vedena pod komunikací východnĜ a západnĜ od įešeného 
objektu. Dimenze stoky jsou z polypropylénové korugované hrdlové trouby s integrovaným 
tĜsnĜním.  

Dešĵové vody z nádvoįí budou odvedeny potrubím do podzemní akumulační nádrže o 

objemu 40m3 x 2ks. Nádrž bude plnit akumulační i retenční funkci.  Pod stropem nádrže 
bude osazeno odtokové potrubí (havarijní pįepad), které bude napojeno do odtokového 

potrubí za škrtícím otvorem. Pįepadové vody  z  nádrže  budou  odvedeny  potrubím  do 
pįetlakovače a dále do stoky veįejné dešĵové kanalizace. Materiálem pįípojky bude 
potrubí z tvrzeného polyvinylchloridu – PVC. Spád pįípojky bude minimálnĜ 1%. 
Akumulovaná voda bude využita pro vodní plochu. Z vodní plochy se voda bude vracet 
zpátky do akumulační nádrže pįes filtr. Podzemní voda bude kolísat ve vodní ploše. Až se 
zvĜtší úroveĨ podzemní vody, tak bude prostupovat pįes pįepad zpátky do akumulační 
nádrže. OdvodĨované plochy 6155m2. 

 

Dešĵové odpadní vody ze stįechy objektu budou odvedeny pįes stįešní vpusti do 
akumulační nádrže. Ležaté potrubí je dále vedeno v zemi.  

Pozemek je dĜlen uprostįed osou na dvĜ pķlky, to znamená, že budou navrženy dva 
stejné systémy s akumulačními nádržemi a z obou stran pozemku budou pįípojky do 

dešĵové stoky. 
Pįesná trasa kanalizační pįípojky je ve výkresu situace.  
Veįejná část dešĵové pįípojky není součástí této PD.  
 

         Vodovodní p[ípojka: 
Įešené nádvoįí bude napojeno novou vodovodní pįípojkou ze stávající budovy z 1. pp.  

Pro potįeby závlahy zelených ploch  budou z  vnitįního  rozvodu  SV  vyvedeny  4 

odbočky,  které  budou pįivedeny k nezámrznému ventilu (Kemper), umístĜnému na 
východní a západní fasádĜ 1. pp. Odebírána bude pomocí napojení zahradní hadici. 
 

         Elektoinstalace: 

Įešené nádvoįí bude napojeno novou elektrickou pįípojkou ze stávající budovy z 1. pp. Nový 
elektromĜrový hlavní rozvadĜč bude umístĜn v interiéru budovy a bude osazen hlavním 
jističem. 

        

        OsvHtlení:  
OsvĜtlovací tĜlesa jsou zvolena žárovková a LED. Svítidla budou ovládána vypínači, které 
budou umístĜné v interiéru budovy. Spínače budou osazeny ve výšce 1,1 m. Svítidla na 
cestičkách na nádvoįí budou ovládána pohybovými čidly. 
 

B2. 8. PožárnH bezpe9nostní [ešení: pįedpokládá se, že budou umístĜny dva požární hydranty 

ve vnitįním prostoru dvora. Veškeré prostory nádvoįí jsou navrženy jako bezbariérovĜ 
pįístupné.  
 

B2. 9. Zásady hospoda[ení s energiemi: není pįedmĜtem įešení. 
 

B2. 10. Hygienické požadavky na stavby: není pįedmĜtem įešení 
 

B2. 11. Zásady ochrany stavby p[ed negativními ú9inky vnHjšího prost[edí: není pįedmĜtem 
įešení. 

 

B3. Pįipojení na technickou infrastrukturu: 

 Pozemek bude kompletnĜ zasíĵován inženýrskými sítĜmi – budou pįivedeny pįípojky 
elektįiny, vody, a dešĵové kanalizace.  

Objekt bude napojen  novou  dešĵovou  kanalizační  pįípojkou,  která  bude  napojena  do 
dešĵové stoky, která je vedena pod komunikací východnĜ a západnĜ od įešeného objektu. 
Dešĵové vody z nádvoįí budou odvedeny potrubím do podzemní akumulační nádrže. Nádrž 
bude plnit akumulační i retenční funkci.  Pįepadové  vody  z  nádrže  budou  odvedeny  
potrubím  do pįetlakovače a dále do stoky veįejné dešĵové kanalizace. Materiálem pįípojky 
bude potrubí z tvrzeného polyvinylchloridu – PVC. Spád pįípojky bude minimálnĜ 1%. 

Akumulovaná voda bude využita pro vodní plochu. Z vodní plochy se voda bude vracet 
zpátky do akumulační nádrže pįes filtr. 

Pozemek je dĜlen uprostįed osou na dvĜ pķlky, to znamená, že budou navrženy dva stejné 
systémy s akumulačními nádržemi a z obou stran pozemku budou pįípojky do dešĵové stoky. 
Pįesná trasa kanalizační pįípojky je ve výkresu situace.  
Veįejná část dešĵové pįípojky není součástí této PD.  
 

Įešené nádvoįí bude napojeno novou vodovodní pįípojkou ze stávající budovy z 1. pp. Pro 

potįeby závlahy  zelených  ploch  bude  použita voda ze zemních zásobníkķ na dešĵovou 
vodu. Jako rezerva budou  z  vnitįního  rozvodu  SV  vyvedené  4 odbočky,  které  budou 
pįivedeny k nezámrznému ventilu (Kemper), umístĜnému na východní a západní fasádĜ 1. 
pp.  



 

Įešené nádvoįí bude napojeno novou elektrickou pįípojkou ze stávající budovy z 1. pp. Nový 
elektromĜrový hlavní rozvadĜč bude umístĜn v interiéru budovy a bude osazen hlavním 
jističem. 

 

B4. Dopravní Uešení: 

Pozemek je napojen na místní komunikaci. Vstup pro pĜší je samostatný. 
Napojení na veįejnou dopravní infrastrukturu se pįedpokládá ve stávajících napojovacích 
bodech a to v ulicích Prvního pluku a Vítkova. 
 

Autobusové nádraží “Florenc” a stanice metra je ve vzdálenosti 600 m. Nejbližší  
autobusová zastávka -“Pernerova” se nachází 50 m od hlavního vchodu v ulici Prvního  

pluku. Zastávka tramvaje “Karlínské námHstí” je ve vzdálenosti 400 m od hlavního vstupu 
v ulici Kįižíkova.  

V pįedchozí etapĜ byla navržena stavba s podzemním parkováním, které vyįešilo problém 
parkování pro úįedníky nového justičního paláce v KarlínĜ. Vjezd do podzemní garáže bude z 
ulice Vítkova. Výjezd bude do ulice Prvního pluku. Garáž bude v 2.pp a bude propojená 
s budovou za pomocí jak výtahu, tak schodištĜ. 
V podzemních garážích je 120 parkovacích míst. 

 

   

B5. Įešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

Je podrobnĜ popsána v kapitole B2. 6. Základní technický popis staveb 

 

B6. Popis vlivķ stavby na životní prostįedí a jeho ochrana: 

Pro stavbu vodní plochy je potįeba získat povolení od Vodovodního úįadu a od Českého 
báĨského úįadu. 
Po dobu stavby je nutno dbát na čištĜní pįístupové komunikace a zamezení prašnosti. 
 

Pįi výstavbĜ objektu budou dodržována opatįení proti nadmĜrnému hluku a kontaminaci 
vzduchu, vody a zemĜ. Stavební práce budou provádĜné v souladu se zákonem č. 309/2005 
Sb. A naįízením vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. 
 

B7. Ochrana obyvatelstva: Není pįedmĜtem įešení 

 

B8. Zásady organizace výstavby: 
a) Napojení staveništH na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

dopravní įešení - viz bod B4 Dopravní įešení;  
 

b) Ochrana okolí staveništH a požadavky na související asanace, demolice, kácení d[evin: 
Asanace je součást įešení a je popsáno v odstavci B 2.6. 

 

c) maximální zábory pro staveništH (do9asné/trvalé):  
zábor pozemkķ se nepįedpokládá. 

 

d) bilance zemních prací, požadavky na p[ísun zemin nebo deponie zemin: 

 

Nádvoįí v úrovní -3,200 bude sníženo ve fázi výstavby budovy - není pįedmĜtem 

įešení.  
Potįebné výkopy pro vodní plochu a terasu kolem ní jsou cca 3015 m3  

Potįebné násypy jsou cca 50 m3 



 

D. Výkresová dokumentace objektķ a technických a technologických zaįízení: 

  D 1. Architektoniclo-krajináįská část:  

 D 1.1. Architektonicko – krajiná[ské [ešení (zdcvodnHní prostorového, tvarového, 
materiálového a barevného [ešení): 

a) Technická zpráva stavebního objektu: 
 

Území įešené touto projektovou dokumentací je situováno v nádvoįí Karlínských Kasáren. 
Įešené území v sobĜ zahrnuje plochy intenzivnĜ udržované veįejné zelenĜ.  
PįedmĜtem įešení je výstavba vodního prvku a výsadba nových stromķ a keįķ.  
 

ZámĜrem je nádvoįí rozdĜlit na dvĜ úrovnĜ, čímž bude pįirozenĜ oddĜlen veįejný prostor a 
vnitįní, veįejnosti nepįístupný prostor. Bude vytvoįen prostorový obraz nádvoįí jako oázy 
s vodní plochou a zelení a stįešní zahrada jako jakýsi "rám obrazu", ve kterých se budou 
odehrávat konkrétní dĜje.  
 

V horní úrovni ±0,000 je prostor terasy – stįešní zahrady nad vestavĜným objektem vstupních 
prostor a podzemního parkingu navržen jako veįejný. Vstup do veįejného prostoru stįechy 
bude z ulic Prvního pluku a Vítkova a také z budovy justičního paláce. V horní úrovni  budou 

ostrķvky zelenĜ a trávníkķ. 
Výkopové práce pro úpravu parteru jsou pįedmĜtem įešení.  
 
Ve spodní úrovni -3,200 se nachází soukromý prostor - „oáza“ pro odpočinek úįedníkķ a 
návštĜvníkķ. Je to klidná zóna s vysokými stromy a uprostįed „oázy“ je vodní plocha s 
ostrķvkem. Podzemní voda bude vtékat do nádrže a její pįítok bude kolísat v souvislosti s úrovní 
podzemní a množstvím dešĵové vody. Pįi pįebytku množství vody bude voda pįetékat zpĜt 
pįes pįepady. Vstup do soukromého prostoru je z budovy v 1. PP.  

 

V 2. PP je situováno podzemní parkovištĜ pro zamĜstnanci. Vjezd do parkingu bude z ulici 

Vítkova a výjezd v ulici Prvního pluku. 
 

Návrh pįedpokládá odstranĜní všech stávajících dįevin a navrhuje nové výsadby ze 
stanovištnĜ vhodných druhķ dįevin podle specifikace uvedené v části D. 1 projektové 
dokumentace. Pro nádvoįí jsou využity nové taxony dįevin. 

CelkovĜ bude vysazeno 84 nových stromķ a 4 keįķ. 
 

b) Výkresová 9ást: 
Stavební objekt je v pįimĜįenĜ dostatečné míįe dokumentován ve výkrese  

D1 – Návrh įešení pĜstebních opatįení a výsadeb. 

 

D 1.2. Uživatelské [ešení (cirkulace uživatelc, návrhové kapacity a ú9ely ploch, bezpe9nost 
p[i užívání, protipožární ochrana stavebních objektc a ochrana obyvatelstva – zejména 
požární): nejsou známe v prķbĜhu zpracovaní dokumentace. 

Pįedpokládá se, že budou umístĜny dva požární hydranty ve vnitįním prostoru dvora. Veškeré 
prostory nádvoįí jsou navrženy jako bezbariérovĜ pįístupné. 

D 1.3. Zešení bezbariérového užívání (zásady [ešení p[ístupnosti a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace): 

Įešené území  v úrovni pįízemí i -3,2m je bezbariérovĜ pįístupné. 
D 1.4. StavebnH konstruk9ní [ešení (technologické [ešení): 

a)  Detailní charakteristika navržených díl9ích 9ástí a stavebních objektc (v9etnH etapizace): 
Stavba bude realizována kontinuálnĜ v postupných krocích a bude členĜna na stavební 
objekty: SO 01 – Pįíprava území 

SO 02 – Zemní práce  
          SO 021 – Statická stabilizace budovy  
          SO 022 – Stabilizace základķ 

SO 03 – Zakládání staveb 

          SO 031 – Zakládání vodní plochy 

          SO 032 – Zakládání spodní stavby objektu 

SO 04  - Inženýrské sítĜ 

          SO 041 – Elektroinstalace 

          SO 042 – Dešĵová kanalizace 

          SO 043 – Vodovodní pįípojka 

SO 05 – Stavební činnost 
          SO 051 – Stavba dįevĜné terasy 

          SO 052 – Stavba vodní plochy 

SO 06 – Įešení povrchu   
SO 07 – Vegetační úpravy 

          SO 071 – Výsadba stromķ 

          SO 072 – Založení záhonu 

SO 08  - Vybavenost 

          SO 081 – Lavičky 

          SO 082 – OsvĜtlení 
          SO 083 – Koše 

 

    aa) SO 01 – P[íprava území: tento stavební podobjekt zahrnuje: 

Ɣ Instalace výstražných cedulí informujících o zákazu vstupu osob v prostoru ohroženém 
stavbou 

Ɣ Vyznačení technologicky rizikových míst  
Ɣ Demoliční práce: viz. Výkaz výmĜr a část C.8. 
Ɣ Výkopové práce pro nádvoįí: viz. Výkaz výmĜr. 

 

    ab) SO 02 – Zemní práce: 
        SO 021 – Statická stabilizace budovy:  

Stabilizace pķvodní budovy kasáren musí být įešena samostatným statickým posudkem a 
následnĜ rozpracována v samostatné projektové dokumentaci įešení statické stability 
budovy. 

        SO 022 – Stabilizace základc: 
Stabilizace základķ pķvodní budovy musí být įešena samostatným statickým posudkem a 
následnĜ rozpracována v samostatné projektové dokumentaci įešení stabilizace základķ. 
 

   ac) SO 03 – Zakládání staveb: 
       SO 031 – Zakládání vodní plochy: 

Pįed zakládáním železobetonové konstrukci je potįeba provést výkopové práce. 
Na įešeném území nádvoįí je navržena vodní plocha o velikostí 270m2 . Pro výstavbu vodní 
plochy bude použitá železobetonová konstrukce z vodotĜsného betonu C 30/37 XA3 značky 
Zapa, který je dlouhodobĜ jednostrannĜ vystaven vodnímu tlaku (do 0,8 MPa). 
Železobetonová základová deska, tloušĵky  500mm vyztužená  kari  sítí. Pak bude  provedeno  
monolitické vyzdĜní o v. 1900mm. 
Podzemní voda bude kolísat ve vodní ploše. Až se zvĜtší úroveĨ podzemní vody, tak bude 

prostupovat pįes pįepad zpátky do akumulační nádrže. 



 

          SO 032 – Zakládání spodní stavby objektu: 
Navržený terén (ze štĜrku o frakci 4-8 mm) bude s interiérem na úrovni +0,500mm nad 
podlahou 1. pp. Plochy mimo chodníkķ a cest v nádvoįí, okapový chodník a teras budou 
zatravnĜny.  

Podzemní  objekty  (akumulační nádrž, filtr a  pįetlakovač  po  obvodĜ  opĜt  dķkladnĜ  po 
vrstvách  hutnit  pķvodní  jílovitou  zeminou,  aby  nedocházelo  k nebezpečnému  hromadĜní  
dešĵových vod v pórovitých či špatnĜ zhutnĜných částech zásypķ, alternativnĜ prvky 
obetonovat.  

   ad) SO 04  - Inženýrské sítH:        
        SO 041 – Elektoinstalace: 

Įešené nádvoįí bude napojeno novou elektrickou pįípojkou ze stávající budovy z 1.pp. Nový 
elektromĜrový hlavní rozvadĜč bude umístĜn v interiéru budovy a bude osazen hlavním 
jističem. 

          OsvHtlení:  

OsvĜtlovací tĜlesa jsou zvolena žárovková a LED. Svítidla budou ovládána vypínači, které 
budou umístĜné v interiéru budovy. Spínače budou osazeny ve výšce 1,1 m. Svítidla na 
cestičkách na nádvoįí budou ovládána pohybovými čidly.  

 

          SO 042 – Dešaová kanalizace:  

 Objekt bude napojen novou dešĵovou kanalizační pįípojkou, která bude napojena do 

dešĵové stoky, která je vedena pod komunikací východnĜ a západnĜ od įešeného objektu. 
Dimenze stoky jsou z polypropylénových korugovaných hrdlových trubek s integrovaným 
tĜsnĜním.  

Dešĵové vody z nádvoįí budou odvedeny potrubím do podzemních akumulačních nádrže o 

objemu 40m3 x 2ks. Nádrže budou plnit akumulační i retenční funkci.  Pod  stropem  nádrže  
bude  osazeno  odtokové  potrubí  (havarijní pįepad), které bude napojeno do odtokového 
potrubí za škrtícím  otvorem. Pįepadové vody z nádrže budou  odvedeny  potrubím  do 
pįetlakovače a dále do stoky veįejné dešĵové kanalizace. Materiálem pįípojky bude potrubí z 
tvrzeného polyvinylchloridu – PVC. Spád pįípojky bude minimálnĜ 1%. Akumulovaná voda 
bude využita pro  vodní plochu. Z vodní plochy se voda bude vracet zpátky do akumulační 
nádrže pįes filtr. 

Dešĵové odpadní vody ze stįechy objektu budou odvedeny pįes stįešní vpusti do akumulační 
nádrže. Ležaté potrubí je dále vedeno v zemi. OdvodĨované plochy 6155m2 

Pozemek je dĜlen uprostįed osou na dvĜ pķlky, to znamená, že budou navrženy dva stejné 
systémy s akumulačními nádržemi a z obou stran pozemku budou pįípojky do dešĵové stoky. 
Pįesná trasa kanalizační pįípojky je ve výkresu situace.  
Veįejná část dešĵové pįípojky není součástí této PD.  
 

         SO 043 -Vodovodní p[ípojka: 

 Įešené nádvoįí bude napojeno novou vodovodní pįípojkou ze stávající budovy z 1.pp.  

Pro potįeby  závlahy  zelených  ploch bude  použita voda ze zemních zásobníkķ na dešĵovou 
vodu. Jako rezerva budou  z  vnitįního  rozvodu  SV  vyvedeny  4 odbočky,  které  budou 
pįivedeny k nezámrznému ventilu (Kemper), umístĜnému na východní a západní fasádach 1. 
pp. Odebírána bude pomocí napojení zahradní hadici. 
 

     ae)SO 05 – Stavební 9innost: 
           SO 051 – Stavba d[evHné terasy: 
DįevĜná terasa bude namontovaná už na pįipravenou stįechu a to znamená, že 
železobetonová konstrukce stįechy už bude zateplena a zaizolovaná (viz. výkresová  

dokumentace, část D, detail S2). Pomoci polystyrenu bude įešen sklon pro odvodnĜní dešĵové 
vody a bude umístĜn žlab, po kterému voda bude dál popadat do vpusti.  
Na pįipravenou stįechu na povlakovou krytinu plochých stįech Fatrafol 818/V  (818/V –UV) 

položíme podkladovou pryž pod seįizovací nožky namontované na dįevĜné latĜ profilem 60 x 
40 mm. Pomoci seįizovacích nožek mķžeme udĜlat potįebný úroveĨ.     
Na latĜ namontujeme dįevĜná terasová prkna, profilem 27 x 146 mm.  

Terasu doporučeno dĜlat z exotického dįeva, je nĜkolikrát tvrdší než evropské (buk, dub, 

modįín) a má delší životnost. V projektu navrženy terasová prkna z dįeva Bangkirai Yellow 
Balau. Pįed objednávkou a montáži je doporučeno odsouhlasit typ dįeva a odstín s 

investorem.  

Doporučeno:  

 Ošetįení dįeva ochranným nátĜrem (olejový nátĜr) jinak dįevo šedne vlivem UV 
záįení 

 Všestranné broušení desek pįed nátĜrem 

 Montáž pomocí nerezových terasových vrutķ (Terrasso Drill A1) 

 Pįed a po sezónĜ provést impregnaci terasy 

Pįi montáži dodržovat 0,5 cm mezeru mezi jednotlivými prkny 

 

           SO 052 – Stavba jezírka: 
Pįed zakládáním železobetonové konstrukce je potįeba provést výkopové práce. 
Na įešeném území nádvoįí je navržena vodní plocha o velikosti 270m2 nebo 216m3. Pro 

výstavbu vodní plochy bude použitá železobetonová konstrukce z vodotĜsného betonu C 

30/37 XA3 značky Zapa, který je dlouhodobĜ jednostrannĜ vystaven vodnímu tlaku (do 0,8 
MPa). Železobetonová základová deska, tloušĵky  500mm vyztužená  kari  sítí. Pak bude  
provedeno  monolitické vyzdĜní o v. 1900mm. 
Dešĵové vody z nádvoįí budou odvedeny potrubím do podzemních akumulačních nádrže o 

objemu 40m3 x 2ks. Nádrže budou plnit akumulační i retenční funkci.  Pod stropem nádrže  
bude  osazeno  odtokové  potrubí  (havarijní pįepad), které bude napojeno do odtokového 
potrubí za škrtícím otvorem. Pįepadové vody z nádrže budou  odvedeny  potrubím  do 
pįetlakovače a dále do stoky veįejné dešĵové kanalizace. Materiálem pįípojky bude potrubí z 
tvrzeného polyvinylchloridu – PVC. Spád pįípojky bude minimálnĜ 1%. Akumulovaná voda 
bude  využita  pro  vodní plochu. Z vodní plochy se voda bude vracet zpátky do akumulační 
nádrže pįes filtr. 

Dešĵové odpadní vody ze stįechy objektu budou odvedeny pįes stįešní vpusti do 

akumulačních nádrže. Ležaté potrubí je dále vedeno v zemi.  

Pozemek je dĜlen uprostįed osou na dvĜ pķlky, to znamená, že budou navrženy dva stejné 
systémy s akumulačními nádržemi a z obou stran pozemku budou pįípojky do dešĵové stoky. 

Podzemní voda bude kolísat ve vodní ploše. Až se zvĜtší úroveĨ podzemní vody, tak bude 
prostupovat pįes pįepad zpátky do akumulační nádrže. 
 

     af)SO 06 – Zešení povrchu:   
          Povrchy použité pro ve[ejný prostor: 
a)     D[evHná terasa 

DįevĜná terasa bude namontovaná už na pįipravenou stįechu a to znamená, že 
železobetonová konstrukce stįechy už bude zateplena a zaizolovaná (viz. výkresová  

http://svetdreva.com/domains/svetdreva.com/nabidka/terasy/spojovaci-material


 

dokumentace, část D, detail S2). Pomoci polystyrenu bude įešen sklon pro odvodnĜní dešĵové 
vody a bude umístĜn žlab, po kterému voda bude dál popadat do vpusti.  
Na pįipravenou stįechu na povlakovou krytinu plochých stįech Fatrafol 818/V  (818/V –UV) 

položíme podkladovou pryž pod seįizovací nožky namontované na dįevĜné latĜ profilem 60 x 
40 mm. Pomoci seįizovacích nožek mķžeme udĜlat potįebný úroveĨ.     
Na latĜ namontujeme dįevĜná terasová prkna, profilem 27 x 146 mm.  
Terasu doporučeno dĜlat z exotického dįeva, je nĜkolikrát tvrdší než evropské (buk, dub, 
modįín) a má delší životnost. V projektu navrženy terasová prkna z dįeva Bangkirai Yellow 

Balau. Pįed objednávkou a montáži je doporučeno odsouhlasit typ dįeva a odstín s 

investorem.  

Doporučeno:  

 Ošetįení dįeva ochranným nátĜrem (olejový nátĜr) jinak dįevo šedne vlivem UV 
záįení 

 Všestranné broušení desek pįed nátĜrem 

 Montáž pomocí nerezových terasových vrutķ (Terrasso Drill A1) 

 Pįed a po sezónĜ provést impregnaci terasy 

Pįi montáži dodržovat 0,5 cm mezeru mezi jednotlivými prkny 

 

b) Mramorové oblázky, frakce 8/16, barva bílá 

Na pįipravenou stįechu a to znamená, že železobetonová konstrukce stįechy už bude 
zateplena a zaizolovaná (viz. výkresová  dokumentace, část D, detail S1). Pomoci polystyrenu 

bude įešen sklon pro odvodnĜní dešĵové vody a bude umístĜn žlab, po kterému voda bude 
dál popadat do vpusti.  
Na pįipravenou stįechu na povlakovou krytinu plochých stįech Fatrafol 818/V  (818/V –UV) 

položíme drenážní folie Floradrain FD25  a folie proti prorķstaní koįenķ. Na to položíme vrstvu 
štĜrku, frakce 8/16 a pak na nĜho dáme mramorové oblázky, frakce 8/16.  

Pįed objednávkou a pokládkou je doporučeno odsouhlasit barvu oblázek s investorem.  

 

c) Travní koberec 

Na pįipravenou stįechu a to znamená, že železobetonová konstrukce stįechy už bude 
zateplena a zaizolovaná (viz. výkresová  dokumentace, část D, detail S3). Pomoci polystyrenu 

bude įešen sklon pro odvodnĜní dešĵové vody a bude umístĜn žlab, po kterému voda bude 
dál popadat do vpusti.  
Na pįipravenou stįechu na povlakovou krytinu plochých stįech Fatrafol 818/V  (818/V –UV) 

položíme drenážní folie Floradrain FD25  a folie proti prorķstaní koįenķ. Na to položíme vrstvu 
štĜrku, frakce 4/8 a pak zasypeme zeminou do úrovnĜ terasových prken.   
 

Plocha by mĜla být od cílového stavu nižší cca o 2 cm kvķli následnému navýšení travním 
kobercem. Ideální je takto pįipravenou plochu nechat chvíli v klidu napį. po pįejití deštĜ kvķli 
pįípadnému slehnutí. Trávník samotný potįebuje k dobrému rķstu min. 15cm vrstvu kvalitní, 
stįednĜ tĜžké pķdy. TĜsnĜ pįed pokládkou doporučeno na plochu aplikovat granulované 
hnojivo. 

 

Pokládka travního koberce 

 

Pro efektivnĜjší práci začínáme s pokládkou rovnobĜžnĜ s delší stranou pozemku. Pįed 
položením travního koberce je dobré povrch mírnĜ rozrušit hrábĜmi. Pokládáme jeden pás ke 
druhému, pįirážíme co nejtĜsnĜji k sobĜ. Druhá įada vede rovnobĜžnĜ s první, její začátek 
musíme ale udĜlat v jiném místĜ než u įady první (jako pįi stavbĜ zdi z cihel). Pįebytečné části 
kobercķ lze įezat nejlépe ostrým zubatým nožem, takto vzniklé zbytky mķžeme použít na jiném 
místĜ. Položený travní koberec je nyní nutné zaválet a potom ihned zalít dávkou vody alespoĨ 

15–20 l/m². Zálivku následnĜ opakujeme dle počasí 1–3krát dennĜ v dobĜ alespoĨ 10 dní po 
položení. NáslednĜ dávku pozvolna snižujeme. Travní koberec je nutné položit do 24 hodin od 
sloupnutí v trávníkové školce. Pokud to není možné, je nutné trávníky rozmotat na stinném 
místĜ a zavlažit. Základní zakoįenĜní trvá obvykle 10–14 dní. BĜhem této doby je nutné mít 
trávník stále vlhký a omezit pohyb po ploše na minimum. 
 

 

          Povrchy použité pro vnit[ní prostor: 

a) Ka9írek, frakce 4/8, barva šedá 

Na pįipravenou plochu položíme Geotextilie. Na to položíme podkladní vrstvu štĜrku, frakce 
16/32 a pak na to položíme ložnou vrstvu štĜrku, frakce 4/8mm.  Na nĜho dáme kačírek šedé 
barvy, frakce 4/8.  

Pįed objednávkou a pokládkou je doporučeno odsouhlasit barvu kačírku s investorem.  

b)   D[evHná terasa 

Na pįipravený podkladový beton B20, tl. 150mm položíme podkladovou pryž pod seįizovací 
nožky namontované na dįevĜné latĜ profilem 60 x 40 mm. Pomoci seįizovacích nožek 
mķžeme udĜlat potįebný úroveĨ. Na latĜ namontujeme dįevĜná terasová prkna, profilem 27 
x 146 mm.  

Terasu doporučeno dĜlat z exotického dįeva, je nĜkolikrát tvrdší než evropské (buk, dub, 
modįín) a má delší životnost. V projektu navrženy terasová prkna z dįeva Bangkirai Yellow 
Balau. Pįed objednávkou a montáži je doporučeno odsouhlasit typ dįeva a odstín s 

investorem.  

Doporučeno:  

 Ošetįení dįeva ochranným nátĜrem (olejový nátĜr) jinak dįevo šedne vlivem UV 
záįení 

 Všestranné broušení desek pįed nátĜrem 

 Montáž pomocí nerezových terasových vrutķ (Terrasso Drill A1) 

 Pįed a po sezónĜ provést impregnaci terasy 

Pįi montáži dodržovat 0,5 cm mezeru mezi jednotlivými prkny 

 

          

     aj)SO 07 – Vegeta9ní úpravy: 
     SO 071 – Výsadba stromc: na įešeném území nádvoįí je navržena výsadba nových stromķ. 
Pro výsadbu budou použity dįeviny určeného rodu, druhu a kultivaru. 
 

Součástí návrhu nádvoįí justičního areálu  je výsadba 84 kusķ stromķ.  
Výsadba nových stromķ je navržena jako náhrada za dįíve kácené stromy. 
Pro výsadbu jsou navrženy stromy listnaté, stromy jehličnaté a solitérní keįe. 

 

Lokalizace výsadeb bude upįesnĜna objednatelem na místĜ samém pįed vlastním započetím 
výsadeb. RovnĜž je podrobnĜ zakreslena ve výkrese D1  tohoto projektu.  

Závazný rozsah a kvalita pracovních činností pįi výsadbĜ stromu je podrobnĜ popsán 
v arborististických standardech AOPK įada A – výsadba stromu – SPPK A02 001:2013 

(Standardy B).  

Nedodržení podmínek uvedených v tĜchto standardech budou považovány ze strany 
objednatele za hrubé porušení technologické káznĜ. Následující tabulka obsahuje 
chronologicky įazený pįehled závazných činností, které tvoįí požadovanou technologii 
výsadby.  

Pįehled výsadeb je uveden v tabulce E2. část E projektové dokumentace. 

Materiál bude odpovídat požadované specifikaci velikosti stromķ: 

http://svetdreva.com/domains/svetdreva.com/nabidka/terasy/spojovaci-material
http://svetdreva.com/domains/svetdreva.com/nabidka/terasy/spojovaci-material


 

s obvodem kmene v 1m 12-14cm, resp. 14-16cm, výška nasazení koruny stromķ 2,25m. 

Sazenice stromķ 12-14 budou se zemním balem o prķmĜru 40-50cm,  

sazenice 14-16 s prķmĜrem balu 50-60cm.  

Zemní bal stromķ musí být hustĜ prokoįenĜný jemnými vlásečnicovými koįeny. Kmen stromķ 
musí být dostatečnĜ silný, rovný, bez jakéhokoli poškození pletiv dįeva a kķry a s hojícími se 
nebo zahojenými ranami po odstranĜní obrostu. Koruna musí být mechanicky nepoškozená, 
pravidelnĜ vyvĜtvená, habitem a texturou odpovídající pįíslušnému taxonu, s prķbĜžným 
kmenem probíhajícím až k vrcholu koruny (nepoškozeným terminálem). Rány po įezu ze školky 
musí být zacelené nebo zavalující do prķmĜru max. 20mm. Za vadu koruny bude považováno 
kodominantní vĜtvení, asymetrická koruna, koruna s velkým množstvím tlakových vĜtvení. 

Výsadbové jámy budou o prķmĜru 75-90 cm s konickým tvarem. Vrchní a spodní vrstva pķdy 
bude oddĜlena a v požadovaných lokalitách bude provedena 50% výmĜna substrátu. Do 
zásypového substrátu bude u všech stromķ pįidán hydrogel TerraCottem 1,5kg/strom a 
hnojivo Silvamix 0,2kg/dįevinu.  

Bude provedeno nadzemní kotvení stromķ listnatých: do hloubky 30cm výsadbové jámy 
budou umístĜny ke každému stromu 3kotvící kķly o prķmĜru 7cm, spojené pķlkulatými 
dįevĜnými pįíčkami. Kmen bude fixován ke kķlķm tįemi úvazky osmičkovým uzlem. Výška 
kotvení 0,5 m od nasazení koruny. Kmeny budou obaleny jutovou tkaninou. Jehličnany budou 
kotveny jedním šikmým kķlem.  

Pįi výsadbĜ bude proveden komparativní įez dįevin a u alejových stromķ výchovný įez koruny 
odpovídající doporučení Standardu įezu stromķ. U každého vysazeného stromu bude pįi 
výsadbĜ vytvoįena zálivková mísa o prķmĜru 1 - 1,2m a provedena zálivka pįi výsadbĜ 60L na 
každý strom velikosti 12-14 a 80l velikosti 14-16. 

 

     Technologie výsadby stromc:  

Závazný rozsah a kvalita pracovních činností pįi výsadbĜ stromu je podrobnĜ popsán v 
arborististických standardech AOPK įada A – výsadba stromu – SPPK A02 001:2013 (Standardy 

B).  

Nedodržení podmínek uvedených v tĜchto standardech budou považovány ze strany 

objednatele za hrubé porušení technologické káznĜ. Následující tabulka obsahuje 
chronologicky įazený pįehled závazných činností, které tvoįí požadovanou technologii 
výsadby. 
Pįed výsadbou je nutné zkontrolovat odtokové pomĜry  v jámĜ. V místech s vyšší  
hladinou  podzemní  vody  nebo  na  nepropustných  stanovištích  je  nutné  
pįebytečnou  vodu  odvést  drenážemi  (viz  obrázek  a),  pįípadnĜ  
provést výsadbu nad terén (viz obrázek b). Pįi výsadbĜ nad terén  
je nutné zeminu navézt v dostatečném časovém pįedstihu pįed vlastní výsadbou. 
 

a) Použití  drenáže  v p[ípadH nepropustného  pcdního  horizontu 

b) Výsadba  nad  úroveT  terénu  v p[ípadH  vyšší hladiny spodní vody 

 

Postup výsadby: 

1) Koįenový krček stromu musí být usazen v rovinĜ s terénem nebo lehce nad terén,  
nesmí být zasypán. Výjimku na území tvoįí Salix spp. – rod vrba, jejichž koįenový krček je 
možné umístit lehce pod rovinu terénu a podpoįit tak tvorbu adventivních koįenķ. 
2) Koįeny nebo vrchní část koįenového balu musí být po výsadbĜ pįekryta vrstvou  
zeminy nejménĜ 20 mm. 
3) Koįeny prostokoįenných sazenic musí být ručnĜ rovnomĜrnĜ rozprostįené.  
4) DrátĜné pletivo balu musí být v horní části uvolnĜné, vrchní stahovací drát musí  
být pįestįižený (Pįíloha č. 14, obrázek 10). 

5) Musí být zkontrolována skutečná pozice koįenového krčku v balu či kontejneru. Je-li 

strom utopen v balu, musí se odstranit zemina z horní části balu a koįenový krček musí být 
usazen dle č.1. 

6) Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevįené jámy, aby byl minimalizován vznik  

vzduchových  kapes.  Zálivka  musí  prosytit  rovnomĜrnĜ  pķdu  v celé výsadbové jámĜ. 
7) Voda  používaná  pro  zálivku  nesmí  být  kontaminovaná  a  musí  odpovídat  ČSN 75 

7143. Její kvalitu je tįeba pravidelnĜ kontrolovat. 
8) Pįed zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení (viz obrázek c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) Výsadba  stromu  a  rozmHry  kotvení 
 

9) Pįi zasypávání hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy (pįípadnĜ  
vylepšená minerálním substrátem). Na zasypání vrchních vrstev se použije vrchní  
zemina (pįípadnĜ vylepšená minerálním nebo i organickým substrátem). 
10) Pįi  výsadbĜ  prostokoįenných  sazenic  se  musí  postupovat  tak,  aby  mezi  koįeny  



 

nevznikaly vzduchové kapsy nevyplnĜné substrátem. 
11) Vytváįíme závlahové mísy pro zlepšené možnosti zalévání stromu.  
12) Jakékoliv  zásahy,  které  by  mohly  poškodit  koįenový  systém,  jsou  po  výsadbĜ  
nevhodné. Jedná se napįíklad o: 

 hloubkové  kypįení  výsadbové  plochy  rytím  nebo  strojním  zpracováním pķdy, 
 nešetrné vysazování jiných rostlin, v místĜ výsadby stromu, 
 instalace  kķlķ  nebo  kotevních  systémķ  do  bezprostįedního  okolí koįenového 

systému stromu po výsadbĜ, 
 instalace  opatįení  k ochranĜ  místa  výsadby,  jako  ochranné  bariéry,  rošty,  

kmenové koše a podobnĜ. 
Tyto práce musí být provedeny pįed výsadbou nebo jako součást výsadby. 
 

Použití substrátc a látek vylepšujících stanovištH: 

13) Ve vhodných pķdních podmínkách není ve výsadbové jámĜ tįeba vymĜĨovat ani  
vylepšovat zeminu. 

14) Ve zhoršených podmínkách je vhodné zeminu vylepšit. Vhodné je doplnit pouze  
jednotlivé  komponenty  a  vytvoįit  substrát  na  místĜ  promísením  se  stávající  
zeminou. Stávající zemina nesmí být kontaminovaná.  

15) Pokud  se  nejedná  o  výraznĜ  kontaminované  pķdy,  zeminu  na  stanovišti  pouze 
vylepšujeme,  aby  nedošlo  k zásadní  zmĜnĜ  struktury  a fyzikálních  vlastností  
od okolní  pķdy.  Na  bĜžných  stanovištích  se  obvykle  provádí  vylepšení  pķdy  
maximálnĜ do 50 % objemu výsadbové jámy. 
16)     Minerální  substráty jsou  na  bázi  písku,  štĜrku, pįípadnĜ  jiných  nestlačitelných  
materiálķ  (liapor,  keramzit,  cihlový  recyklát  a  podobnĜ)  smíchané  se  stávající  
zeminou. Tyto materiály nesmí zásadnĜ mĜnit pH stanovištĜ.  
17)     Minerální substráty lze používat ve spodních i vrchních vrstvách výsadbové jámy. 
18)     Strukturní (nosné)  substráty  se  nepoužívají  pįímo  do  výsadbové  jámy,  
ale do prokoįenitelného prostoru navazujícího na ní. Jsou to substráty, které jsou  
schopné  po  zhutnĜní  nést  stavební  konstrukci,  ale  zároveĨ  vytváįí  podmínky  
vhodné  pro  rķst  koįenķ.  Skládají se z hrubších  frakcí  štĜrku  a  dalšího  materiálu  
vhodného pro rķst koįenķ. 
19)     Organické  substráty.  Jedná  se  o  substráty  s pįevahou  organických  složek  
(zejména  kompost,  kompostovaná  kķra,  rašelina).  Lze  je použít  pouze  
na vylepšení pķdy ve vrchní vrstvĜ 0,2–0,4 mm. Kompost pįidávaný do substrátķ  
musí být dobįe rozložený. 
20)     Do  pķdy  (substrátu)  mohou  být  pįidávány  další  pomocné  složky,  napįíklad  
koįenové stimulátory nebo hnojiva. Stimulátory podporují  rķst  koįenķ  a  urychlují  tvorbu  
nového  koįenového systému. Mykorhiza umožĨuje  koįenķm  lepší  pįíjem  vody  i  živin,  
mykorhizní  houby poskytují  rostlinám  nĜkteré  rķstové  hormony.  ÚčinnĜjší  pįíjem  živin  
zlepšuje vitalitu stromķ. Mykorhizní pįípravky je vhodné používat výhradnĜ do výsadbové  
jámy a to zejména na degradovaných stanovištích, kde je menší pravdĜpodobnost  
jejich pįirozeného výskytu. 
  

Kotvení: 
21) Špičáky a pyramidy od výšky 1,5 m a stromy se zapĜstovanou korunou je nutné pįi  
výsadbĜ  pevnĜ  ukotvit  pro  zamezení  trhání  koįenķ  pįi  pohybech  nadzemní části.  
22) Typ kotvení, velikost a pevnost kķlķ jsou voleny s ohledem na velikost rostliny,  
pįedpokládanou  dobu  účinnosti,  charakter  a  zpķsob  využívání  ploch  (napįíklad  
požadavky na bezpečnost provozu), stanovištĜ a estetiku. Obvykle se kotví na 1–3  

kķly (viz obrázek d). 

23) Kotvení nesmí poškozovat strom. 
24) Kotvení  ponecháváme  obvykle  dvĜ  vegetační  sezóny,  výjimkou  jsou  výsadby 

velkých stromķ nebo výsadby na vĜtrná či jinak exponovaná stanovištĜ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

d) Typy nadzemního kotvení 
 

Mul9ování: 
25) Vysazené  stromy  je  vhodné  zamulčovat  vrstvou  80–100  mm  mulčovacího  
materiálu. Mulč by nemĜl být v pįímém kontaktu s kmenem.  

26) Mulčovací  materiály  nesmí  poškozovat  strom  a  nesmí bránit  svými  vlastnostmi  
pronikání vody a vzduchu do pķdy.  
27) Jako mulč lze použít napįíklad tyto  organické materiály: kķru nebo dįevní štĜpku. 
28) Mulč  se  aplikuje  tak,  aby  si  plocha  koįenové  mísy  zachovávala  mírný  spád  
ve smĜru ke kmeni.  

      Výsadba ke[c: 
Pro výsadby keįových skupin bude aplikován postįik totálním herbicidem v termínu minimálnĜ 
3 týdny pįed založením záhonu. Rostliny budou vysazovány do bezplevelných ploch 
založeného záhonu s odpíchnutými okraji od porostu trávníku. Pro výsadbu budou použity 
dįeviny určeného rodu, druhu a kultivaru, odpovídající výšky a velikosti kontejneru. PrķmĜr 
výsadbových jamek bude 10-20cm.  

 

     P[evzetí výsadby: 
Záruční doba na výsadbové práce se sjednává na dobu 36 mĜsícķ.  
 

     P[evzetí díla:  
Optimálním obdobím pro pįevzetí je červen až srpen. 
Součástí pįevzetí je kontrola:  
1. pravosti deklarovaného taxonu  
2. deklarované velikosti sazenic  
3. kvalita výpĜstku a jejich soulad s požadavky ČSN 46 4902  
4. fyziologické vitality a zdravotního stavu dįevin  
5. typu zapĜstované koruny stromķ  
6. úpravy koįenové mísy a prokoįenitelného prostoru stromķ 

  

     Dokon9ovací a rozvojová pé9e o výsadby:  
Dokončovací péče je provádĜna od provedení výsadby do okamžiku jejího pįedání a 
pįevzetí díla zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku pįedání bĜhem fáze 
odeznívání povýsadbového šoku a v redukované podobĜ po celou dobu dalšího rķstu stromu 



 

až po dosažení počátku plné funkčnosti stromu. Na rozvojovou péči navazuje péče udržovací, 
která je provádĜna po celý zbytek života stromu.  

Ochrana stromu: 

1) Pįi  výsadbĜ  kmenných  tvarķ  stromķ  je  vhodné  instalovat  odpovídající  ochranu 
kmene.  

2) Na  ochranu  proti  korní  spále se  používají  rákosové,  bambusové  nebo  slamĜné  
rohože.  Použití  jutových  bandáží  se  nedoporučuje.   
Koįenový  prostor lze  chránit  proti  zatékání  kontaminované  vody  i  zvýšením obrubníkķ 
nebo použitím ochranných bariér. Ochrana kmene nesmí poškozovat dįevinu a musí 
býtinstalována s dostatečnou rezervou, aby bylo umožnĜné tloustnutí kmene. 
3) U stromķ vysazovaných v letním období na stanovištích s extrémním slunečním  
záįením a vysokými teplotami (napįíklad zadláždĜné prostory) je vhodné chránit korunu 
bĜhem letního období speciální  síĵovinou - stínovkou. Stínovka musí být odstranĜna nejpozdĜji 
do poloviny mĜsíce záįí. 
4) Įez pįi výsadbĜ (komparativní įez). Provedení komparativního įezu se įídí standardem 
SPPK A02002 –Įez stromķ. 

     Okopávka s odplevelením a obnovou zálivkových mís:  
Závlahová mísa u stromķ bude udržovaná po celou dobu, kdy je vykonávaná zálivka. Bude 
provádĜno kypįení po provedení zálivky tak, aby došlo k rozrušení pķdního škraloupu, 
snadnĜjšímu pįístupu vzduchu do pķdy a k pįerušení pķdní kapilarity vedoucí k zadržení vody 
v pķdĜ. Kypįení zálivkových mís stromķ bude provádĜno do hloubky 30 mm a to tak, aby 
nedošlo k poškození koįenového krčku a koįenķ stromu ani pįípadných podrostových 
výsadeb. Pįi kypįení bude provádĜno mechanické odplevelení. 

     Odpíchnutí okrajc: 
Záhonové výsadby keįķ a závlahové mísy stromķ budou oddĜleny od trávníku odstranĜním 
pįerostlého travního drnu. 

      Závlaha: 

Závlaha se musí pįizpķsobit klimatickým podmínkám, stanovišti, aktuálnímu prķbĜhu počasí, 
velikosti vysazených dįevin, pķdní vlhkosti. Je nutné kontrolovat vlhkost zeminy pįed aplikací 
zálivky. Nesmí dojít k pįemokįení pķdy v okolí výsadbové jámy. Cyklus závlahy je určen 
pįibližnĜ na 13 zálivek na jedno vegetační období. Voda musí proniknout do hloubky 
koįenového prostoru (v závislosti na velikosti dįeviny) v celém prostoru výsadbové jámy. 
Množství zálivky je u stromķ 100l/strom a u keįķ 10l/m2. Zálivka nesmí probíhat vodou pod 
tlakem, aby nedocházelo k vymývání pķdy a zhoršování jejích fyzikálních vlastností. 
Pro  potįeby  závlahy  zelených  ploch bude  použita voda ze zemních zásobníkķ na dešĵovou 
vodu. Jako rezerva budou  z  vnitįního  rozvodu  SV  vyvedené  4 odbočky,  které  budou 
pįivedeny k nezámrznému ventilu (Kemper), umístĜnému na východní a západní fasádách 1. 

pp. Odebírána bude pomocí napojení zahradní hadici. 
 

      Ochrana proti chorobám a škcdccm: 
V prķbĜhu vegetace je nutné sledovat celkový stav dįevin. V pįípadĜ zjištĜní napadení je 
nutné patogenní organismus identifikovat a podle druhu a nebezpečnosti zajistit adekvátní 
opatįení. 

 

O provádĜné péči bude veden stavební deník podepsaný zodpovĜdnou osobou za 
realizační firmu. Bude zaznamenán datum, lokalita, typ a rozsah provádĜných prací. BĜhem 
vegetačního období roku budou jednou mĜsíčnĜ provádĜny kontrolní dny ploch výsadeb za 
účasti odpovĜdných zástupcķ realizátora. 
 

        SO 072 – Založení záhonu: 

Pro výsadby keįových skupin bude aplikován postįik totálním herbicidem v termínu minimálnĜ 
3 týdny pįed založením záhonu. Rostliny budou vysazovány do bezplevelných ploch 
založeného záhonu s odpíchnutými okraji od porostu trávníku. Pro výsadbu budou použity 
dįeviny určeného rodu, druhu a kultivaru, odpovídající výšky a velikosti kontejneru. PrķmĜr 
výsadbových jamek bude 10-20cm.  

 

Pįi zakládání a následné péči o zeleĨ budou dodržována doporučení a ustanovení:  

Ɣ ČSN 83-9011 Technologie vegetačních úprav v krajinĜ - Práce s pķdou idt DIN 
18915:2002  

Ɣ ČSN 83-9021 Technologie vegetačních úprav v krajinĜ – Rostliny a jejich výsadba  

Ɣ ČSN 83 9061: Česká technická norma ICS 65:020:40, 91.200: Technologie vegetačních 
úprav v krajinĜ – Ochrana stromķ, porostķ a vegetačních ploch pįi stavebních pracích, DIN 
18920:2002 

Ɣ ČSN 46 4902 VýpĜstky okrasných dįevin. Společná a základní ustanovení  

Ɣ Standardy péče o pįírodu a krajinu, Arboristické standardy, Įada A, Įez stromķ, SPPK 
A02:2012  

Ɣ Standardy péče o pįírodu a krajinu, Arboristické standardy, Įada A, Výsadba stromķ, 
SPPK A02 001:2013  

Ɣ Standardy péče o pįírodu a krajinu, Arboristické standardy, Įada A, Výsadba a įez 
keįķ a lián, SPPK A02 003:2014 

 

   Likvidace vzniklých odpadc p[i realizaci projektu:  

Ɣ V prķbĜhu realizace zámĜrķ budou používána pouze ekologicky odbouratelná maziva. 

Ɣ Veškeré obalové materiály bude zhotovitel na své náklady prķbĜžnĜ likvidovat 
ekologicky šetrným zpķsobem.  

 

     ah)SO 08  - Vybavenost: 

          SO 081 – Lavi9ky 

Lavičky Laguna II značky Presbeton jsou určena do vnitįního prostoru v úrovnĜ -3.200  

Betonové částí laviček májí hladký povrch, barva pįírodní a jsou doplnĜné dįevĜnými sedáky 
v odstínu terasových prken. Velikost lavičky: 2000 × 400 × 400mm. Počet kusķ: 11ks. 

          SO 082 – OsvHtlení 
Bude 4 typķ svítidel: sloupky, nástĜnné, zemní a  

          SO 083 – Koše 

Odpadkový koš Koš SEISAVO značky Presbeton je šestiboká betonová nádoba s hladkým 

povrchem v šedé barvĜ. Koš se dodává i s vnitįní vyjímatelnou kovovou nádobou. Koše jsou 
určeny do vnitįního prostoru v úrovnĜ -3.200. Velikost koše: 515 × 440 × 700mm. Počet kusķ: 
20ks. 

                         SO 084 – Stojany na kola 

Stojany na kola Blok značky Presbeton s hladkým povrchem jsou určeny pro veįejný prostor 
v úrovnĜ 0.000 jako mobilní doplnĜk zpevnĜných ploch a zároveĨ pomķže s parkováním kol. 
Betonový stojan nevyžaduje žádnou údržbu, je mrazuvzdorný a odolný vķči povĜtrnostním 
vlivķm. Velikost stojanu 1600 × 480 × 400mm. Počet kusķ: 6ks x 4kola/1stojan. 
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j›‹”·“‡\‹‡ƒY

`‡¡“ƒ¡‒?TTRK?e`LEuts

kƒ·~«„“\?a\”⁄¡‹›¶\

h‹£M?\‒|⁄M?lƒ¤›“Žｻ?u\¶ｳ&‹

cMQMSM?rjk`cax?onuqbgﾈ

cM?uþjqdrnuà?cnjtldms`bd

TOO QOO TOO

TT
O

TT
O

UV
Q

RO
TO

UO
VS

T

QO
RT

TO
PT

O
WR

O

oncjk`cnuà?oqxﾗ

~›|M?h‹£M?u“\~ƒ«&‒?c\｢¤›¶†¤6K?br|M

O PO QO RO TO?|«SO

lq`lnqnué?nakàyjxK?eq`jbd?WNPU
a`qu`?aíkà
ｺsSqjK?eq`jbd?WNPU?skMTO?««

rP

cｲdm`ﾗmí?enkhd?eknq`cq`hm?ec?QT
enkhd?oqnsh?oqnqtrs`mí?jnｲdmﾈ

fdnsdwshkhd?U?««

adsnmnuà?l`ynmhm`?TOLPSO?««
bdldmsmþ?onsSq?QO?««

onuk`jnuà?jqxshm`?oknbgþbg?rsｲdbg
e`sq`enk?WPWNu?GWPWNuLtuH

sdodkmà?hynk`bd?dor?ROOLk?PWO?««

ﾗdkdynadsnm?bQTNRO?wb?QTO?««
o`qnyàaq`m`

ydlhm`?m`rxo`m`K?skMPTO?««
ｺsSqjK?eq`jbd?WNPUK?skMTO?««

fdnsdwshkhd?U?««

adsnmnuà?l`ynmhm`?TOLPSO?««
bdldmsmþ?onsSq

onuk`jnuà?jqxshm`?oknbgþbg?rsｲdbg
e`sq`enk?WPWNu?GWPWNuLtuH

rR

enkhd?oqnsh?oqnqtrs`mí?jnｲdmﾈ
cｲdm`ﾗmí?enkhd?eknq`cq`hm?ec?QT

sdodkmà?hynk`bd?dor?ROOLk?PWO?««

ﾗdkdynadsnm?bQTNRO?wb?QTO?««
o`qnyàaq`m`

k`sS?UOwSO?««

onuk`jnuà?jqxshm`?oknbgþbg?rsｲdbg
e`sq`enk?WPWNu?GWPWNuLtuH

fdnsdwshkhd?U?««

sdodkmà?hynk`bd?dor?ROOLk?PWO?««
o`qnyàaq`m`
ﾗdkdynadsnm?bQTNRO?wb?QTO?««

sdq`rnuà?oqjm`?r?dwnshbjégn?cｲdu`?a`mfjhq`ih
onuqbgnuà?toq`u`Y?sdq`rnuþ?nkdi?xdkknv?a`k`t
oqnehkY?QVwPSU?««

rdｲhynu`bí?mnﾗjx

rQ

adsnmnuà?l`ynmhm`?TOLPSO?««
bdldmsmþ?onsSq

k`sS?UOwSO?««

???rdｲhynu`bí?mnﾗjx
J?oncjk`cnuà?oqxﾗ

jnsuSmí

kdfdmc`Y

PKTD PKTD

PKTD

sdq`rnuà?oqjm`?r?dwnshbjégn?cｲdu`?a`mfjhq`ih
onuqbgnuà?toq`u`Y?sdq`rnuþ?nkdi?xdkknv?a`k`t
oqnehkY?QVwPSU?««

h‹£M?\‒|⁄M?lƒ¤›“Žｻ?u\¶ｳ&‹
h‹£M?\‒|⁄M?iƒ‹~ｳƒ|⁄?a“\⁄\

?L?ﾗdkdynadsnm?bQTNRO?wb

?L?sdodkmà?hynk`bd?dor?ROOLk

?L?ｺsSqjK?eq`jbd?PUNRQ

?L?ydlhm`?oﾈuncmí

?L?lq`lnqnué?nakàyjxK?eq`jbd?WNPU

?L?j`EhqdjK?eq`jbd?SNW

?L?ｺsSqjK?eq`jbd?WNPU

?L?ydlhm`?m`rxo`m`

L?sdq`rnuà?oqjm`?r?dwnshbjégn
??cｲdu`?a`mfjhq`ihK?onuqbgnuà?toq`u`Y
??sdq`rnuþ?nkdi?xdkknv?a`k`t
??oqnehkY?QVwPSU?««

L?sdq`rnuà?oqjm`?r?dwnshbjégn
??cｲdu`?a`mfjhq`ihK?onuqbgnuà?toq`u`Y
??sdq`rnuþ?nkdi?xdkknv?a`k`t
??oqnehkY?QVwPSU?««K?ｲdy

QT
O

T
PW

O
UT

TT
XO

QV

QT
O

T
PW

O
PS

O
RO

QT
O

T
PW

O
PS

O
QO



n‒£\‹ƒ”\|¡Y

o›”‹Ž«¤„Y

e ?̀L?Euts
s⁄Ž¤·‒›¶\?XK?PUU?RS?o‒\⁄\?U

j\‒“&‹†¤Ž?¤\†Ž‒‹\

o‒¶‹&⁄›?fi“·¤·?QONQK?PWU?OO?o‒\⁄\?W?♠?j\‒“&‹

o‒›§¡¤‡Y

n‘†\⁄Y

k›¤\“ƒ‡\Y

PYT

u¡~›·|&?aoY

u„fi‒\|›¶\“Y c\‡·«Y

o›~fiƒ†Y

EŽ†‡Y lTｳ&‡¤›Y E&†“›?fiｳ&“›⁄„Y rñOUe›‒«Ž‡Y `P
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Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Výkaz výmEr

PČ. POPIS MJ
VýmEra 
celkem

SO_01:   Demolice stávajících objekt]
1. Demolice pUístaveb a malých staveb na pozemku a asanace strom] m3 4205,00
2. Demolice asfaltových povrh] m2 2858,00
3. Demolice žulové dlažby m2 4210,00
4. Demolice odrubník] mb 532,00
5. Kácení keU], výškou do 4m ks 94,00
6. Kácení strom], výškou do 10m ks 88,00
7. Kácení strom], výškou do 20m ks 4,00

SO_02: Zemní práce
8. Vytyčovací práce - vytyčení pozemku, vany vodní plochy a pUípojek komplet 3,00
9. Výkop plochy do hl. -3.200 m3 12052,00

10. Výkop plochy do hl. -4.700 m3 3015,00

11. Výkop plochy do hl. -7.200 m3 32045,00

12. PUesunuti stavajícího kabel] silnoproudu mb 164,00

13. Hloubení rýh š do 600mm m3 760,00

14. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt] sypaninou se zhutnEním m3 720,00

15. Odvoz zeminy na skladku, vzdálenost do 20km. m3 47112,00

021: Statická stabilizáce budovy
16. Stabilizace p]vodní budovy kasáren musí být spočitana v samostatném výkazu výmEr --- ---

022: Stabilizace základ]
17. Stabilizace základ] musí být spočitana v samostatném výkazu výmEr --- ---

SO_03: Zakládání staveb
031: Zakládání vodní plochy 

18. Montáž geotexitilie m2 1060,00

19. Podklad ze štErku frakce 16/32 pod základovou desku m3 159,00

20. Výztuž základové desky svaUovanými sítEmi Kari t 1,50



21. Základová deska z vodotEsného betonu C 30/370XA3 m3 135,00
22. ZUízení bednEní stEn základových desek m2 83,40

23. OdstranEní bednEní stEn základových desek m2 83,40

24. Základové zdi vany vodní plochy tl 300mm z vodotEsného betonu C 30/370XA3 do ztraceného bednEní z desek m3 29,20

25. Montáž hydroizolace m2 293,00

26. Montáž tepelné izolace m2 83,40

032: Zakládání spodní stavby objektu
27. Montáž geotexitilie m2 2150,00

28. Betonování základu pro obrubníky mb 498,50

29. Montáž obrubník] mb 498,50

30. Podklad ze štErku frakce 16/32 tl.150 mm m3 323,70

31. ŠtErk frakce 4/8 tl.100 mm m3 215,80

32. Kačirek, frakce 4/8 tl. 80 mm m3 172,64

33. Použiti jeUaba na stavbE ks 1,00

SO_04: Inženýrské sítE
041: Elektroinstalace

34. Napojení nové elektrické pUípojky na stavající mb 20,00

35. Montáž hlavního elektromerového rozvadeče ks 1,00

36. Montáž kabel] nizkého napEtí mb 1100,00

37. Montáž vypínač] ks 30,00

042: Dešt'ová kanalizace
38. Montáž kanalizačních vpusti ks 22,00

39. Montáž odvodOovacích žlab] mb 648,00

40. Montáž akamulacních nádrže ks 2,00

41. Montaž filtr] ks 2,00

42. Montáž pUetlakovač] ks 2,00

43. Montáž kanalizačního potrubí mb 540,00

44. Montáž Geigera s klapkou a lapačem nečistot ks 20,00

45. Napojení na stavající dešt'ovou kanalizace mb 130,00

043: Vodovod



46. Montáž vodovodních trubek mb 70,00

47. Napojení na stavající vodovodní Uad mb 10,00

SO_05: Stavební čínnost
051: Stavba dUevEné terasy

48. Montáž parazabrany m2 4710,00
49. Montáž tepelné izolace m2 4710,00

50. Montáž geotexitilie m2 4710,00

51. Montáž povlakové krytiny ploché stUechy m2 4710,00
52. Montáž podkladové pUýže pod nožičky ks 9050,00
53. Montáž seUízovacích nožek ks 9050,00
54. Montáž dUevEných latE 60x40mm mb 5430,00
55. Montáž zabradlí mb 309,50
56. Obvodové zdi „zelených ostrovk]„ tl 400mm z vodotEsného betonu C 30/370XA3 m3 68,20
57. Montáž obrubník] mb 545,00
58. Montáž terasových prken 27x146mm m2 2268,00

052: Stavba vodní plochy
59. PUípojení na dešt'ovou kanalizaci komplet 2,00
60. PUípojení na vodovod komplet 1,00
61. PUípojení na akumulační nádrž ks 2,00
62. PUípojení na filtrační systém ks 2,00
63. StErka m2 328,40

SO_06: Tešení povrchu
061:  Tešení povrchu u vodní plochy

64. Montáž podkladové pUýže pod nožičky ks 1000,00
65. Montáž seUízovacích nožek ks 1000,00
66. Montáž dUevEných latE 60x40mm mb 1675,00
67. Montáž terasových prken 27x146mm m2 670,40
68. Montáž dUevEného okraju schod], latE 60x40mm mb 342,50

SO_07: Vegetační úpravy



071:  Výsadba strom]
69. Výkop jámy do 0,30 m3 v rovinE bez výmEny substrátu ks 37,00

70. Výkop jámy od 0,5 do 0,73 m3 v rovinE s výmEnou substrátu ks 46,00

71. Použití jeUaba pro výsadbu strom] ks 1,00

72. Výsadba stromu listnatého pr]mEr balu 30 až 40 cm v rovinE včetnE dodávky stromu ks 37,00

73. Výsadba stromu listnatého pr]mEr balu 50 až 70 cm v rovinE včetnE dodávky stromu ks 29,00

74. Výsadba stromu jehličnatého pr]mEr balu 30 až 40 cm v rovinE včetnE dodávky stromu ks 17,00

75. Zálivka ke stromu 100 litr] včetnE dodávky vody ks 83,00

76. Ukotvení stromu čtyUmi k]ly tlouš[ky min. 60 mm včetnE dodávky k]l] a kotevního materiálu komplet 83,00

77. Dvojitý obal kmene rákosovou rohoží se zajištEním proti rozvinutí včetnE dodávky rákosové rohože
78. Založení zálivkové mísy min. 1 m2

ks 83,00

79. Výchovný Uez komplet 1,00

80. Výsadba keU] ks 4,00

81. Výsadba popinavých rostlín m2 1100,00

82. Uvedení pracovištE do p]vodního stavu včetnE odvozu vzniklého odpadu komplet 1,00

072:  Založení travník]
83. PUiprava staveníštE pro položení travního koberc] m2 940,00

84. KypUení p]dy m2 940,00

85. Zálivka p]dy m2 940,00

86. Uválčování povrchu a urovnání od drobných nerovností m2 940,00

87. Položení travního koberc] m2 940,00

SO_08: Vybavenost
0Ř1:  Lavičky

88. Lavička LAGUNA 2 Presbeton 2000×400×400mm ks 11,00

0Ř2:  OsvEtlení
89. Montáž venkovního sloupkového svítidla CITY LIGHT LED PLUS h=3m ks 16,00

90. Montáž venkovního nastEnného svítidla Anco Pureve výšce 2m (úroven -3.200) ks 20,00

91. Montáž venkovního nastEnného svítidla Anco Pureve výšce 3m (úroven 0.000) ks 24,00

92. Montáž venkovního bodového LED svítidla17306/47/16 Philips ks 115,00

0Ř3:  Koše



93. Odpadkový koš H-E-X Presbeton 367×400×900mm ks 20,00

084:  Stojany na kolo
94. Stojan na kolo BLOCK 1600×480×400mm ks 6,00



PČ. LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV Počet kus] Pomocný materiál

1. Magnolia x soulangeana Šácholan Soulange]v 4 2,25 – 2,50 12 – 14 6,00 6,00 kotvení na 3 k]ly, délka k]lu 2m
2. Prunus serrulata TUešeO pilovitá, sakura 2 2,00 – 2,25 12 – 14 4,00 6,00 kotvení na 3 k]ly, délka k]lu 2m
3. Salix alba " Tristis" Vrba bílá pUevislá 1 2,25 – 2,50 14 – 16 10,00 9,00 kotvení na 3 k]ly, délka k]lu 2m
4. Pinus sylvestris Borovice lesní 5 2,50 – 3,00 14 – 16 18,00 6,00 kotvení na 1 šíkmý k]l, délka k]lu 2m
5. Pinus sylvestris Borovice lesní 9 2,25 – 2,50 12 – 14 15,00 5,00 kotvení na 1 šíkmý k]l, délka k]lu 2m
6. Acer platanoides "Cleveland" Javor mléč 13 2,00 - 2,25 12 – 14 10,00 8,00 kotvení na 3 k]ly, délka k]lu 2m
7. Acer platanoides  "Frisine" Javor mléč 7 2,00 12 – 14 8,00 6,00 kotvení na 3 k]ly, délka k]lu 2m
8. Hedera helix BUeč[an popínavý 3300 0,6 --- 15,00 0,30

1. Pinus sylvestris Borovice lesní 2 3,00 14 – 16 18,00 6,00 kotvení na 1 šíkmý k]l, délka k]lu 2m
2. Pinus sylvestris Borovice lesní 3 2,50 12 – 14 15,00 5,00 kotvení na 1 šíkmý k]l, délka k]lu 2m
3. Acer tataricum L. Javor tatarský 37 1,50 8 – 10 4,00 3,00 kotvení na 1 k]l, délka k]lu 2m
4. Juniperus media ''Mint Julep'' Jalovec prostUední 4 0,5 --- 1,50 3,00
5. Travní koberec 940m2 --- --- --- ---

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka rostlinného materiálu

Velíkost pUí výsadbE výška 
stromu, m/Ø kmEnu, cm

Výsledná velíkost 
výška/šíUka, m

Úroven -3.200

Úroven 0.000



VP* PČ Taxon Počet kus] Výška h [m] V┠ジﾆ; H;┣W 
HB [m]

Širka koruny 
[m]

Tlouska 

[cm]

Obvod kmene
[cm]

V┞ﾏ[ヴ;
[m2]

Vitalita a 

┥ｷ┗ﾗデﾐﾗゲデゅゅ
ZSヴ;┗ﾗデﾐｹ 
stav***

V[ﾆﾗ┗Y 
stadium

Parcela

SK 1 Taxon 20 3,8 1,2 2,1 19 41 3,2 3 3 97/3
SK 2 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 20 4 2 2 20 45 3,1 3 3 97/3
SK 3 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 7 3 0,7 1,5 17 35 2,3 3 3 97/3
SK 4 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 9 4 0,1 1 1,1 25 1,6 3 3 97/3
SK 5 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 2 4 2 1,2 30 65 1,9 3 2 97/3
SK 6 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 5 3,2 0,6 4 40 95 0,9 3 2 97/3
SK 7 Rosa canina  R]že šípková 25 3,5 0 2,5 20 52 3,9 2 2 97/3
SK 8 Rosa canina R]že šípková 6 2,5 0 1,6 40 72 2,5 2 2 97/3
S 1 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 1 10,5 2,2 8 50 147 12,5 3 3 97/3
S 2 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 1 15 4,4 12 57 190 18,84 3 3 97/3

SS 1 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 2 14 4 10 51 150 15,7 2 2 97/3
SS 2 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 28 6,4 2 5,2 15 48 8,16 2 2 97/3
SS 3 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 21 9 3 4,8 35 83 7,53 3 2 97/3
S 3 Malus domestica Okrasná jabloO 1 5 2,5 6,5 110 164 10,2 3 3 97/3

SS 4 Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 15 7 0,5 2,5 36 90 3,9 2 3 97/3
SS 5 Pinus sylvestris Borovice lesní 11 10 2 2,3 60 170 4 2 2 97/3
SS 6 Acer platanoides Javor mléč 6 6,4 4 5,2 30 62 5 2 3 97/3
SS 7 Acer platanoides Javor mléč 4 9 2 4,8 15 49 8,4 2 3 97/3
SS 8 Acer platanoides Javor mléč 2 5 2 6,5 6 20 2,8 1 2 97/3

***

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka odstraOovaných strom] a keU]

* S ど ゲﾗﾉｷデWヴﾐｹ ゲデヴﾗﾏき SS ど ゲﾆ┌ヮｷﾐ; ゲデヴﾗﾏ└き P - porost; ST ど ゲデヴﾗﾏﾗギ;Sｹき K ど ゲﾗﾉｷデWヴﾐｹ ﾆ[ギき SK ど ゲﾆ┌ヮｷﾐ; ﾆ[ギ┌き
** 1 ど ┗Wﾉﾏｷ SﾗHヴ┠き 2 ど ┗ｷデ;ﾉｷデ; ゲﾐｷ┥Wﾐ=が ﾐWﾗ┗ﾉｷ┗ﾐ┌ﾃW き 3 ど ┗ｷデ;ﾉｷデ; ゲﾐｷ┥Wﾐ=が ﾗｴヴﾗ┥┌ﾃｷIｹ W┝ｷゲデWﾐIｷき  



List1

PČ Název Dr]h Objem

1 Mramorové oblázky, barva bílá frakce 8/16mm 28 m3
2 ŠtErk frakce 4/8mm 215,8 m3
3 ŠtErk frakce 8/16mm 18,2 m3
4 ŠtErk frakce 16/32mm 484 m3
5 Zemína nasypana 529,5 m3
6 VýmEna substratu výsadbové jamy 50% 5 8,6 m3
7 Hnojivo Silvamix 0,2kg/dUevinu 25 16,2 kg
8 Hydrogel Terra Cottem 1,5l/strom 6 124,5 l

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka zemín a volného materiál]

Stránka 1



OZNAČENÍ SCHÉMA CELKEM POPIS BARVA

1 4 ks UMAKOV, sloupek nerezový rohový Antracitová šedá
AJP-VR100-4G RAL 7016
Materiál: Nerez AISI 304, 
Povrchová úprava: broušený, nelesklý
H=1100 mm
Profil: 40x40x2/4xmodel22/H
KotvEní: Seshora

2 200 ks UMAKOV, sloupek nerezový Antracitová šedá
AJP-VR100-4G RAL 7016
Materiál: Nerez AISI 304, 
Povrchová úprava: broušený, nelesklý
H=1100 mm
Profil: 40x40x2/4xmodel22/H
KotvEní: Seshora

3 307 mb UMAKOV, madlo neUezové, jekl Antracitová šedá
A/40x40x2-6000 RAL 7016
Materiál: Nerez AISI 304, 
Povrchová úprava: broušený, nelesklý
Madlo: 40x40x2 mm
Délka: 6000 mm

4 204 ks Čiré, kalené lepené sklo na míru Čiré
Velikost: 1050 x 1500 mm
Tloušt'ka: 2 x 8 mm

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka zámečnických výrobk]



OZNAČENÍ SCHÉMA CELKEM POPIS BARVA

1 2935 m2 Terasové prkna s exotického dUeva, Bangkiraji Yellow 
Bangkiraji Yellow Balau, profil Balau
kvalita: A
profil teras. Prkna: jemná drážka
váha 1m2: 27,50kg
síla: 27mm
šíUka: 146mm
délka: délky dle skladu
materiál bangkirai

2 7105 mb DUevEné latE 60x40mm Bez povrchové 
Druh dUeva: sibiUský modUín, bez povrchové úpravy
úpravy, impregnované
Jakostní tUída: 1

3 120 mb DUevEné latE 50x30mm Bez povrchové 
Druh dUeva: sibiUský modUín, bez povrchové úpravy
úpravy, impregnované
Jakostní tUída: 1

4 250 mb DUevEné prkna 24 x 140 x 400 mm S povrchovou 
Druh dUeva: sibiUský modUín, s povrchovou úpravou. Vybarvení 
úpravou, impregnované. v odstín terasy.
Jakostní tUída: 1

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka truhláUských a tesáUských výrobk]



OZNAČENÍ SCHÉMA CELKEM POPIS BARVA

1 545 ks Záhradní obrubník BEST, Linea II PUirodní
Velikost: 1000 x 80 x 250 mm 

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka kamenických a betonových výrobk]



OZNAČENÍ SCHÉMA CELKEM POPIS BARVA

1 11 KS LAGUNA 2, PRESBETON PTÍRODNÍ

Betonové části laviček mají hladký povrch Sedáky v otstínu 

a jsou doplnEny dUevEnými sedáky. terasových prken.

2 20 KS Koš SEISAVO, PRESBETON. PTÍRODNÍ

Šestiboká betonová nádoba s hladkým 

nebo tryskaným povrchem.

3 6 KS Stojan na kolo BLOCK, PRESBETON PTÍRODNÍ

S hladkým povrchem, nevyžaduje žádnou 

údržbu, je mrazuvzdorný a odolný v]či 

povEtrnostním vliv]m.

4 Stoly a žídle pro letní zahradku 8 kompl. Budou vybrané investorem pUí realizaci.

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka ostatních výrobk] a prvk]



OZNAČENÍ SCHÉMA CELKEM POPIS BARVA

1 16 KS Venkovní sloupkové svítidlo Antracitová šedá
City Light Led Plus h=3m RAL 7016
Difuzor: matovaný polymetakrylát
TEleso: tlakovE litý hliník
Barva svEtla: teplá bílá (3000K)
TUída ochrany: II
Krytí: IP 54
RozmEry: pr]mEr 600mm x 3000 mm
Životnost: 80.000 hod ( L80/B10 )

2 44 KS NastEnné svítidlo  Anco Pureve Antracitová šedá 
Druh žárovky: E27/240V max.60W RAL 7016
Počet žárovek: 2
Použití svítidla : Svítidlo do exteriéru
Serie: Fog (Technolux)
ŠíUka svítidla : 11 cm
Typ svítidla: Venkovní svítidlo
Typové označení : 3404 Fog
Výška svítidla: 27 cm
Krytí svítidla: IP 44 

3 115 KS ZapuštEné bodové svítidlo NeUezová ocel
Massive Philips 17306/47/16
Materiál: syntetická látka, nerezová ocel
Napájení ze sítE: 220–240 V, 50–60 Hz
Počet žárovek: 1
Barva svEtla: teplé bílé
Celkový svEtelný výstup svítidla :270 lm
Krytí svítidla:IP67, prachotEsné, ochrana 
proti účink]m dočasného ponoUení do vody
Velikost: 12,8 x 12,3 x 12,3 cm

Revitalizace nádvoUí Karlinských kasáren
Tabulka osvEtlení


