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Sadové úpravy Obec Kvakovce 

Technická správa 

Ing. Rudolf Kozlai 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1. Identifikačné údaje 

Názov stavby:   Sadové úpravy Obec Kvakovce 

Miesto stavby:   Obec Kvakovce, R.O. Domaša Dobra 

Okres:    Vranov Nad Topĺou 

Investor:   Obec Kvakovce 

Stupeň:    Realizačný projekt 

Hlavný rojektant: Ing. Rudolf Kozlai  

Projektanti:   Ing. Daniela Feriančiková, Ing. Branislav Feriančik 

 

2. Charakterizácia návrhu sadových úprav a rekultivácie 

Navrhovaná výsadba bude situovaná v dvoch lokalitách.  

Prvá lokalita sa nachádza v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá (ďalej RO Dobrá), vo svahu nad cestou 

v smere od Prešova ku Hotelu Garden. Navrhovaná výsadba pozostáva z druhov rastlín, ktoré budú 

zabezpečovať efekt po celý rok. Je rozmiestnená po celej dĺžke riešenej parcely – ulica Ku prístavu 

parcela č. 1858/1 vo svahu nad odvodňovacou priekopou. 

Druhá lokalita sa nachádza priamo v obci Kvakovce, vedľa kostola, parc. č. 1226 register E, parc. č. 

register E. Návrh sadových úprav tu pozostáva z vybudovania ´parčíka´, v ktorom sú navrhnuté 

chodníky zo zámkovej dlažby v kombinácií s mlátovým chodníkom lemujúcim záhonom s kríčkovitými 

ružami. Kompozícia parčíka je mierená na dominantu umiestnenú uprostred, v ktorej je plánované 

umiestniť sochu, prípadne umeleckú plastiku, ktorá však nie je súčasťou tohto projektu. Okolo tejto 

plochy je navrhnutá plocha pre výsadbu letničiek. Súčasťou parčíka bude mobiliár vo forme smetných 

košov umiestnených pri chodníkoch. 

 

 

Úpravu plôch pre sadové úpravy možno rozdeliť na dva základné celky: 

1. výsadba zelene v RO Dobrá 

2.  Výsadba zelene v obci Kvakovce 
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2.1     Výsadba zelene v RO Dobrá 

Zemné práce:  

Plochy určené pre sadovú úpravu sú prevažne v prudkom svahu. Pre prípravu výsadby bude 

nutné zabezpečiť vytýčenie plôch ich odburinenie a následné odstránenie pôvodného porastu. 

Trávniky: 

V lokalite RO Dobrá sa nepočíta s regeneráciou trávnika, výnimkou sú len drobné úpravy 

plôch v blízkosti záhonových ohraničujúcich plastových obrubníkov. 

Záhony: 

Technologický  postup pri založení záhonov: 

• vymedzenie záhonu, umiestnenie a určenie tvaru. 

• prekopanie povrchu, odstránenie pôvodného porastu, vyhrabanie kameňov a organických 
zvyškov 

• výsadba rastlín podľa technologického postupu a výsadbového plánu 

• uloženie netkanej textílie 50g/m2 proti prerastaniu burín 

• uloženie jutových pásov, ktoré zabránia zosuvu mulčovacej kôry vo svahu 

• inštalácia EkoBrim lišt  

• zamulčovanie záhonu mulčovacou kôrou 

• zálievka rastlín 
 

 

Výsadby stromov a krov: 

Pre výsadbu stromov a krov je nevyhnutné zabezpečiť dostatočne veľký výkop jamy pre 

koreňový bal s doplnením substrátu. Výsadbová jama musí byť minimálne 1,5 násobok veľkosti 

koreňového balu dreviny.  

Technologický  postup pri sadení stromov: 

• hĺbenie jamiek pre stromy min  1,5 násobok koreňového balu, v prípade nekvalitnej 
podkladovej vrstvy 2,5 násobok 

• výmena  pôdy  pri výsadbe – záhradnícky substrát (premiešať s kvalitnou ornicou), zatláčanie 
substrátu po vrstvách 

• hnojenie pri výsadbe pomocou organického hnojiva ROKOSAN – zapracovať do záhradníckeho 
substrátu cca 300g / strom 

• priebežná zálievka pri vrstvení substrátu – zabezpečenie premočenia substrátu v celom 
objeme. Finálna zálievka stromov po výsadbe minimálne 20l na rastlinu. 

• ukotvenie  vzrastlých  stromov – ochrana  pred vyvrátením. Vytvorenie klietky  pomocou 3 
kolov, previazanými polkolmi v dvoch úrovniach.  Zachytenie kmeňa o klietku pomocou 
vyväzovacej pásky, pod ktorú je potrebné uložiť jutovinu, kvôli ochrane kmeňa 

• vytvorenie  zálievkovej misy  okolo kmeňa stromu 
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• Namulčovanie  výsadbovej jamy mulčovacou kôrou. 

• Výchovný rez, zastrihnutie koruny stromov 
 

 
Technologický postup pri sadení krov a tráv: 

 

• rozmiestnenie rastlín na stanovené plochy, perovce (Pennisetum alopecuroides ´Hameln´) 
,borovice (Pinus Mugo ´Mughus´) a levandule (levandula angustifolia) v rozmedzí 80cm od 
seba, skalníky (cotoneaster dammeri) sa budú vysádzať na doplnenie voľných miest 
jednotlivých plôch v záhone v spone do 60cm od seba. 

• hĺbenie jamiek pre rastliny, 1,5 - násobok veľkosti koreňového balu 

• výmena pôdy pri výsadbe – záhradnícky substrát 

• utlačenie substrátu okolo vysadenej rastliny 

• hnojenie pri výsadbe pomocu organického hnojiva ROKOSAN – zapracovať do záhradníckeho 
substrátu cca 50g/ rastlina 

• zálievka po výsadbe, minimálne 5l / rastlina 

• zamulčovanie rastlín (mulčovacia kôra) podľa zadania 
 

Tabuľka použitých rastlín v jednotlivých záhonoch (podľa výkresovej dokumentácie) 
 

  ZOZNAM RASTLÍN     

číslo Botanický názov veľkosť ks 

1 Levandula angustifolia K12 277 

2 Pennisetum alopecuroides´hameln´ K12 218 

3 Pinus mugo´mughus´ 30/40 75 

4 Syringa vulgaris 150/175 4 

5 Cotoneaster horizontalis K12 352 

6 Amelanchier lamarckii - multistem 175/200 3 

spolu 929 

 
 
 
Trávnikové lemy 
  
 Trávnikové lemy sa používajú na oddelenie trávnika od ostatných plôch. Je to nevyhnutný 
prvok, ktorý zabraňuje prerastaniu trávnika do okolitých plôch a zabezpečuje jednoduchšiu údržbu. 
Trávnikové lemy na danej stavbe sú navrhnuté k oploteniam ohraničujúcim trávnik od oplotenia, a na 
vymedzenie záhonov okrasných tráv.   
 Pre tento účel sa použije plastová EKOBRIM lišta – neviditeľný obrubník. Kotvia sa do zeme 
pomocou plastových klincov. Jednotlivé lišty sa na seba jednoducho napájajú, čo zabezpečuje rýchlu 
a presnú inštaláciu.  
 Inštaláciu v tomto prípade realizujeme až po uložení netkanej textílie a jutovej rohože, aby sa 
zabezpečilo dostatočné zachytenie okrajov týchto materiálov a zabránilo tak schádzaniu dole svahom. 
Presahy za lištou sa odrežú nožom. 
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2.2     Výsadba zelene v obci Kvakovce 

 
Zemné práce: 
 
 V danej lokalite sú navrhnuté komunikačné trasy v podobe mlatových a dlažbových chodníkov. 
Pre ich inštaláciu je potrebné vykopať lôžko na podkladové vrstvy do hĺbky 200mm od výšky rastlého 
terénu. Vykopaná zemina sa rovnomerne roznesie na ploche trávnika v riešenom území. 
 Zároveň je potrebné zarovnať všetky terénne vyvýšeniny a depresie. 
 
Trávniky: 

Trávnaté plochy v parčíku sa budú zakladať dvoma spôsobmi: 

- trávnatý koberec 

Bude založený v priestore medzi chodníkmi aby bol zabezpečený okamžitý efekt po založení. Pod 

trávny koberec je potrebné naviesť kvalitný substrát pre rýchlejšie zakorenenie trávnych kobercov 

a jeho následný bezproblémový rast. Po položení trávnych kobercov je nevyhnutné zabezpečiť 

dostatočnú zálievku v priemere 25l/m2. 

- siaty trávnik (rekultivácia trávnika) 

ostatná plocha v parčíku vo výmere 481m2 sa zrekultivuje pomocou pôdnej frézy, ktorá pôvodnú 

mačinu rozomelie, kamene zahrabe pod povrch a na vrchu ostane jemná preosiata zemina, ktorá sa 

hrabaním urovná do súvislej plochy. Hrabaním sa zároveň z plochy odstránia zvyšky organického 

materiálu (korienkov, tráv a pod.), hrúd a kamienkov. Do takto pripraveného podložia sa vyseje 

trávne semeno. Trávne semeno je potrebné zahrabať do pripraveného podložia a následne 

zavalcovať.  

Záhony: 

 Viď bod 2.1., použiť rovnaký technologický postup, s výnimkou inštaláciou jutovej rohože. 

Výsadby stromov a krov: 

 Viď bod 2.1., použiť rovnaký technologický postup 
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  ZOZNAM RASTLÍN     

číslo Botanický názov veľkosť ks 

1 Prunus cerasifera 'nigra' 12/14 4 

2 Rosa (kríčková do 80cm) farebný mix 20/30 22 

3 Letničky Tagetes   187 

 

Trávnikové lemy: 
 
 Viď bod 2.1, použiť rovnaký technologický postup. 
 
 
 
Chodník z betónovej dlažby: 
 
 Viď prílohu číslo 7. Uloženie zámkovej dlažby.  
 

• zameranie chodníčka a finálnej výšky trávnatej plochy 

• výkop ryhy pre lôžko  

• príprava podkladového lôžka zo zhutnenej štrkodrvy 32/63 

• navážanie jemného štrku fr.4/8 ako podkladovej vrstvy pod dlažbu 

• Uloženie dlažby podľa kladačského plánu v prílohe č.7 
 
  

Mobiliár: 

 Súčasťou sadových úprav je návrh a umiestnenie mobiliáru. V parčíku sú 2ks smetných košov 

´LUCO II´. Výber lavičiek bol zameraný na ich funkčnosť a pohodlie obyvateľov pri sedení.Stojky košov 

budú kotvené do betónových pätiek pod úrovňou terénu. Priestor vyhradený pre lavičky sa vysype 

jemným štrkom, ktorý bude olemovaný Ekobrim lištami, aby sa zabránilo prerastaniu trávnika do 

štrku. 

Navrhnuté smetné koše sú bližšie špecifikované v prílohe č. 5 Mobiliár 

 

3. Starostlivosť a údržba záhonov a trávnatých plôch 

Pre dobrú kondíciu rastlín a trávnika je potrebné vykonávať následnú údržbu: 

- Jar: 

o Hnojenie rastlín a trávnika pomocou štartovacích hnojív s vyšším obsahom dusíka 

zabezpečí včasný a bezproblémový nábeh do vegetácie. Pri ružiach používame 

hnojivo aj s vyšším obsahom fosforu aby sme podporili kvitnutie. 

o  trávnaté plochy je potrebné prerezať pomocou vertikutátora, čím sa z trávnikov 

vyhrabú odumreté časti a zároveň sa trávnik prevzdušní a podporí sa 

odnožovanie a zahusťovanie koreňovej sústavy. 
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o  Odumretú hmotu tráv je po zime potrebné zrezať až k zemi, ponechať 

maximálne 5-10cm z pôvodného trsu. Takto sa zabezpečí vzchádzanie nových 

listov, ktoré budú tvoriť hmotu celé nasledujúce vegetačné obdobie. 

o  jarný rez stromov a krov vykonávame podľa potreby. Pri orgovánoch sa robí po 

odkvitnutí (IV-V), aby sme neodstrihli kvetné puky, z ktorých kvitnú. Skalníky sa 

zastrihavajú do požadovaných tvarov, aby neprerástli ostatné rastliny 

v záhonoch. 

o  v prípade prestarnutia a zdrevnatenia trsov levandulí, je potrebný hĺbkový rez na 

staršie drevo, kedy levandule obrazia a pustia nové, čerstvé výhonky. 

- Leto: 

o  počas leta v suchom období je potrebné zabezpečiť zálievku rastlín, a to najmä 

letničiek vysadených v parčíku, ktoré vyžadujú zálievku na dennej báze. Ostatné 

rastliny je potrebné zalievať len v prípade dlhodobých horúčav a suchého 

obdobia. 

- Jeseň: 

o  v tomto období je potrebné hnojiť rastliny jesenným hnojivom s vyšším obsahom 

draslíka, ktorý podporí vyzrievanie pletív a tým ich vyššiu odolnosť voči stresom 

počas zimy.  

o všetky trávy zviazať do tzv. striešky, čím sa zabráni zamŕznutiu a vyhnivaniu 

koreňovej sústavy. 

o  odstrihnúť odkvitnuté súkvetia levandulí. 

  

 

Dátum vypracovania 7.11.2019 


