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SITUACE ZMĚNY GABIONEM OPEVNĚNÉHO VALU

INVESTOR:

   Natland rezidenční investiční fond
    s proměnným základním kapitálem, a.s.
   Rohanské nábřeží 671/15
   Karlín, 18600 Praha 8

   

NÁZEV PROJEKTU:

ČAKOVICKÝ PARK - ZMĚNA TVARU VALU

NA ZEMNÍ VAL



 
SADOVÉ ÚPRAVY ZEMNÍHO VALU A DOPLNĚNÍ PŘILEHLÝCH PRVKŮ ÚSES 
ČAKOVICKÝ PARK 
 

Přírodní podmínky: 
Řešené území se nachází převážně na ploše zavezených odkalovacích nádrží cukrovaru. 
Terén je rovinatý, nadmořská výška cca 242-247 m/m. Průměrná teplota vzduchu cca 8-9°C, 
průměrné roční srážky 550 mm. Původní půdní pokryv černozemí byl před více než 100 lety 
odstraněn v důsledku provozu cukrovaru. Současný půdní pokryv tvoří náhradní profil na 
navážkách. Podél regulovaného toku Červenomlýnského potoka je terén a půdní pokryv 
pozměněn v důsledku uložení nadřazených inženýrských sítí teplovodu, plynovodu aj. Území 
náleží do povodí Červenomlýnského potoka, který protéká po jižním okraji území. Celý tok je 
výrazně regulován do zahloubeného koryta s opevněnými břehy. Na jižním okraji navazuje 
areál zámeckého parku zámku Čakovice. Zámecký park byl nedávno rekonstruován. Na 
severu řešené území navazuje na nedávno realizované úpravy zeleně Obytného souboru U 
zámeckého parku. 
 
Koncepce řešení zeleně, návrh 
Řešení zeleně navazuje na úpravy Obytného souboru U zámeckého parku. Zahrnuje 
především parkově ozelenění zemního valu a doplnění přírodních prvků USES. Úprava 
těchto prvků ÚSES maximálně využívá stávajících porostů, které vhodně doplňuje. Výsadby 
dřevin respektují inženýrské sítě včetně drenážního systému odvodnění. 
 
OZELENĚNÍ ZEMNÍHO VALU 
 
Technologie zakládáni zeleně: 
 Příprava půdy  
Rozprostření ornice 20 cm, plošná úprava terénu, obdělání půdy do drobtovité struktury, 
zásobní hnojení, ošetření herbicidem před založením. Vzhledem k velké sklonitosti terénu 
použít fixaci půdy laťováním.  
 Stromy 
Výsadba do jamek 1 m3 s 50% výměnou půdy, velikostní kategorie 14-16 cm obvodu kmene, 
alejové stromy nasazení koruny 250 cm, kotvení 3-mi kůly, ostatní stromy nasazení koruny 
cca 2 m, kotvení 3-mi kůly, ochrana proti okusu zvěří.  Po výsadbě se provede zkrácení 
výhonů dle individuálního stavu vysazených dřevin.  U alejových stromů budou zřízeny mísy 
průměru 1,5 m s vyvýšeným okrajem, povrch mís bude mulčován 10 cm kůrového substrátu. 
Při výsadbě stromů je nutno předem v terénu vytyčit podzemní vedení inženýrských sítí a 
dodržovat bezpečnostní pásma těchto vedení, resp. vyžádat si souhlas správců sítě k 
výsadbě za použití ochranných prostředků (folie proti prorůstání) při vzdálenosti menší. 
 Keře nízké 
Výsadba do jamek 0,05 m3 s 50% výměnou půdy, hustota 4 ks/m2; 3-5 výhonů délky 30-40 
cm. Černý úhor zabezpečený herbicidem po založení a mulčování 15 cm kůrového 
substrátu, Po výsadbě se výhony zakrátí o cca 30%. 
 Trávník 
Bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku. 
 
Rostlinný materiál: 
Výběr původních druhů stromů vychází s místních stanovištních podmínek. Sortiment 
půdokryvných keřů používá osvědčené, dokonale aklimatizované až zdomácnělé, neinvazní 
druhy cizího původu. 
 
 Stromy listnaté 
Acer campestre - javor babyka 
 
  



 
 Keře nízké 
Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný, Lonicera nitida - zimolez leský, Potentilla 
fruticosa ´Hachmenn´s Gigant´ - mochna křovitá, Stephanandra incisa - korunatka klaná, 
Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´ - pámelník Chenaultův. 
 
 
DOPLNĚNÍ ÚSES 
 
Jižní okraj řešeného území Obytného souboru Čakovický Park tvoří trasa regionálního 
biokoridoru R4 35 Mratínský potok a plocha lokálního biocentra L1 51 Zámecký park, 
vloženého do regionálního biokoridoru.  Biokoridor spojuje reg. biocentrum R2/11 U 
zlámaného kříže na východě s reg. biocentrem R1/10 Ďáblický háj a s nadregionálním 
biocentrem N1/2 na západě a tvoří významný severní směr a propojení ÚSES na území 
Prahy. 
Původní společenstvo střemchové jaseniny v nivě potoka odpovídá STG 2BC-C4, vzhledem 
k navýšení terénu v blízkosti koryta potoka je nutno počítat i s prvky habrových doubrav, 
STG 2B3. 
 
Koncepce řešení projektu ÚSES, návrh: 
Projekt řeší v první části úsek biokoridoru severně od toku Mratínského potoka ležící na 
pozemcích investora, tj. cca 1/3-1/2 celkové šířky biokoridoru. Řešení ÚSES respektuje 
stávající situaci potoka, a navazuje na úpravy Obytného souboru U zámeckého parku. 
Maximálně zahrnuje stávající zeleň, tvořenou spontánními náletovými porosty (viz 
dendrologický průzkum). Ve stávajících porostech budou prováděny postupné probírky s 
cílem postupné eliminace nepůvodních druhů a preferencí stanovištně vhodných původních 
dřevin. Omezujícím faktorem je trasa stávajícího teplovodu a plynovodu vedená souběžně s 
potokem v území biokoridoru a biocentra. V této trase bude zachován původní stav, tj. 
nebudou zde prováděny nové výsadby. V plochách bez stávajících porostů v ochranném 
pásmu těchto inženýrských sítí bude udržován luční trávník, resp. ponechán spontánní 
bylinný porost.  Návrh výsadeb se v zásadě vyhýbá nepřirozeným šablonovitým výsadbám. 
Keře budou umisťovány dle jejich ekologických nároků na okraje porostů (ekotony) 
v stejnorodých skupinách.  
Na ploše biocentra Zámecký park bude založen dvojí typ porostu. Na jižním svahu zemního 
valu bude založen porost odpovídající habrovým doubravám, na ostatních plochách v okolí 
Mratínského potoka bude založen typ porostu lužní les. 
Sukcesní vývoj bude usměrňován eliminací nevhodných druhů, což je otázka následného 
managementu a péče o prvky ÚSES. 
 
Technologie úprav zeleně: 
Použita plošná výsadba lesnickou technologií, tj. prostokořennýni sazenicemi výšky 40-50 
cm ve sponu 1,3 x1,3 m. 
 
 Příprava půdy 
Na plochách upravovaného terénu bude rozprostřena ornice 20 cm, provede se plošná 
úprava terénu, a obdělání půdy do drobtovité struktury. 
Na plochách stávajících porostů bude provedeno lokální doplnění ornice dle stavu plochy. 
 Trávník 
Všechny travnaté plochy v prvcích ÚSES budou mít charakter extenzivních lučních trávníků. 
Na nově upravovaných plochách se provede zatravnění výsevem, na stávajících plochách 
úprav terénu budou maximálně šetřeny stanovištně vhodné bylinné porosty a eliminovány 
nevhodné invazní druhy (zlatobýl, topinambur, turan kanadský aj.).  
 Lesnické technologie 
V prvcích ÚSES budou vysazeny lesnické sazenice výšky 40-50 cm, do jamek 0,03 m3 s bez 
výměny půdy. Bude aplikováno zásobní hnojení. Spon výsadby bude 1,3 x 1,3 m. 



 
 Keře střední 
Výsadba do jamek 0,05 m3 s 50% výměnou půdy, černý úhor zabezpečený mulčováním 15 
cm kůrového substrátu, hustota 1,5-2 m, sazenice v kontejnerech 5 l 3-5 výhonů délky 70-
100 cm. Po výsadbě se výhony zakrátí o cca 30%. 
 
Typ porostu habrové doubravy: 
 Rostlinný materiál 
Sortiment dřevin vychází výhradně z původních společenstev habrových doubrav (Carpinion 
betuli). 
 Stromové patro 
Carpinus betulus - habr obecný 30%, Quercus petraea - dub zimní 30%, Tilia cordata - lípa 
srdčitá 20% 
 Keřové patro 
Lonicera xylosteum - zimolez pýřitý, Ribes alpinum - meruzalka aplská, Ligustrum vulgare - 
ptačí zob obecný, Cornus sanguinea - svídá krvavá 
 
 
 
Typ porostu lužní les: 
 Rostlinný materiál 
Sortiment dřevin vychází výhradně z původních společenstev střemchových jasenin (Alno-
Padion) 
 Stromové patro 
Quercus robur - dub letní, Tilia cordata - lípa srdčitá, Acer platanoides - javor mléč, Fraxinus 
excelsior - jasan ztepilý, Prunus padus - střemcha 
 Keřové patro 
Euonymus europaeus - brslen obecný, Viburnum opulus - kalina obecná, Cornus sanguinea 
- svídá krvavá 
 
 
































































































































