SPECIFIKACE PRACÍ
Jaro: v období od předání staveniště do 20.05.2022







Odstranění rostlin z předchozího období
Sejmutí a odvoz zeminy:
o Plocha A
 nádoby L v celé hloubce nádoby
 nádoby M, S v hloubce 10 cm
o Plocha C
 Nádoby 150 v hloubce 10 cm s ohledem na trvalé osázení
 Nádoby 120 v hloubce 10cm
o 3D sochy
 Ponechány beze změny
Rozrovnání nového substrátu ve správném poměru včetně hnojiva ve správném poměru.
Mytí nádob
Výsadba rostlin – cca 80ks/m2

Specifikace rostlin: jarní cibuloviny v květináčích minimálně o průměru 10cm
Procentní zastoupení:



Primula

15%

Viola

25%

Muscari

5%

Bellis perennis

5%

Tulipa

15%

Crocus

10%

Narcissus

25%

Zálivka 10 cyklů zalévání po 4 000 litrech

Ozelenění – jaro se netýká závěsných truhlíků na kandelábrech veřejného osvětlení.

Léto: v období od 27.05.2022 do 14.10.2022








Odstranění rostlin z předchozího období
Sejmutí a odvoz zeminy:
o Plocha A
 nádoby L v hloubce 10 cm
 nádoby M, S v hloubce 10 cm
 závěsné květináče
o Plocha B
 závěsné květináče
o Plocha C
 nádoby 150 v hloubce 10 cm s ohledem na trvalé osázení
 nádoby 120 v hloubce 10cm
o 3D sochy
 v celém objemu
Instalace závěsných truhlíků na plochách A a B, dovoz z areálu společnosti Sotes.
Rozrovnání nového substrátu ve správném poměru včetně hnojiva ve správném poměru,
zemina v 3D sochách musí být dostatečně upěchována proti deformaci tvaru při sléhání
a zajištěna proti vysypávání.
Výsadba rostlin – cca 50ks/m2

Specifikace rostlin: sezónní balkonové rostliny, hlíznaté rostliny, popínavé letničky a zelenina
v květináčích minimálně o průměru 10-12cm
Procentní zastoupení:
Tagetes patula, erecta, tenuifolia

10%

Pelargonium

20%

Surfinia

20%

Glechoma

10%

Plectranthus

5%

Million Bells

25%

Salvia splendens

5%

Popínavé letničky (Tropaleolus, Thunbergia) včetně konstrukce – jehlan (Plocha B)

3%

Okrasné dýně mix min 3 forem (Plocha A – Květináč-lavička)




Mytí nádob
Zálivka spolu s hnojením - 75 cyklů zalévání po 6 500 litrech
Průběžná kontrola a odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin, zastřihávání

2%

Letní ozelenění včetně zálivky se týká i závěsných truhlíků na kandelábrech veřejného osvětlení, se
zastoupením rostlin:


Výsadba rostlin – cca 50ks/m2

Specifikace rostlin: sezónní balkonové rostliny, hlíznaté rostliny, popínavé letničky a zelenina
v květináčích minimálně o průměru 10-12cm



Pelargonium

40%

Plectranthus

20%

Million Bells

30%

Glechoma

10%

Výsadba 3D soch – cca 1 400 ks

Specifikace rostlin: dodání sezónních rostlin v sadbovačích
Begonia semperflorens

100%

Podzim: v období od 21.10.2022 do 31.12.2022



Odstranění rostlin z předchozího období
Sejmutí a odvoz zeminy:
o Plocha A
 nádoby L v hloubce 10 cm
 nádoby M, S v hloubce 10 cm
 závěsné květináče bez sejmutí zeminy
o Plocha B
 závěsné květináče bez sejmutí zeminy
o Plocha C
 nádoby 150 v hloubce 10 cm s ohledem na trvalé osázení
 nádoby 120 v hloubce 10cm
o 3D sochy
 Bez sejmutí zeminy




Rozrovnání nového substrátu ve správném poměru včetně hnojiva ve správném poměru.
Výsadba rostlin – cca 70ks/m2

Specifikace rostlin: sezónní rostliny, vřesovištní, minimálně o průměru 10-12cm, jehličnaté větve
Procentní zastoupení:



Erica carnea

25%

Brassica oleracea -minimálně tři tvarově a barevně rozdílné druhy

35%

Calluna vulgaris

20%

Senecio bicolor

10%

Leucophyta brownii

10%

Výsadba rostlin – cca 2 kg/m2 do závěsných květináčů a 3D soch

Specifikace rostlin: jehličnaté větve
Procentní zastoupení:





Picea pungens, Abies

Mytí nádob
Zálivka 10 cyklů zalévání po 4 000 litrech pouze vodou
Průběžná kontrola a odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin, zastřihávání

100%

Zima: v období od 21.11.2022 do 31.12.2022
Výzdoba k 1. Adventu


Doplnění jehličnatých větví 1, 5 kg/m2

Procentní zastoupení:
Abies

40%

Picea pungens

40%

Pinus sylvestris

20%

Podzimní výzdoba doplněná od 21. 11. 2022 o jehličnaté větve bude na místě ponechána. Likvidace
materiálu není součástí zakázky.




Výzdoba vánoční dekorací – konzultováno s objednavatelem
Zálivka 5 cyklů zalévání po 4 000 litrech pouze vodou
Průběžná kontrola a odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin, zastřihávání

