
1 

 

Súhrnná technická správa 

 
 
Identifikačné údaje o spracovateľoch PD: 
 
- autor projektu/HIP: Ing. arch. Rút Venge, rut.venge@archreal.sk 
- statické posúdenie: Ing. Jozef Žižák 
 

Identifikačné údaje o stavbe: 
 
o názov stavby: Vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme realizačného 

jednostupňpového projektu na prvky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou 

v MČ Bratislava – Karlova Ves 

EXTENZÍVNA  VEGETAČNÁ  STENA 

o lokalita: okres: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Karlova Ves, k.ú: Karlova Ves 

o investor: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 

o stupeň projektu: realizácia stavby 

o charakter stavebných prác: novostavba - rekultivácia 

o počet poschodí: svah 

o za účelom: zadržania zrážkovej vody zelenej infraštruktúry s postupnou infiltráciou 

a vytvorením vegetačných stien na existujúcich múroch v MČ Bratislava – Karlova Ves, 

Veternicová ul. 

o predpokladaný termín začatia výstavby: 09/2020 

o predpokladaný termín ukončenia výstavby: 03/2021 

o počet užívateľov: obyvatelia mestskej časti Karlova Ves 

o riešená plocha:  680,55 m2  

o predpokladané náklady na stavbu: 11.000 EUR 

 

o cieľom novostavby - rekultivácie je vytvorenie: 

a/ modelových prvkov na hospodárenie so zrážkovou vodou (vsaky V1 až V3), ktorá 

vo svahovitom teréne odteká na cestnú komunikáciu a do dažďovej kanalizácie, 

b/ vegetačných stien – neestetické existujúce betónové múriky,  

c/ lúky – výsev lúčnych kvetov namiesto existujúcej buriny, 

čím sa zároveň prispeje k zvýšeniu estetickej kvality prostredia v mestskom type bývania 

(bytové domy – sídlisko) pre obyvateľov Veternicovej ulice v BA, m. č. Karlova Ves. 

 

o bilancie stavby:   

- výmera riešenej plochy: 680,55 m2 

- riešená plocha objektov: 62,20 m2 

-  ±0,000 = 253,000 m.n.m. (plocha parkoviska nad svahom) 
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- pôvodný terén: 249,000 m.n.m., kóta -4,000 m – Veternicová ulica (cez kótu -1,700 

m až po -1,600 m) 

- upravený terén = pôvodný terén 

- kóta najvyššej časti: -1,600 m 

- kóta najnižšej časti: -4,000 m 

- max. výška objektu terasovitých svahov: 4,000 m 

- hladina podzemnej vody: --- 

- oplotenie: bez 

- dopravné napojenie: Veternicová ulica, Bratislava – parc. č. 3651/70 

- statická doprava: existujúca, v dotyku s riešenou plochou (nad svahom, pod  

   svahom) 

- stavebné objekty: 

SO.01 vsaky V1 až V3 

SO.02 vegetačné steny 

SO.03 lúka 

   

o IS, na ktoré bude objekt napojený + komunikácie: 

o objekt nie je napojený na žiadne inžinierske siete, 

o odvod dažďovej vody z plochy svahu – do existujúcej dažďovej kanalizácie v cestnej 

komunikácie + zadržanie a infiltrácia dažďovej vody v nových plochách vsakov, 

o vstup na objekt – z existujúcej verejnej cestnej komunikácie, parc. č. 3651/70, 

o existencia vedení STL plynu cez objekty – rešpektovanie ochranného a bezpečnostného 

pásma pri návrhu! 

 

Stavenisko a odpady: 

 

o stavenisko bude zriadené na pozemku s parc. č. 3651/269, k.ú.: Karlova Ves, v spodnej 

časti pri schodisku, 

o podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 1. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je stanovené množstvo 

odpadu zo stavby nasledovne:  

 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných miest – odpady umiestnené na parcele investora a likvidované 

dodávateľmi v súlade s STN o likvidácii odpadov nasledovne: 

 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO   

           A MATETIÁL Z BAGROVÍSK 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 (O) – 25,000 m3 

SPOLU: 25,000 m3  
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o využitie: na podsyp existujúceho oporného múrika parkoviska na svahu cca 2,000 m3, 

zvyšok (23,000 m3) na skládku 25,300 t 

 

 

Charakteristika územia stavby: 

 

Lokalita/popis prevádzky: 
 

Objekt umiestnený v zastavanom území obce – intravilán, svahovitý terén, výška 

pôvodného terénu 249,000 m. n. m. – Veternicová ulica – päta schodiska. Navrhovaný 

terén objektov ostáva na výškach P.T.. Objekty vsakov, stien a lúky v riešenej ploche 

nezasahujú do žiadnej inej verejnej a ani vysokej zelene, iných objektov, nenachádza sa 

v chránenom území, nie sú prítomné radónové zóny, nebezpečné látky, resp. vedenie 

vysokého elektrického napätia. Predmetné objekty neohrozujú a ani neobmedzujú 

prevádzku priľahlej cestnej komunikácie, parkoviska a existujúceho vedenia STL plynu – 

rešpektované ochranné a bezpečnostné pásmo v šírke 4,00 m, nenachádzajú sa v 

žiadnom ochrannom pásme, resp. v chránenom prírodnom území. 

 

 

Urbanistické, architektonické, stavebno-technické a sadové riešenie stavby: 

             

         Urbanistické riešenie: 

 

o riešená plocha je umiestnená v BA-m.č. Karlova Ves, Veternicová ul., v lokalite existujúcej 

zástavby bytovými domami, prístupný z existujúcej cestnej komunikácie. Navrhované 

objekty rešpektujú hranicu riešenej plochy, dané regulatívy územia, existenciu IS, vzťahy 

k okolitej zástavbe, orientáciu k svetovým stranám, statické, geologické, morfologické a 

klimatické podmienky územia.  

 

       Architektonické riešenie: 

 

o navrhnuté riešenie prvkov na zachytávanie dažďovej vody – vsakov (umelo vytvorených 

plytkých depresií) využíva existujúcu terénnu modeláciu, sklon a smer stekania 

zrážkovej vody. Celkovo sú navrhnuté 3 vsakovacie terénne modelácie, kde je navrhnutá 

sadovnícka úprava za pomoci vegetácie. Vybrané druhy vegetácie znášajú podmienky 

dočasného zamokrenia, pri návrhu sa využíva udržateľné hospodárenie so zrážkovou 

vodou za pomoci zelene, jej funkcia je hlavne v záchyte zrážkovej vody (listy, stonky) ešte 

„na zemi“ a následným vsakom do pôdy. Za pomoci evapotranspirácie (vyparovanie vody 

povrchom rastliny a dýchanie) rastliny čerpajú vodu prostredníctvom koreňov zo zeme. 

vegetácia vďaka svojej koreňovej sústave napomáha infiltrácii zrážkovej vody až do 

spodnejších vrstiev pôdy. Vsaky V1 a V2 sú z hľadiska krajinnej architektúry navrhnuté 
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ako pokračovanie vodorovnej plochy medzipodiest priľahlého schodiska s rovnobežným 

tvarom oporoného múru existujúceho parkoviska nad svahom, vsak V3 využíva terénnu 

modeláciu, žiaľ, návrh veľkosti je obmedzený existenciou vedenia STL plyny v hĺbke 0,8 – 

1,2 m a jeho bezpečnostného pásma v šírke 4,00 m,  

o popínavé rastliny (viacročné, samopnúce), súvislo pokrývajúce oporné múry listovou 

plochou = vegetačné steny, rovnako zadržiavajú zrážkovú vodu, ako aj za pomoci 

koreňovej sústavy ju odčerpávajú z okolitej pôdy. Vrstva listov v horúcich letných dňoch 

rovnako zabraňuje prehriatiu a následne sálavému teplu steny a tým popínavá vertikálna 

zeleň prispieva k zlepšeniu a ozdraveniu mikroklímy v sídlach. Vytvárajú „zelenú stenu“ 

a dopĺňajú priestor o prvok farebne ladiaci s riešenou plochou, vytláčajú umelý materiál 

– betón z prostredia, 

o výsev kvitnúcej lúky rovnako napomôže lepšiemu záchytu zrážkovej vody, doplní riešenú 

plochu o vyššiu farebnú vegetáciu, rešpektuje terénnu modeláciu, 

 

o návrhom sa sleduje nielen to, aby zrážková voda ostala v mestskej krajine a tak sa 

zamedzilo ďalšiemu vysúšaniu územia, ale zároveň aby sa čiastočne zmiernilo prípadné 

zatopenie cestnej komunikácie po búrkach či inej extrémnej zrážkovej činnosti. Naviac, 

opatrenia majú aj estetický účinok a podporujú biodiverzitu v krajine. Rešpektuje dané 

územie, tvar územia - modeláciu, existujúcu zeleň a vegetáciu – využíva existujúci stav 

na vytvorenie nového, avšak nutného prirodzeného prvku v parteri mesta na jeho 

kultiváciu.  

 

Stavebno-technické riešenie: 

 

o SO.01 vsaky V1 až V3 – pokosenie plochy (pri V1 až pod oporný múrik), obrobenie 

kultivátorom, výkop zeminy, odobratie zeminy (z V1 cca 2,000 m3 rozsypanie pod oporný 

múrik + zhutnenie, viď výkres AS-05), nakladanie, kladenie geotextílie 300g/m2, zásyp 

štrkom fr. 16-32 mm o h = 200 mm (pri V3 do cca 700 mm), objem: 8,211 m3, opätovné 

kladenie geotextílie 300g/m2, zásyp substrátom – zmesou, h = 250 mm, objem: 9,75 m3, 

jemné zhutnenie, zásyp štrkovým mulčom fr. 0-8 mm, h = 10 mm, objem: 0,039 m3, 

osadenie plastového záhradného obrubníka, h = 200 m, dĺžka pre V1 = 15,00 m, pre v2 = 

15,00 m, pre V3 + lúka = 18,54 m, sadenie trvaliek, zálievka, celková výška skladby = 

460,00 mm, plocha spolu: 39,00 m2, objem výkopovej zeminy spolu: 18,000 m3, 

 

o SO.02 vegetačné steny – pokosenie, hĺbenie jamiek, sadenie popínaviek PP1, zásyp 

novou zeminou – univerzálny záhradný substrát – každá rastlina samostatne (180 ks), 

zálievka samostatne, dĺžka spolu: 90,00 m,  objem novej zeminy spolu: 1,800 m3, 

osadenie nadzemnej kvapôčkovej zálievky – hadica pod oporný múrik v dĺ. 84,00 m do 

upevňovacích kolíkov s nasadením nástrčných ventilov na oboch koncoch hadice, 
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o SO.03 lúka – pokosenie, obrobenie kultivátorom, výkop zeminy, h = 300 mm (šetrne, 

možná prítomnosť koreňov existujúceho stromu), odobratie zeminy, nakladanie, zásyp 

extenzívnym sterilným trávnikovým substrátom bez semennej banky, objem: 7,000 m3, 

jemné zhutnenie, osadenie záhradného plastového obrubníka (viď SO.01 vsaky V1 až V3), 

výsev lúčnej zmesi, zavalcovanie, zálievka, celková plocha: 23,20 m2, objem výkopovej 

zeminy spolu: 7,000 m3 

 

Výkopová zemina: 

o objem výkopovej zeminy spolu: 25,00 m3 

o objem zeminy na skládku: 23,000 m3 

o objem zeminy na podsyp: 2,000 m3 

 

 

Výsadba: 

 

SO.01  vsaky V1 až V3 

 

o 3 záhony s funkciou zadržania a postupnej infiltrácie zrážkovej vody sú navrhnuté ako 

depresné miesto hlboké 460 mm pod úroveň terénu. Substrát použitý na výsadbu: 

zmes piesku, hliny a rašeliny v kombinácii – 50 dielov piesku: 30 dielov kompostu: 20 

rašeliny, po výsadbe sa celá plocha zamulčuje štrkom 10 mm a zaleje, výber rastlín 

musí spĺňať požiadavky znášať dočasné zamokrenie, výsadba v spone v závislosti od 

veľkosti navrhnutého rastlinného sortimentu a v súlade s výsadbovým plánom (výkr. č. 

AS-08): 

 

R21 Polygonum bistorta (Hadovník väčší)    ks 19,000 

R20b Iris p. ´Azurea´  (Kosatec nízky ´Azurea´)    ks 26,000 

R20a Iris ´Rare Edition´  (Kosatec ´Rare Edition´)    ks 21,000 

R20 Iris sibirica (Kosatec sibírsky)    ks 11,000 

R19 Lythrum salicaria (Vrbica vrbolistá)    ks 22,000 

R18 Echinacea ´Julia´ (Echinácea ´JUlia´)    ks 38,000 

R17 Rudbeckia hirta (Rudbekia žiarivá)    ks 26,000 

R16 Monarda x hybrida ´Cranberry Lace´ (Monarda ´Cranberry Lace´)    ks 10,000 

R14 Sedum spectabile ‘Brilliant’ (Rozchodník nádherný-briliantový)    ks 44,000 

R13 Hemerocallis ´Fragrant Returns´ (Ľaliovka hybridná ´Fragrant Returns´)    ks 20,000 

R12 Aster dumosus (Astra krovitá)    ks 20,000 

R11 Monarda x hybrida ´Prärienacht´ (Monarda ´Prärienacht´)    ks 14,000 

     ks 271,000 

 

          ukážka niektorých trvaliek: 
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    (R11)  Monarda x hybrida ´Prärienacht´ (Monarda ´Prärienacht´) 

           

patrí medzi vysoké trvalky s bohatým kvitnutím, počas        

      leta sa na pevných tmavozelených až hnedých stokách 
vytvárajú jedlé kvety fialovej farby, ktoré sú vhodné na 
dekorovanie dezertov. Kvety sú atraktívne pre včely a 
motýle. Rastlina sa dorastá do výšky 90 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

    (R17) Rudbekia žiarivá (Rudbeckia hirta) 

 

veľmi vďačná trvalka, tvoriaca veľké zlatožlté 

kvety s čiernym stredom, kvitne v júli až 

v októbri, jej kvety sú vhodné na rez, ie je 

náročná na pôdne podmienky, dorastá do výšky 

približne 600-700 mm 

 

 

 

 

 

    (R18) Echinacea ´Julia´ (Echinácea ´Julia´) 

                                                           

nenáročná trvalka, najlepšie sa jej darí na 

slnečnom stanovišti 
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     (R19) Lythrum salicaria (Vrbica vŕbolistá) 

 

je trvalá rastlina, ktorá potrebuje k rastu dostatok 

vlahy, vhodná aj do záhrady, dosahuje výšku 70 – 

120 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (R20)  Iris sibirica (Kosatec sibírsky)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      (R21)  Polygonum bistorta (Hadovník väčší) 

 

najčastejšie sa vyskytuje na horských 

lúkach, lesných mytinách, svetlých hájoch, 

na brehoch vodných tokov a rybníkov, 

dorastá do výšky 1 m 
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SO.02  vegetačné steny 

 

o oporný múrik – dĺžka 84,00 m 

o múrik – dĺžka 6,00 m 

o SPOLU dĺžka vegetačných stien: 90,00 m 

 

o výsadba každých 500 mm, prestriedať v poradí ako sú v tabuľke 2/1/1/1, 

podopretie bambusovými paličkami v počte 180,00 ks nasmerovanými 

k múrikom (samopnúce rastliny): 

 

Por.číslo Rastlinná špecifikácia Počet ks 

R2 Parthenocissus tricuspidata 72 

R3 Hedera helix Glacier                                                                 36 

R4 Hedera helix ´Sulphur Heart´ 36 

R5 Hedera helix Glacier "Thorndale" 36 

                                                                                                                  SPOLU: 180,00 ks 

 

o kvapôčkova zálievka popínaviek pri opornom múriku v dĺžke 84,00 m, uchytenie 

perforovanej hadice bez kompenzácie tlaku s vonkajším priemerom 16 mm, hr. 

steny 1,1 mm, vnútorný priemer 13,8 mm, vzdialenosť kvapkačov 30 cm, 

doporučený tlak 1-1,5 bar, max. tlak 4 bar, výtok vody 2,1 l/h/kvapkač pri tlaku 1 

bar,  nad zemou do upevňovacích kolíkov počte 84 ks, pomocou ktorých bude 

hadica nad úrovňou zeme bežať organizovane, v  udanej stope, vo vzdialenosti 1 

m použiť 1 upevňovací kolík, na oboch koncoch hadice, priamo napojiteľné 

nástrčné ventily v počte 2 ks, vhodné na dávkovanie, uzavretie, jednoduchšie 

nepriame riadenie tlaku, použitie jedine pri studených vodných systémoch do 

tlaku 4 bar, rýchla a jednoduchá montáž: 

hadicu narezať kolmo a na hladko, použiť nožnice na rezanie hadíc, koniec hadice 

jednoducho nasunúť na nástrčnú spojku ventilu (možnosť 

použitia plastovej alebo kovovej spony na prichytenie spojok), nástrčné 

spojky nevyžadujú žiadne tesnenie. 

 

Kvapková závlaha patrí medzi najúčinnejšie spôsoby zavlažovania. Týmto 

spôsobom dokážeme vodu dostať priamo ku koreňu rastliny, vďaka čomu je 

vyparovanie vody nulové, čiže sa jedná o veľmi hospodárny spôsob zavlažovania 

z hľadiska úspory vody. V hadiciach sú továrensky zabudované malé labyrinty, 

ktoré umožnia, aby sa voda dostala von na zavlažovaciu oblasť s veľmi malou 

intenzitou, čiže po kvapkách. Takto sa vyhneme pretečeniu a vody sa dokáže 

vsiaknuť priamo do pôdy bez vyparovania. Vstavané prvky kvapkovej závlahy sú 

https://slov-aqua.eu/sk/253-naradie
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mimoriadne citlivé na nečistoty, preto sa odporúča zamontovať filter do systému. 

Kvapkové telesá sú vybavené dvojitým otvorom, takto sa dá zabrániť tomu, aby 

sa po zavlažovaní vsali späť nečistoty. Vyrábajú sa z materiálu, ktorý je odolný voči 

chemikáliám a UV žiarením, je mimoriadne pružný a ľahko ohybný. Sú ideálnou 

voľbou pre zavlažovanie záhrad, rastlín, dekoračných rastlín, kríkov, využívajú sa 

aj na zavlažovanie poľnohospodárskych areálov. Fungujú pri nízkom tlaku 

(odporúčaný tlak je 1-1,5 bar), preto je vhodná montáž regulátora tlaku do 

systému. Rozlišujeme normálne kvapkové hadice a hadice s kompenzáciou tlaku. 

Hadice s kompenzáciou tlaku zaisťujú konzistentný prietok po celej dĺžke 

závlahovej linky a teda vysokú rovnomernosť závlahovej dávky. Okrem toho je 

možné kúpiť aj podzemnú kvapkovú hadicu, ktorá bola vyvinutá tak, aby korene 

rastlín nemohli upchať otvory kvapkových telies. Ku kvapkovým hadiciam sa 

odporúča používať nástrčné alebo Quick Joint spojky, pomocou ktorých vieme 

vytvoriť hocijakú potrubnú sieť. 

 

 

SO.03  lúka 
 

o výsev farebnej zmesi do sucha, využitie v rodinných záhradách a v obciach, či 

mestách na suché miesta, doporučený výsev: 3-4 g/m2 
              

o  Zloženie (resp. alternatíva): 

Trávy 20%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Tomka vonná (Anthoxanthum 
odoratum) 0,5%, Kostřava načernalá(Festuca nigrescens) 3%, Kostřava červená 
trsnatá (Festuca rubra commutata) 1%, Kostřava červená dlouze výběžkatá(Festuca rubra 
rubra) 3%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 2%, Kostřava 
žlábkatá (Festuca rupicola) 3%,  Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 3%, Smělěk 
štíhlý (Koeleria macrantha) 0,9%, Smělek jehlancovitý(Koeleria pyramidata) 0,8%, Lipnice 
úzkolistá (Poa angustifolia) 1%, Lipnice luční (Poa pratensis) 0,8% 

Byliny 50%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,5%, Řepík lékařský (Agrimonia 
eupatoria) 2,3%, Řepík vonný(Agrimonia procera) 2,3%, Rmen barvířský (Anthemis 
tinctoria) 1,3%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,4%, Zvonek okrouhlolistý (Campanula 
rotundifolia) 0,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Hvozdík svazčitý (Dianthus 
armeria) 1,6%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 2,2%, Hvozdík 
kropenatý (Dianthus deltoides) 1,6%, Tužebník obecný(Filipendula vulgaris) 0,5%, Svízel 
bílý (Galium album) 0,4%, Svízel Wirtgenův (Galium Wirtgenii) 0,5%, Devaterník 
velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 2%, Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) 
0,7%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 0,8%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 
1,5%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,5%, Kopretina bílá(Leucanthemum 
vulgare) 0,6%, Len rakouský (Linum austriacum) 2,2%, Len vytrvalý (Linum perenne) 
0,4%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 1,2%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 
1,1%, Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 1,6%, Heřmánek pravý (Matricaria 
chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,6%, Mák vlčí (Papaver 
rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,3%, Jitrocel prostřední (Plantago 

https://slov-aqua.eu/sk/162-filtre
https://slov-aqua.eu/sk/188-regulatory-tlaku
https://slov-aqua.eu/sk/150-nastrcne-spojky
https://slov-aqua.eu/sk/141-spojky-quick-joint
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media) 2%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 3,5%, Mochna přímá (Potentilla recta) 
3,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,8%, Šalvěj přelenitá (Salvia verticillata) 
1,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 
0,8%, Silenka nadmutá(Silene vulgaris) 1,6%, Silenka nící (Silene nutans) 1%, Mateřídouška 
vejčitá (Thymus pulegioides) 2%, Tymián obecný(Thymus vulgaris) 1,6%, Rozrazil 
ožankový (Veronica teucrium) 1,7% 

Letničky 30%: Řebříček tužebníkovitý (Achillea filipendula) 0,3%, Koukol 
polní (Agrostemma githago) 0,8%, Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 1,4%, Astra 
čínská (Callistephus chinensis) 0,7%, Nevadlec hřebenitý (Celosia argentea cristata) 
1,2%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 1,1%, Kopretina kýlnatá (Chrysanthemum 
carinatus) 0,2%, Kopretina osenní (Chrysanthemum segetum) 0,9%, Lokanka lepá (Clarkia 
elegans) 1%, Krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis) 1,3%, Krásnoočko 
barevné (Coreopsis tinctoria) 1,2%, Hvozdík čínský (Dianthus chinensis) 0,3%, Dvoutvárka 
oranžová (Dimorphoteca aurantica) 1,4%, Sluncovka kalifornská (Eschscholtzia 
californica) 1,5%, Zářivka velkokvětá(Godetia grandiflora) 0,8%, Šáter 
ozdobný (Gypsophila elegans) 0,4%, Šáter latnatý (Gypsophila paniculata) 0,5%, Iberka 
okoličnatá (Iberis umbelata) 2,3%, Len velkokvětý (Linum grandiflorum) 1,8%, Len 
vytrvalý (Linum perenne) 0,5%, Nocenka jalapová (Mirabilis jalapa) 0,8%, Tabák 
křídlatý (Nicotiana alata) 1,7%, Třapatka srstnatá (Rudbeckia hirta) 0,3%, Jazylka 
chobotnatá (Salpiglossis sinuata) 1%, Šalvěj šarlatová (Salvia coccinea) 0,3%, Šalvěj 
zahradní (Salvia horminum) 1,2%, Šalvěj zářivá (Salvia splendens) 0,8%, Hlaváč 
černopurpurový (Scabiosa atropurpurea) 0,9%, Hlaváč hvězdicovitý (Scabiosa 
stellata) 0,2%, Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) 0,3%, Aksamitník 
jemnolistý (Tagetes tenuifolia) 0,7%, Ostálka lepá(Zinnia elegans) 2,2%  

 

 

Údržba: 

 

o kvôli zabezpečeniu dobrej klíčivosti je potrebné, aby pôda po výseve kvitnúcej lúky 

bola dostatočne vlhká, to zn., že je potrebné v závislosti od zrážok zabezpečiť 

zálievku prvých 4 až 6 týždňov, 

o zálievku je potrebné zabezpečiť v závislosti od zrážok aj pre ostatnú výsadbu – 

zasakovacie záhony a popínavky (pod oporným múrikom cez kvapôčkovu zálievku), 

o v prvom roku je potrebné min. 4 x ročne  odpleveliť  zasakovacie záhony 

a mechanicky odstrániť plevel aj z popínaviek    

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Rút Venge 

             Bratislava, 06/2020 


