From: Hegmonová Zuzana
Sent: Friday, February 12, 2021 1:21 PM
To:
Cc: Surovcová Marie <MarieSurovcova@zlin.eu>
Subject: Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Dobrý den,
společně s kolegyní Ing. Surovcovou (níže) reagujeme na Váš dotaz k využití trvalek při tvorbě květinových
vegetačních prvků v intravilánu sídel, jež jste podala v rámci Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99
Sb.
Mně se týkají dotazy na skladbu a zastoupení jednotlivých taxonů, vč. zkušeností, na záhonech v parku
Komenského a nám. Míru.

Park Komenského:
V příloze mailu Vám připojuji osazovací plány jednotlivých záhonů z realizační PD:
04_02_2 DETAIL kere.pdf
04_02_3 DETAIL kere.pdf
04_02_4_K1-K7.pdf
04_02_5_K9-K16.pdf
Záhony různých typů /keřové, smíšené, trvalkové, letničkové, s cibulovinami/ byly víceméně v r. 2014
zrealizovány dle osazovacích plánů. Samozřejmě, že k menším odchylkám už při samotné realizaci došlo.
Během těch 6 let některé taxony téměř vymizely /Aquilegia, Astrantia/ , jiné naopak velmi posílily /Rudbeckia/.
Postupně se snažíme některé dosazovat, obnovovat. Z letničkového záhonu u prodejny MHD jsme loni na jaře
udělali nový, založili jsme trvalkový.
Jen uvádím, že cibuloviny v parku Komenského měníme každý rok, tedy aktuální druhy a kultivary pro každý rok
zvlášť jsou u nás také k dispozici.

Nám. Míru:
Záhony v zelené části, tzv. parčíku, byly zakládány v r. 2000, návrh Ing. Divila, spolu s konzultací Ing. Kuťkové.
Za těch více než 20 let prošly obrovskou proměnou, také založenou na vhodnosti a naopak nepřizpůsobivosti
jednotlivých druhů a kultivarů.
K dispozici staré osazovací plány nemáme, pouze naše vlastní zákresy a skice z r. 2008, které přikládám
/netuším, zda se v nich vyznáte/.
Jediný záhon, který jsme v r. 2018 plně zrekonstruovali, tedy ne jen částečnými dosadbami, byl tzv. „Trantírkovo“,
tj.v JV rohu náměsti, nejblíže přechodu k divadlu.
Do přílohy mailu Vám připojuji návrh osazovacího plánu tohoto záhonu.
Co se týká zvýšených záhonů na náměstí Míru:
- zvýšené záhony u staré pošty 2ks – jsou letničkové, s cibulovinami a jsou každým rokem obnovovány, pokud
chcete znát sortiment pro tento rok, napište.
- zvýšené trvalkové záhony pod jasany jsme v r. 2019 zrekonstruovali, v některých místech ponechali poměrně
prosperující Carex a Alchemilla erytropoda a po pečlivém studiu jak v terénu, tak v dostupných zdrojích literárních
apod., jsme nakonec dospěli k tomuto sortimentu:
- Potentilla Nuuk
- Geranium x cantabrigiense Karmina
- Geranium x cantabrigiense Biokovo
- Euphorbia amygdaloides Purpurea
- Euphorbia amygdaloides Robbiae
- Aster ageratoides Asran
- Amsonia tabernaemontana Blue Ice
- Petrorhagia saxifraga

- zvýšené trvalkové záhony pod lípami v centrální části nám. Míru jsme taktéž v r. 2019 zrekonstruovali, ve
středové části ponechali Sedum telephium a doplnili je nově o:
- Helleborus foetidus
- Helleborus orientalis Red Lady
- Geranium x cantabrigiense Biokovo
Všechny trvalkové záhony na nám. Míru jsou každým rokem nově doplňovány o cibuloviny, pokud chcete znát
sortiment pro nastávající sezónu, opět napište.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte na níže uvedených mailech.
Děkuji,
s pozdravem
Z. Hegmonová
Ing. Zuzana Hegmonová
zahradní architekt
Magistrát města Zlína
Odbor městské zeleně
Zarámí 4077 760 01 Zlín
577630989•604221642

Dobrý den,
odpovídám na Váš dotaz k využití trvalek při tvorbě květinových vegetačních prvků v intravilánu sídel.
Jeden z Vašich konkrétních dotazů se týkal záhonů na KO Čepkov.
K těmto záhonům mohu sdělit následující:
V roce 2015 byla OMZ naplánována rekonstrukce stávajících záhonů, které byly již prořídlé a
zaplevelené.
Po kontrole na stanovišti, zaměření plochy a vyhodnocení stávajícího stavu byl zakreslena
jednoduchá skica návrhu rekonstrukce a slepý položkový rozpočet, který zahrnoval likvidaci
stávajícího porostu ve vybraných částech KO, navezení kvalitní zeminy, chemické odplevelení,
doplnění substrátu, přípravu terénu, výsadbu trvalek včetně hnojení a zalití, mulčování mulčovací
kůrou, dále zajištění péče o záhony po dobu 2 vegetačních období.
Rekonstrukce záhonů na KO Čepkov probíhala na 80 m2.
Soupis rostlinného materiálu:
Coreopsis vert. ´Zagreb´ ………………………………….200 ks
Salvia nemorosa ´Bordeaux Steel Blue´ ……………280 ks
Solidago hybrida ´Strahlen Kroneˇ……………………..90 ks
Yucca filamentosa ………………………………………………15 ks
Imperata cylindrica ´Red Baron´…………………………45 ks
Celkem ……………………………………………………………..630 ks
Soupis ostatního materiálu:
Zemina ………………z vlastních zdrojů OMZ

Substrát ………………………………1 m3
Tabletové hnojivo…………… 630 ks
Mulčovací kůra ……………….. 7 m3
Nákup trvalek zajistil OMZ, realizaci a péči dodavatel sadovnických úprav.
Sortiment rostlin – trvalek byl zvolen tak, aby splňoval následující parametry:
1. Odolnost rostlin (vůči suchu a zasolení)
2. Výška rostlin
3. Nároky rostlin
4. Remontující kvetení
Zkušenosti:
Na péči se jeví nejnáročnější šalvěj, která je napadána sviluškou chmelovou a je nutné aplikovat
chemické přípravky.
Po odkvětu jsou zastříhnuty krásnoočka a šalvěje a juky.
Hlubší řez provádíme v předjaří.
Zvolený sortiment na stanovišti prosperuje velmi dobře.
Kromě výše zvoleného sortimentu byl záhon doplněn o cibuloviny:
Tulipán Lilyfire - v ostrůvcích po obvodu
Narcis Thalia - v ostrůvcích po obvodu
Eremurus hyb. – ve středovém kruhu

S pozdravem
a přáním pěkného dne
Ing. Marie Surovcová
arboristka
Magistrát města Zlína
Odbor městské zeleně
Zarámí 4421 760 01 Zlín
577 630 992 / 604 220 469

