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realizace a  údr žba zeleně

Tuto otázku si jistě klade mnoho 

investorů, stavebních dozorů 

a  také většina realizátorů, kterým 

záleží na tom, aby díla byla kvalitní 

a nemuseli řešit v budoucnu zbyteč-

né reklamace. Bohužel právě realizá-

toři se pak dostávají do nelehké si-

tuace, kdy jsou ceny jejich děl tlače-

ny stále níž a  to mnohdy i  za cenu 

snižování kvality jejich práce.

Často se pak ale stává, že jediným 

kritériem pro získání zakázky je nej-

nižší cena. A právě tyto zakázky, kte-

ré byly takto „vysoutěženy pod ce-

nou“, se musí nákladně opravovat, 

předělávat a prvotní úspora se inves-

torovi ve finále prodraží. Má-li být 

dílo odvedeno kvalitně, není možné 

šetřit na použitém materiálu. Velmi 

často se totiž stává, že to, co není na 

první pohled vidět, se záměrně ošidí, 

což se v  krátké době projeví. Právě 

proto se snaží firma BB Com realizá-

torům nabízet své výrobky a  pora-

denské služby, aby se vyvarovali 

možných reklamací jejich děl.

Správná cesta
Že se jedná o  správnou cestu, nám 

potvrzují realizační firmy, se kterými 

spolupracujeme. Snažíme se pro ně 

najít vždy optimální doporučení, jaké 

substráty a  komponenty použít, aby 

příliš nezatížily rozpočet a  poskytly 

rostlinám optimální podmínky pro růst 

i v delším časovém horizontu a ne jen 

krátce po výsadbě. Tuto myšlenku 

mám potvrdil a doplnil Ing. Martin Při-

byl, jednatel firmy Acris Zlín, který říká: 

„Při zakládání výsadeb stejně jako tráv-

níků se nevyplácí šetřit. To co se nepo-

daří do půdy dostat na samotném za-

čátku při přípravných pracích, se jen 

těžko následně opravuje. Vždy se sna-

žíme investora přesvědčit, aby nešetřil 

na přípravě půdy a použil kvalitní sub-

stráty. Zvláště u nás na Zlínsku a Vsetín-

sku jsou těžké jílovité půdy, které jsou 

mnohdy navíc poškozeny stavební 

činností a jejich vylepšení je naprostou 

nutností.“ Jako příklad Ing. Přibyl uvedl 

loňskou realizaci rekonstrukce Parku 

Komenského v centru Zlína. „Těžké jílo-

vité půdy bylo třeba obohatit o kvalitní 

organickou hmotu v podobě zeleného 

kompostu, podklad pro trávníky vyleh-

čit trávníkovým substrátem a jámy pro 

stromy oddrenážovat střešním sub-

strátem, kterého jsme nakonec spotře-

bovali celý kamion.“

Substráty pro výsadby
Substráty pro výsadby jsou společně 

s trávníkovými nejčastěji používaný-

mi substráty při většině sadovnic-

kých realizací. Podle druhu rostlin 

a kvality půdy v místě výsadby volí-

me množství a druh použitého sub-

strátu. Zatímco pro většinu trvalek 

a  listnatých dřevin postačí ve větši-

ně případů zahradnický substrát, 

pro jehličnany pak doporučujeme 

použít již substrát, který je pro ně 

určen. Má nižší pH, hrubší vzdušnou 

strukturu, pro lepší vazbu živin ob-

sahuje zeolit a je zásoben nejen zá-

kladním hnojením, ale i mikroprvky. 

Pro náročnější citlivé dřeviny pak 

nabízíme tuto variantu také s koko-

sovým vláknem. Ve špatných pů-

dách a  na extrémních stanovištích 

se vyplatí použít substrát Mykoflor, 

který díky mykorizním houbám po-

může rostlinám zvládnout tyto ne-

vhodné podmínky.

Trávníkové substráty 
a hnojiva
Stále více jsou při zakládání trávníků 

používány trávníkové substráty. 

Jak pomoci zkvalitnit 
zahradnické realizace?

Celková rekonstrukce parku Gahurův prospekt – Zlín
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Kvalitní příprava podkladu je důleži-

tá nejen při zakládání trávníků výse-

vem, ale i při pokládání travních ko-

berců. Díky mnohaleté spolupráci 

s  firmou ADAM zahradnická a. s., 

která se podílí na realizacích profe-

sionálních sportovišť, vyvinula firma 

BB Com profesionální trávníkové 

substráty. Jejich použití zlepší vzchá-

zení travního osiva a zrychlí zakoře-

nění travních koberců. Dále nabízí-

me osiva Barenbrug a  osiva modré 

řady. Kompletní nabídku pro trávní-

ky doplňují trávníková hnojiva od 

společnosti Everris. Jedná se o  čás-

tečně a  plně obalovaná trávníková 

hnojiva, která řeší kompletní výživu 

trávníků po dobu dvou až devíti 

měsíců jedinou aplikací.

Střešní substráty
Střešní zahrady nejsou již realizovány 

pouze na střechách velkých budov 

bohatých firem, ale stále více jich 

přibývá i v soukromé zeleni. Mají ne-

jen estetickou funkci. Důležitá je také 

jejich retenční funkce, kdy významně 

ovlivňují zpomalení odtoku srážkové 

vody do kanalizace. Příznivě ovlivňují 

mikroklima, slouží jako ochrana hyd-

roizolace a  snižují teplotní výkyvy. 

Naši odběratelé – realizační firmy se 

často setkávají se špatně založenými 

střešními zahradami, které „po ně-

kom“ opravují. Nejčastější chybou 

takových realizací je použití špatné-

ho střešního substrátu, který násled-

ně obtížně a  nákladně vyměňují. 

Střešní substráty Florcom jsou dlou-

hodobě stabilní, nevyplavují se, ne-

jsou těžké a  mají vysokou drenážní 

a  absorpční schopnost. Pro správné 

založení střešní zahrady jsme schop-

ni navrhnout a  dodat celý drenážní 

systém – nopové fólie, geotextilie, 

filtrační textilie, okrajové profily 

a kontrolní šachty. 

Speciální substráty
Do měst a obcí se opět vracejí květi-

ny v nádobách, které jsou na údržbu 

nejnáročnější. Největší položku tvoří 

náklady na jejich pravidelnou záliv-

ku a  přihnojování. K  tomuto účelu 

jsme vyvinuli substrát s  hydroge-

lem, který dokáže snížit frekvenci 

zálivek na polovinu. V  kombinaci 

s použitím dlouhodobě se uvolňují-

cích hnojiv a  vyšší dávkou zeolitu 

jsou rostliny dobře zásobeny živina-

mi a  omezuje se také potřeba při-

hnojování. Tento substrát již pátým 

rokem připravujeme pro město Bra-

tislava. Zde Zahradní centrum Kulla 

po celém městě vysazuje a  pečuje 

o  balkónové rostliny v  nádobách 

a díky kvalitnímu substrátu s dosta-

tečnou zásobou vody a  živin šetří 

polovinu nákladů na tuto péči.

Rašeliny a komposty
Tam, kde je třeba zlepšit fyzikální 

a chemické vlastnosti těžkých zásadi-

tých půd, nabízíme realizátorům ně-

kolik druhů balených rašelin. Nejvíce 

je realizátory podobně jako u  sub-

strátů využíváno 250litrové balení, 

které je ideální na manipulaci. U půd, 

kde je třeba dodat organickou hmotu 

a  pomalu se uvolňující živiny, jsou 

ideálním řešením naše komposty. 

Komposty jsou zcela čisté bez pří-

tomnosti kamenů, nerozložitelných 

zbytků a  semen plevelů. Samozřej-

mostí je také jejich dokonalá homo-

genizace – neobsahují žádné hroudy 

a klacky, jak je tomu bohužel mnoh-

dy zvykem u  městských kompostá-

ren. Komposty se dodávají volně lo-

žené, s  možností kombinace na 

jednom kamionu s dalšími substráty, 

kůrou, či jiným zbožím na paletách.

Mulčovací kůra
Kůra je realizátory nejvíce používa-

nou komoditou a  její prodej stále 

stoupá. Snažíme se, aby kůra značky 

Florcom měla stále stejnou vysokou 

kvalitu, byla čerstvá, obsahovala co 

nejméně dřevní štěpky, byla opti-

málně podrcená a vytříděná. Tím se 

lišíme od nabídky kůry přímo z  pil 

a ostatních dodavatelů, kde se kvali-

ta během roku velmi mění. Naše 

kůra je podle potřeby jednou až 

dvakrát drcena, tříděna na speciál-

ních bubnových sítech, aby neobsa-

hovala jemné částice a  díky tomu 

pomaleji fermentovala. Kůra je nej-

častěji dodávána jako volně ložená, 

ale také v  big bagu a  v  70litrových 

pytlích pro menší a  hůře přístupné 

realizace.

Piniová kůra a barvená 
štěpka
Piniová kůra je mercedesem mezi 

mulčovacími a dekorativními mate-

riály. Prodáváme kvalitní španělskou 

piniovou kůru, ve třech frakcích, kte-

rá velmi dlouho vydrží a nerozkládá 

se. I  přes její vyšší cenu si nachází 

stále více zákazníků. Nabízíme také 

kvalitní, dobře probarvenou němec-

kou štěpku ve třech odstínech, která 

drží svoji barvu velmi dlouho,  na 

slunci a dešti nebledne a nešedne.

Víme, že při realizacích zahrad a zele-

ně je důležitý osobní přístup. Každá 

realizace či rekonstrukce zahrady či 

veřejné zeleně má svá specifika. Pro-

to se i  my snažíme o  stejný přístup 

k našim zákazníkům a vždy hledáme 

tu nejlepší alternativu – složení sub-

strátů, balení substrátů, způsob do-

pravy a samozřejmě také ceny.

Ing. Jiří Komzák

BB Com s. r. o. Letohrad

Obchodní zástupci: 

Ing. Jiří Komzák, tel.: 774 444 550

 jiri.komzak@bbcom.cz 

Zbyněk Ptáček, tel.: 608 820 440

 zbynek.ptacek@bbcom.cz

Park Komenského ve Zlíně – nutnost vylepšení půdy je zde nezbytností

Trávníky vysévané do trávníkového substrátu v parku Komenského, Zlín


