
Skladba

Mlatový povrch

- hlinito-písčitý povrch, fr. 0-4 mm          30mm

- drcené kamenivo, fr. 8-32mm              70mm

- drcené kamenivo, fr. 32-64mm           100mm

- zhutnělý rostlý terén
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Skladba

Mlatový povrch

- hlinito-písčitý povrch, fr. 0-4 mm          30mm

- drcené kamenivo, fr. 8-32mm              70mm

- drcené kamenivo, fr. 32-64mm           100mm

- zhutnělý rostlý terén

_______________________________________

                                                          300mm

ocelová obruba

2%2%

- nezhutněný mlat
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- výsadbový substrát (50% výměna půdy)

dubové kůly

- drenážní vrstva - cihlový recyklát
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Schéma změny trávnaté plochy

na plochy mlatu v okolí stromu

Schéma nové výsadby v mlatové

ploše

Výměna travního půdního pokryvu za pochozí mlatovou plochu
- V okapové linii stávajících stromů je nutné mechanicky odstranit travný drn, tak aby
nedošlo k poškození kořenového systému.

- Na upravený terén v průměru dva metry kolem stromu se položí netkaná geotextilie, proti
prorůstání plevele.

- Kruh o průměru dva metry se po obvodě vytyčí ocelovou pásovinou a vyplní jemným mlatem do úrovně okolního
terénu. Z důvodu lepšího vsaku vody a provzdušnění se táto část nezhutňuje.

- Výška nově upraveného terénu v okolí báze kmene nesmí být větší než 10 cm oproti stávajícímu stavu.
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