11 - Projekt „Parkové úpravy“

Pro vlastní realizaci parkových

úprav naše společnost nejdříve zadala úkol zpracování studie
projektu parkových úprav. Po zadání, následných jednáních, diskuzi, posouzení předložené studie a
zapracování připomínek Města Harrachov, zadala naše společnost projekt k dalšímu vypracování
renomované společnosti „Ateliér zahradní a krajinné tvorby Liberec“, a to včetně plánu výsadby
a zpracování jednotlivých etap realizace.
To vše s ohledem na časovost výsadby podle vegetačních období jednotlivých dřevin a
investičních a časových možností vlastní realizace. Kompletní projekt byl v návaznosti na
odsouhlasenou studii parkových a souvisejících úprav předán Městu Harrachov 30.06.2004.
Následně naše společnost provedla všechny etapy dané projektem „parkových úprav“:
I. Etapa :
- zadání, vypracování a odladění projektu parkových úprav daného území,
- terénní úpravy a jemné dočištění terénu v celém prostoru dojezdu bobové dráhy a kolem
provozní budovy,
- terénní úpravy a jemné dočištění terénu podél celé trasy vleku a bobové dráhy,
- vyčištění lesa podél bobové dráhy a v celém okolí projektu,
- štěpkování dřevního nepořádku,
- úprava náspu nájezdu bobové dráhy kamenným polem,
- vyspádování - v některých místech z přírodního kamene – odtoků dešťové vody (I. a II. etapa),
- vybudování nové cesty od garáží vpravo podél vleku bobové dráhy vzhůru lesem směrem ke
kótě Hřebínek,
- vybudování cesty od garáží podél toku Kamenice v návaznosti na starou místní pěšinu,
- svedení dešťové vody přirozenými kamennými svody do Kamenice,
- kompletní úprava prostoru kolem provozní budovy - perk, penetrace cest, dešťové svody atd.,
- výsadba dřevin a keřů v celém prostoru dojezdu bobové dráhy,
- výsadba dřevin a keřů podél trasy vleku podle odsouhlaseného plánu výsadby,
- travní osetí celého prostoru bobové dráhy, trasy vleku a dojezdu bobové dráhy,
- vybudování dřevěného můstku přes bobovou dráhu včetně přístupové cesty k můstku a klidové
zóně dlážděné zámkovou dlažbou.
Termín dokončení : srpen 2004
Náklady
: 420.000 Kč
II. Etapa :
- kompletní oddělení trasy vleku, bobové dráhy a dojezdu bobové dráhy zábradlím z „kulatiny“
v celkové délce 500 m,
- ochranné nátěry zábradlí z „kulatiny“ v délce 500 m podél cesty na Hřebínek přírodní barvou,
- kompletní dobudování cesty z předvrcholu kopce „Hřebínek“ podél vleku bobové dráhy, včetně
překladu spodní části cesty,
- vybudování příčných odtoků dešťové vody,
- hrubé zemní práce na stavbě jezírka včetně vybudování vtoku a odtoku do jezírka v oddechové
části u dojezdu bobové dráhy,
- druhé zatravnění všech ploch dle projektu parkových úprav včetně navezení sena
z harrachovských luk k vysemenění a vytvoření půdního krytu,
- vyčištění celého prostoru lesa v dotčeném území od kamenů, vývratů, větví, nepořádku a jemné
dočištění celého prostoru. Práce vykonávaly po dobu 2 měsíců 2 osoby,
- štěpkování dřevního nepořádku,
- dosadba dřevin a keřů dle plánu II. etapy,
- výsadba stromků dle plánu II. etapy.
Termín dokončení : říjen 2004

Náklady

: 330.000 Kč

III. Etapa :
- výsadba dřevin dle plánu III. etapy parkových úprav proběhla dle požadavků Jiřího Berana
v následujícím rozsahu :
původní návrh
uravený návrh
80 ks buk lesní
100 ks buk lesní
80 ks javor klen
150 ks javor klen
210 ks smrk ztepilý
500 ks smrk ztepilý
Za cca 200 poražených stromů jich naše společnost v prostoru Hřebínku vysázela na naše
náklady 750 ks.
- plocha určená k zalesnění dle III. etapy pokrývá určenou plochu ve sponu cca 2 x 1,5 m,
- ochrana listnatých sazenic, t.j. BK a JV je provedena drátěným pletivem a SM kolíkem,
- po provedené výsadbě byla provedena 3x individuální zálivka speciální směsí,
- část výsadby ve spodní části (cca 140 ks) bylo provedeno za podpory zmulčování dřevní
- štěpkou,
- výsadba byla přihnojena včetně doplnění výsadby (vylepšení úhynu).
- precizování veškerých ploch s perkovým povrchem (zlikvidování děr a výtluků od deště),
- vybudování 42 metrů dlouhé dřevěné stěny oddělující prostor garáží od prostoru bobové dráhy,
včetně doškové stříšky a ochranných nátěrů (550.000 Kč),
- precizování všech předchozích etap parkových úprav,
- štěpkování dřevního nepořádku,
- výsadba květin v okolí bobové dráhy.
Termín dokončení : září 2005
Náklady
: 130.000 Kč + 550.000 Kč oddělující dřevěná stěna
Z celého dříve až odpudivého, neudržovaného a psími výkaly znečištěného prostoru se
realizací parkových úprav stává vyhledávaný kout k příjemným procházkám k dříve opomíjenému
začátku Anenského údolí. Napomohly tomu krásně vyspravené lesní cesty, všechny úpravy
provedené ve zmíněných třech etapách i nová výsadba mladých stromků.

