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1. Identiíikační údaie
Předmět: Výsadba stromů v obci Tržek
Investor: Obec Tržek, Ttžsk č.p.Zt, 570 01 Litomyšl
Katastrální ,(lzemí Tržek u Litomyšle
Obec: Tržek
Kraj: Pardubiclcý
Vypracoval: Ing. Hana Hanyšová, Pod Prokopem 170, 570 01 Litomyšl,

e-mail : hana.hanys ov a@ sealam. cz, tel. : 602 1 5 078 9
Zptacovatel návrhu: ARBOR GROUP s.r.o,, Ing. Martina Červinková, Budislav 146,

569 65 Budislav
Datum: květen 2020

2. Popis típemí
Předmětem zajmu je výsadba stromů na vybraných lokalitách v obci Tržek u

Litomyšle. Obec Tňek, s jediným katastrálním úze.wm Tržek u Litomyšle, leží
v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy, asi 4 km severozápadně od Litomyšle.

Nedaleko severního okraje obce vede páteřní silnice I/35 spojující města Svitavy, a
Hradec Králové, obec Tržek je na ni napojena prostřednictvím místrí komunikace III. třídy.
Severním okrajem, paralelně s komunikací V35, vede regionální želrezrttění trať Choceň -

Litomyšl. Obcí prochazí také anačenátrasa cyklostezky a červená turistická znaěka.
Obec se rozkládá podél toku řeky Louěná. Jiárě od obce protéká řeka Desná, kíerá se

zétpadním směrem od Tržku vlévá do Loučné. V blízkém okolí obce je vybudovaná soustava
rybníků, která je cennou ornitologickou oblastí.

Jihoqýchodním směrem od Trá<u je chraněné ila:emí přírodní památky Nedošíns§i
hfi. Přírodní památku tvoří dubohabrový les s bohaQým bylinným podrostem.

Uzemí leží v nadmořské qýšce asi 306 m, patří do klimatické oblasti mímě teplé,
s průměrnou roční teplotou 8-9oC a pruměmými ročními srážkami 550-650mm, spadá do
povodí Labe.

Dominujícím půdním typ§m jsou fluvizemé, většinou na rovině se všesměrnou
expozicí. Půdy jsou převážně sfredně hluboké až hluboké, sťedně až dobře odvodněné,
hlinitopísčité až j ílovitohlinité,

Oblast patří do 3. vegetačního stupně (dubového).

Výsadby budou provedeny na pozemcich p.č.200, p.č.98/2, p,ě,99/1, p.č.68/2,
p.č,262/1, p.č.69, p.č.12/2, p.č.5/1, p.č.288/3, p.č.333, p.ě.11/1, p.ě.288/I, výhradně ve
vlastrrictví obce.

Dle územního plrinu jsou vybrané plochy zaŤazeny zpravidla jako plochy veřejných
prostranství a zeleně.

3.,Zdův.o{nění replizace
Cílem navrhovaných výsadeb vobci Tržekje především zlepšení životťho prosťedí

v obci, doplnění stávající druhové skladby dřevin o další druhy - domácí, stanovištně vhodné,
kvetoucí a včelařsky významné, s jedlými plody.

Aěkoliv největší podíl venkovské zelené zaulímají soukromé zahtady,je důležité, aby
v obcích byla zastoupena také zeleň veřejná.

Zeleíplní celou řadu funkcí -mikroklimatickou, rekreační i estetickou.
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Z hlediska klimatického dokáůe ochladit prostředí i o několik stupňů v parném létě,
zmirňuje teplotní extrémy, zvyšuje relativní vlhkost vzduchu, ovlívňuje proudění větru, po
hygienické stránce zachycuje velké množství prachových částic, tlumí hluk, produkuje kyslík.

Vegetace ovlivňuje také vodní reám v krajině, neboť je schopna zpomalit powchový
odtok srážkové vody. Súm kořenovým systémem zpevňuje svažité pozemky atimnapoměhá
ke zmírnění eroze. Zeleň poskytuje potravu a útočiště ptactvu, zvěři i hmyzu.

Váledem ke stavu stávajících stromů v obci se u některych nedá předpokládat
vyrazná dlouhodobá udržitelnost na stanovišti ani po odborném ošeťení. Nabízí se tedy
postupná obnova porostů. Snomy jsou nawženy na vybrených lokalitách, kde budou mít
dostatek místa, světla a vlahy pro svůj zÁaríý rozvoj. Zfuoveň tím dojde k nenásilnému,
pozvolnému zmlazováttt porostu za současného zachovrání biodiverzity prostředí a udržení
ekologické stability v daném tvÉr:.li, s ohledem na historickou kontinuitu a soudobé potřeby
venkovské společnosti. Dostatečný počet a rozmanitost druhů fauny a flory v lokalitě bude
pak zárukou funguj ícího spolďenství.

4. Návrh řešení
Jednotlivé plochy pro ýsadbu byly vybrány zástupci obce, jsou oznaěeny velkými

písmeny A - K azahmují celkem 11 míst.
Vlastníkem vybraných pozemků pro qfsadbu je Obec Tržek, druhem pozemku je

ostatní plocha (využití ostatní komunikace, výjimečně silnice) atwalý travní porost.
Vlastníci sousedních pozemků byli s návrhy výsadeb seznámeni, jejich připomínky

byly akceptovány a k v}sadbám byl vyžádan jejich souhlas.
Inženýrské sítě jsou vyznačeny informativněn před započetím realizace je nutné

ověřit všechna vedení, zajistit jejich přesné vytyčení a respektovat požadovaná ochranná
pásma. Některá vedení, nacházející se na zájmových plochách, jsou jž nefunkční a
budou před výsadbou odstraněna. Naopak některé sítě budou budovány nové a je tedy
třeba s nimi a jejich ochrannými pásmy při výsadbě počítat.

Ploeha A,-p.č.200
K v}sadbě na tomto protráhlém pozemku je možné vyttžit pouze malou část na jeho

jižním konci. Zájmováplocha rravaaýe na mísbd komunikaci a je na ní umístěn kontejner na
biologic§ý odpad. Pro manipulaci s ním je třeba zachovat místo a je nutrré respektovat také
přístupovou cesfu na okolní obhospodařované louky. Na vedlejším, soukromém pozemku jsou
dva stavající stromy fiasan a jírovec).

V ploše se nachrází dva sloupy, jeden jako součrást elektrizační soustavy a jeden
dřevěný, pro zachování telekomunikace. Na pozemku je planovaná rovněž nová trasa
vodovoduo jehož ochranné pásmo bude ťeba dodržet.

Požadavkem na qisadbu vtéto lokalitě byl kvetoucí druh sjedlými plody. Byla
zvolena hrušeň - Pyrus cammunis (puvodní krajová odruda) - 1 ks.

Plocha,B - p.č98/2
Pozemek je protáhlého nepravidelného tvaru, ttavnaty s několika stávajícími

dřevinami, mírně svaát/ směrem k potoku, Ze dvou stan je ohraniěen komunikací, severní
hranici tvofi potok, naqýchodní straně je ohraničen oplocením soukromé parcely.

Na pozemku jsou dva sloupy, jeden jako součást elekEizační soustavy a jeden dřevěný
nefunkční (bude odshaněn). Po celé délce pozemku, u hranice komunikace, probíhá v linii
stávajícího vodovodního vedení i nově navťzetá trasa vodovodu s přípojkami. Je nutné
dodržet ochranné pásmo vodovodu.

Cást dotčené plochy je osázena vzrostlými §míky, jejichž původní funkcí bylo
odstínění kontejneru na říděný odpad. Odstraněním spodních pater větví však původní zálmét
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zfrati| smys1. V ploše se nachází i dva vnostlé zeruvy. S&ívající dřeviny zůstanou prozatím
zachovány.

Cílem nové qýsadby je odclonění obytných domů od komunikace a kontejneru na
odpad fiako budoucí náhrada za nepříliš vhodné smrky a zeravy). Nově nawžení jedinci jsou
listnaté stromy domácího původu. V případě habru (Carpinus betulus) byl zvolen kompaktrrí
kultivar'Columnari§', zavětvený od zemé, neboť lépe splní požadavek odclonění kontejnerů.
Jeho r,ryška je ároveň menší než u zikladního druhu nezatíží tudíž okolní zalvady stínem a
vytvoří větší působivý efekt na veřejném prostranství obce, v blízkosti obecního úřadu.
Solitérně bude v prostoru vysížen domácí jďáb (Sorbus aucuparia), neboť má s ohledem na
okolní soukromé zalltady menší, vzdušnější korunu.

Plocha C * n.č,99ll
Opět protrihlý pozemek, kter,ý navazuje na místrd účelovou komurikaci. Komunikace

vede pouze k poslednímu stavenío lávka přes řeku pak umožňuje projít na pěšinu do okolní
krajiny.

Požadovaná liniová výsadba malých kvetoucích stromů navazuje na stávající řadu
zetavů podél hřiště, musí respektovat funkční inženýrské sítě, veškeÉ vjezdy na pozemky a
také potřebné prostory pro otáčení.

Stávající porosty (vysazené většinou místními obyvateli) zůstanou zachovány.
Požadavky a veškerá omezení nejlépe splní malokorunný díín Cornus mas.

Plocba D : n.č. 6_812. p. č, 2,Q2/!
Plocha urěená pro výsadbu na uvedených pozemcích je z jedné strany ohraniěena

účelovou komunikací, z drutré sfoany náhonem. Směrem k náhonu se mírně svažuje.
v trarrnatém pásu se nacháá vzrostlé listrraté stromy.

V okraji komunikace vede stavající vodovodní vedení, jehož ochranné pásmo bude
třeba dodržet. Další ochranná pásma vzhledem k nefunkčnosti vedení nejsou vyžadovéna.

Nawžená qýsadba doplní stávající břehovou zeheí a odlišn} dnrh zaroveň zvýtazni
vstup naivký mostek přes náhon k haltýři. Byl zvolen javor babyka - Acer campestre.

Po l}sadbě stromů bude žádoucí vhodným opatřením zarnezít tozjížděru ttavnaté
plochy au§.

Plocha E -nč.ó9
Protáhlý, nepravidelqý pozemek kolem kaple Panny Marie se celý svažuje směrem ke

komunikaci. V současné době se na dané ploše nachazi rczpýIená výsadba listna§ch stromů
(lip), různého stilfr, a několik jehličnatých dřevin (alovců). Jalovce nejsou vhodným druhem
v daném prostoru a nepředpokládá se jejich trvalá existence.

Stávající lípy budou doplněny jedním kusem řešně (Prunus sp.).

Plocha§ - n.ě,12/?
Zájmovy pozemek ó. l2l2 je hojúhelníkového tvaíuo je na něm hřiště a několik

hemích pťvků. Vjeho jiáú ěásti stojí zděný objekt (hasičská zbrojnice) a po obvodu je
výsadba síomů růzrého stáří a zdravotního stavu (lňízy a lípy). Břizy vykazují postupnou
ňrátu vitality a jejich existence na stanovišti bude pouze dočasná. Do volnóho prostoru mezi
ně je navržena qisadba domácího jedlého jeřábu (Sorbus aucuparia'Edulis'), ptozatím pouze
jednoho jedince.

Plac\a § - p.ě.5/1

Pozemek se nachází na jižrtim okraji obce. V současné době je záe rozptylená výsadba
několika listnaQých dřevin. Stávající wba byla v nedávné době ošetřena a i když se tím její
eťstence na stanovišti prodloužil4 je pouze dočasná.



Nawžená výsadba jednoho stromu je tak budoucí náhradou za stávající stromy se
sníženou vitalitou, s cílem udržení přirozené návaznosti na okolní krajinu, Byl zvolen javor
m|éé (Acer platanoides), který v mládí snese přistínění.

Plocb? ,H - p.č,288/3
Pozemek č. 288/3 je sousedním pozemkem předešlého, pad haéai rybníku Abrahám,

podél komunikace. Po vykácení proschlých jedinců vmikla plocha pro dosadbu nových
stromů, které vhodně propojí stávající porosty.

Byl zvolen habt (Carpinus betulus) a dub (Quercus petraea).

Plocha I -ni.333
Pozemek je svažitý, tavnatý a navazuje na soukromé zahrady.
Nawžená výsadba na tomto pozemku má přirozeně propojit obec s okolní krajinou

navé,záŇm na stavající alej ťešní. Do výsadby byly zvoleny ovocnó druhy stromů. Kde je
dostatek mist4 a po dohodě s majiteli okolních pozemků, byla nawžena třešeň (Prunus sp.),
kde je prostor více omezený, je do qisadby použita méně vzrustná švestka (Prunus
domestica). Výsadba švestek navazuje na výsadbu ovocných stromů v sousední zaluadě apři
rca|ízacije třeba rozrrístit stromy tak, aby nezastiňovaly qýsadbu na soukromém pozemku.
K v}sadbě bylvyžadan souhlas majitelů.

?,locba J -p,,ř.I14
Prostor pro qýsadbu na tomto pozemku je značně omezen stávající trafo§tanicí

nacházející se na vedlejším pozemku p.č. I2B. Proto je nawžena výsadba pouze jedné
jabloně (Aúalus domestica), kíerá vhodně fiaváňe na okolrd poros§ stávajících ovocných
stromů.

YlocbalGn.č.288/1
Zájmovy pozemek ě.28811je protáhlého tvaru podól komunikace, je travnat! a jsou

na něm umístěny kontejnery na tříděný odpad. Sousedním pozemkem je louka v soukromém
vlastnictví. Výsadba nových jedinců švestek (Prunus domestica} naviňe na již existující
jednostranný porost ovocných dřevin.

5, Techngloeie založení yÝsadFv
ZáWes stromů ve výkresech je orientační, přesné umístění je třeba vytyčit při

roalizaci s vedením obce.
Důležitá je příprava ploch pro provedení výsadby, a to dle poťeby * vyřezaním

stavajícího porostu, posečením nebo odplevelením ploch před qisadbou dřevin (popř. i za
použití vhodného herbicidu).

Ovocné stromy budou vysazovány prostokořenné, okrasné stromy převrážně s balem.
Ovocné stromy budou použity většinou ve tvaru lysokokmenů, tudíž s výškou kmínku

160-180 cm, případně polokmenů. Pro qýsadbu stromů neovocných budou použlty
zapěstované větší rostliny s potřebnou podjezdovou výškou koruny (mln. 2,2-2,5 m) a
obvodem kmínku 12-14 cm (ve v/šce 1 m).

Váledem k charal<teru stanoviště (pozemky byly dotčeny stavební ěinností,
pojezdem...) je doporučeno v jamce provádět částečnou qfměnu půdy (stívající lykopanou
zeminu promísit s kvalitrťm kompostem, substrátem - max. 50 %), je vhodnó přidat
i startovagí hnojivo.

Stromy musí b}t dobře ukotveny kůly (1-3 ks), kmeny obaleny jutou a dostatečně
ochráněny proti okusu a oděru zvěří chráničkami. Ve spodní části bude zhotovena dřevěná
bariéra proti psím exkrementům. Při výsadbě bude proveden dle potřeby řez.
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Kolem stromů bude vytvořena výsadbová jamka a nejbližší okolí stromu zamulčováno
drcenou kůrou nebo štěpkou v tl. 10 cm. Mulčoviiní umožtí lepší počáteční vývoj rostlin
udržením černého úhoru apůdní vlahy.

Po qýsadbě je rrutná vydatná záIivka.
V průběhu ptaci je nutrré dodržet následující norrnu ČSN S:qOZt Technologie

vegetačních úprav v krajině * Rostliny a jejich výsadba, ČSN 839051 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Rozvojová udržovací péče o vegetační plochy. Výpěstky
okrasných dřevin budou odpovídat CSN 46 4902. Výsadba bude provádéna v souladu s

oborovým standardem 02 001 Výsadba stomů.

6. Niísledná péše
Následná péče by měla zahmovat především:

odplevelení vysazených stromů * minimálně2-3xročně, případně doplnění mulče
zálivka (doplňovaní zavlažovacích vaků) - dle skutečné pofreby
náhrada uhynulých rostlin - dle skutečné pořeby
kontrola kotvení a ochrany proti okusu, její oprava nebo obnova
vlichoqÝ řez, případná úprava průjezdního profilu

Udržbové práce je vhodné specifikovat každý rok podle konkréfiďch podmínek.

/"^ráaln
Ing. Hana HANYŠovlÍ/

Sadové úpravy
Pod Prokopem 17a,570Ol Litomyši
tel.: 0602/150 zag tČt]: oso az gás
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