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o,obnova alejí v katastru obce

uzavřená podle

Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Lhota - Vlasenice
394 70 Vlasenice 18
Zastoupená : Milanem Houškou, starostou
tčo: oosa+oss
Tel. +420 565 432 929
e-mail : obeclv@tiscali.cz

2. Dodavatel:

Kupní smlouva
na dodávku materiálu

Vlasenice (Severní alej, Východní alejo Západní alej),o

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zahradnictví a zahradnické služby - Richard Salajka
Se sídlem: ČsR 245, Břeclav 4, 69t +t
Zastoupený: Richard S.alajka
IC:71797670 DIČ: CZ B3o5134o79
Bankovní spojení: Čsog
číslo účtu : 205769205/0300

Zástupce: Richard Salajka
- ve věcech smluvních
tel.t 602746937 e-mail: realizace.zahrad@seznam.cz

uzavřely podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tuto kupní smtouvu:

článex l.
Předmět smlouvy

Dodavatel se tímto zavazuje, že zajistí pro objednatele dodávku a dopravu materíálu pro akci
,,obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Severní alej, Východní alej, Západní alej)".
Akce bude realizována v rámci dotačního programu oPŽP 2o74-2o2o.
Čísto a název programu: 05 operační progrur' Žiňtii iro'tr"ar
Císlo a název prioritní osy: 05.4 ochrana a péče o přírodu a krajinu
Císlo a název specifického cíle: 05.4.27'4.3 Posílit přirozené fuikce krajiny
Dodávka materiálu proběhne v souladu s výkazem výměr a proúáaěcí dokumentací projektu.

1. Dodavatel prohlašuje, že je způsobilý a disponuje takovými kapacitami a odbornými zna-
lostmi vedoucími k řádnému a včasnému dodání materiálu dle této smlouvy. Dodavatel za-jistí dodávku materiálu osobně, pokud bude materiál, nebo jeho část zajíšťovat prostřed-
nictvím subdodavatele, provede tak pod svým osobním vedeňím na svou žodpověánost.

2' Dodavatel proh1ašuje, že není v úpadku, úpadek mu nehrozí a není mu známo, Že by vůči
němu bylo zahájeno insolvenční řízení, n^ebo jiné soudí Yízení, v němž by bylo po zhotbvite-
li poŽadováno plnění, které by založilo důvod pro vedení exekuce na majetek zhotovitele, a
že neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí soudu, či jiného orgánu, ňa základě které'ho
by bylo možno vůči němu vést exekuční řízení.



3. Smluvní strany prohlašují, Že identifikační údaje shora uvedené odpovídají aktuálnímu sta-

vu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za

smluvnístranybezjakéhororivomezen,Lvnitřnímipr"api'ysmluvníchstran.Jakékoliv
změny identifikačních údajů uu"a*ý.ň inoru této smlouv'y, jež nastanou během účinnosti

této smlouvY, je smluvní strana 
-póvinna 

bez zbytečnéhó'óortuou písemně sdělit druhé

smluvní straně.

článek u.
Doba a místo plnění

1. Doba zahájení dodávky materiálu je 1' B' 2016'

2' Dokončení dodávky materiálu je nejpozději do 30' 10' 2ot6'

3' Místem plněníje: t. ú' Vlasenice u Kamenice nad Lipou

obnova Východní aleje - p' č' +lt
obnova ZápadnÍ aleje - p' č' a79/t
obnova Severní aleje - p' č' 466/IB, p' č' 466/28

článek III.
Cena za dopravu a dodávku materiálu

1' Cena za dopravu a dodávku materiálu byla sjednána podle cenové nahídky' kterou zpraco-

val zhotovitel v rámci veřejné 7ukšz:iv"smlůvní.strany se dohodly, že cena za dopravu a

dodávku materiálu provedená u 
'o''uÁu 

uvedeném u et. t' této smlouvy a V termínech dle

čl. II. této smlouuý j" rtunou"nu iáŘo cena nejvýše přípustná v celkové výši:

2' Cena dopravy a dodávky materiálu bez DPH 676 516'00 Kč

DPH 21olo 22 o2t,86 Kč
DPH 15olo 85 747,5o Kč
Cena dopravy ai"oa"řv materiálu, včetně DPH7B4.25B,30 Kč

(slovy: sedm.;a;;;J";át čtyři ti;i.-J;ě stě paoesáa;#korun českých a třicet haléřů)

3' Cena za dopravu a dodávku materiálu je poloŽkově členěna v nabídce zhotovitele' a to dle
- 

o.uncneno výt<azu výměr, který tvoří přílohu č' 2 této smlouvy'

4. Cenu za dopravu a dodávku materiálu je možné změnit pouze] dojde-li ke změnám právních

předpisů upruuujtJ.h ;;í z přidané ňooíotv, it"ré budou mít vliv-na výši nebo uplatňování

daně z přidané n"J.",ř. ií;,:" ;;ů';;"; ;úi" aoiit te zvýšení pouze dosud neuhrazené části

ceny Za dopravu a dodávku materiálu'

článek IV.
Platební podmínky

1. objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy'

2. Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených da.ňových dokladů (faktur)' a

to za uskut"e,ieňa, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění'

3. V případě Že dodávka materiálu nebude odpovídat podmínkám dle č' iI této smlouvy' ne_

bude dodavateli uhrazena. v přípaáě, Že objednatei uude mít pochybnosti o kvalitě doda-

ného materiálu, je oprávněn pozdr'Ž.1 úhraáu do doby, neŽ dodavatel prokáže soulad doda-

ného materiálu s podmínkami této smlouvy'

4. Dodavatel se zavazuje, Že jím vystavená faktura. bude kromě náleŽitostí stanovených obec-

Áě.árurnými právními přeápisy obsahovat tyto údaje:

a) označení faktu5Y a její číslo, !

oj nárer, sídlo, tČo a DIČ objednatele a jeho bankovni spo3ent'

Zj ii."r', síoIo, ičó ; ĎrČ znótovitele a jeho bankovní spojení,

d) název zakázky,
2



e) fakturovaná částka,
f) datum vystavení a odeslání faktury,
g) datum uskutečnění zdanitelného pInění,
h) splatnost,
i) číslo účtu zhotovitele.
Ňedílnou součást faktury tvoří protokol o předání a převzetí dodaného materiálu podepsaný
oprávněnými zaměstnanci smluvních stran.

5. V případě, že dodavatelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje,
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen Vy-

ltavii novou fakturu s ňovým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v
prodlení s úhradou'

6' V případě, že objednatel zaplatí cenu za dílo po lhůtě splaťnosti, je dodavatel oprávněn po-

Žadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.

7' Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na fak-
tuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z Účtu objednatele.

čtáner v.
Předání a převzetí dodávky materiálu

1. Dodavatel je povinen provést dodávku materiálu s náležitou odbornou péčí a v souladu s
právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy.

2. Dodavatel se zavazuje dodat požadovaný materiál dle čl. I' této smlouvy do 30. 10. 2016'

3. o předání a převzetí dodaného materiálu sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí
materiálu. Protokol obsahuje zejména následující náležitosti:
a) označení a číslo Protokolu o převzetí materiálu,
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
c) odkaz na tuto smlouvu,
d) datum provedení dodávky materiálu.
Jóstliže je protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, považují
se veškóré údaje o opatření a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté.

článek vt.
Záruka za jakost a smluvní pokuty

Dodavatel poskytuje následující záruky za dodaný materiál:

7. Záruka na dodaný materiál bude platná po dobu 48 měsíců .
2' Záruční lhůta počíná běžet prvním dnem po podpisu Protokolu o předání a převzetí materiá-

lu.
3. V případě nedodrŽení termínu dodávky materiálu dodavatelem je objednatel oprávněn účto-

vat dodavateli smluvní pokutu ve výši s.ooo,-Kč za každÝ den prodlení.

čtánek VII.
Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu druhou smluvní stranou'
Dnem uzavření této smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto
označeno více dní, je dnem uzavření této smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

2. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky
zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li ta-
kovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto do-
hody.



3. objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného po-
rušení smluvní nebo zákonné povinnosti dodavatelem.

4. objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:. dodavatel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž pro-
váděníje dodavatel povinen dle této smlouvy,. dodavatel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část související s dodáváním dí-
la podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele se změnou do-
davatele,

' dodavatel pozbude jiného kvalifikačního předpokladu, jehoŽ splnění bylo předpokladem
pro účast v zadávacím řízení.

5. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, Že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněŽitých závazků vyplývajících z této smiouuy óo dobu delší neŽ 30 ka-
lendářních dnů.

o. Účint<y kaŽdého odstoupení od smlouvy nastávají okamŽikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé émluvní sřraně. odstoupení oa smlouvy se neooiy;t<á
nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani jiŽ vzniklého náioku nu 

'ujlu-cení smluvních pokut.

čtánet< VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí platným obchod-
ním zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.

2. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran' V případě, Že spor
nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

3. V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě
výslovně Stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se ro'uňí'pondělí aŽ pátek s vý-jimkou státem uznaných svátků.

4. Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, Že
dluŽník je povinen splnit závazek bez zbytečného oát<tadu poté, kdy byl druhou stranou o to
písemně, ústně či e-mailem požádán'

5. V případě pochybností se má zato, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami
byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní
přepravě. Každá písemnost doručená osobně se považuje-za doručenou k datu vyznačené-
mu na potvrzení o převzetí, které je přebírající smluvní strana povinna vystavit. Éísemnosti
zaslané faxem nebo e-mailem se povaŽují za doručená v den je_jich odeslání. oůležité pí-
semnosti zasílané faxem či e-maílem musí být rovněž do dvou dnů zaslány druhé straně d'o-
poručenou poštou'

6. Veškeré změny nebo d"oplňky této.smlouvy musí být provedeny formou písemných vzestup-
ně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jeánat a podepisovat ve věcečn
smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Tato smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech. objednatel obdrží dva stejnopisy, doda-
vatel obdrží stejnopis jeden'

B' objednatel si vyhrazuje právo akci realizovat pouze v případě získání finančních prostředků
v rámci dotačního programu oPŽP 2074-2020.
Číslo a název programu:-05 operační prograÁŽivotní prostředí
Císlo a název prioritní osy:05'4 ochrana a péče o přírodu a krajinu
Císlo a název specifického cíle 05'4.27.4'3 Posítit přirozené fuikce krajiny
V případě, že nebude objednatelem podaná žádost o dotaci scňválena k financování, objed_
natel nebude akci realizovat. Dodavatel tuto informaci bere na vědomí.



9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují své podpisy.

článer XIII.
Seznam příloh

. Příloha č. 1 - Prováděcí dokumentace projektu
o Příloha č. 2 - oceněný výkaz výměr

'.Q4r'r.yn..1l... 
on" 'ď'I.{;'zorc Lhota-Vlasenice,

Milan Houška,

?(6-: zoto



Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
na dodávku materiálu

,,Obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Severní alej' Východní alej, Západní alej)"

uzavřené podle zákona č. 513/1991 sb., obchodní zákoník

Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Lhota - Vlasenice
394 70 Vlasenice 18
Z.astoupená : Milanem Houškou, starostou
ICO: 00584088
Tel. +42O 565 432 929
e-mail : obeclv@tiscali.cz

2. Dodavatel: Zahradnictví a zahradnické služby - Richard Salajka
Se sídlem: ČsR 245, Břeclav 4,691 4I
Zastoupený: Richard Salajka
IC:7179767O DIC: CZ 8305134079
Bankovní spojení: Čsoa
číslo účtu : 2a5l692o5l0300
Zástupce: Richard Salajka
- ve věcech smluvních
tel.: 602746937 e-mail: realizace.zahrad@seznam.cz

uzavřely podle zákona č' 513/1991 Sb', obchodní zákoník, tuto kupní smlouvu:

článek r.
Předmět smIouvy

Dodavatel se tímto zavazuje, že zajistí pro objednatele dodávku a dopravu materiálu pro akci

,,Obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Sevenní alej' Východní alej, Západni alej)"'
Akce bude realizována v rámci dotačního programu oPŽP 2ol4-2o2o.
čísto a název programu: 05 operační program Životní prostředí
Číslo a název prior|tníosy: O5'4 ochrana a péče o přírodu a krajinu
Číslo a název specifického cíle: 05.4.27'4'3 Posítit přirozené funkce krajiny
Dodávka materiálu proběhne v souladu s výkazem výměr a prováděcí dokumentací projektu.

článek II.
Doba a místo plnění

1. Doba zahájení dodávky materiálu je 1 ' 2' 2oI7'
2' Dokončení dodávky materiálu je nejpozději do 31. 5. 2077'
3. Místem plněníje: t. ú' Vlasenice u Kamenice nad Lipou

obnova Východníaleje - p' č' 477; obnova Západní aleje - p' č' a79/I
obnova Severní aleje - p' č' 466/18, p. č. 466/28

článet< v.
Předání a převzetí dodávky materiálu

2. Dodavatel sezavazujedodatpožadovanýmateriál dlečl. I.tétosmlouvydo31'5'2oI7.



čtáner VIII.
Závěrečná ustanovení

1. ostatní články původní smlouvy o dí|o zůstávajítímto dodatkem č. 1 nedotčeny'

, 3{'4p.(.{....' an.'ď'{,.í': 2016

RICHARDSAT.NKA
axmonr'iŇi' Áňi rroŇtcxÉ sluŽrv

Čsezls,69141 Břeclav
rČo: zr}izozo, DlČ: cz-83o5134079
c'mail: realizace'zahrad@seznam'cz

Tel,: 602 746 937

Lhota-Vlasenice, dne



Akce'" vtaáeníeg - $gternÍ aleÍ

P.ó' CÍslo položky Název položky MJ množstvi cena I MJ celkem {Kč}

DÍl: M Materiál
I $orbus aucuparia EdÚ'ls ck 1+16 yeiáb ďrr.ný s balem Ku5 23.U 750,0c 17 zfi.ď'

tu Pfunus doÍr€stica vysokoknerr švestlra domácí s balem kus 12rť, 550,0c 6 600,0c

11 T iha ď,ídďa ok 1 4-1 6 lípa srdě:Írá kr,ls 2b Ln 2 000,0c s2 000.00

t2 Bďuia penduta ak 1 +16 bÍtza béloKará kLrs 10.0( 2 600,00 26 000.0c

1) k'u| dte\Jěí|ý vyš'Ra2 ín !(uÉ 213.U 60,0{ 127ú'aa

14 5 Ňíékapwtená kuc 213,& 14,M 7.982.&

<ÉIJ cchÍafia 
'{ínene 

pla$trvtíín pletivern do í5ó cm Kus 71 "ffi 80,0{ 5 880.00

Celkemza *l Materíál 123252,44

I/RN ooprava rnateíÍálu Í1 500.m 11 500,0c

Celkefir za frtdteťÍál + ieha dapravu '13*7SZ.g0

Akce: Vtaseiice - VýchodnÍ al{
P.č,. CÍs}a pobžkv ťéázev polaŽky MJ mnoŽgtvl cena / MJ celkEm íKč}

Bíl: Ml MáterÍál
6 luerctl* #taea, ok 1 +1 6 dřn, dub ziÍnní kuB 72.M 2 s00'Ó( 208 800,0c

7 2 kŮ} dřalě*ý výška 2 m KUg 216,0r 60'Ó{ í2 960'0c

8 3 pňčka ptliená l(us 216.0c 14,0( 3 024.0C

I 4 Óchrana krŤ}ene plastwiryn plďivém do 150 cm ku$ 72.4O 80 00 5 760,0C

Celkem za M MateriáI 234 544,4C

VŘl.l Úapťava mateíiálv 11 500.0c 11 500,00

Cetkem za nsateriat + íeha ďopravu 242 Ú44,00

alejhkce: vlas&fice,-éapggn!
?.č.. Člsto poloŽxy N&ev wloŽkv MJ mnoŽstvl cena IMJ celkem (KČ)

Dil: M Materiál
6 Aceř platanoidĚs rk 14'16 iaveÍ flý&ný líu3 ffiaa 2gffi,ffi 261 000,00

7 '7 kvÍ dřeuěnÝ wěska2 m lrus 27A.U 60,fr 16 20r'0ť

I 3 Úřiéka púlená l(us 27Ú'M t4.u 378a'Úc

4 achťaťra krn€ne pÍ3stovlÍfi p'létíVem d6 150 cm kut 90,0c 8Ú,m 7 2AA.0C

Celkem za M Nlateriál 288 í 60.0c

VRfiJ srprava ínareňáIu r 1 5Ó0.0c 11 500,0c

Celkem za lUlaleriél + iehe dopravu 299 680.00

'abneva aleiÍ v katastru rbce Lhata'vlasenlce'

Vypracoval do rJavalel: Richard Salaika
Daturrr_ 24"5-2Ú16



t--
-----

Prováděcí dokumentace k projektu

#fuWŤffiWffi w*m$w w km€mmWrru wM*m W$m$ffiffi**m

{smwwcl*$ m*m$- 
''*ďýmfu*srcť 

m**$, Xa&pm#gxň m$m$$

Místo realizace: obec Lhota-Vlasenice, místní část Vlasenice

Adresa: Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18,

3g470 Kamenice nad Lipou, lčo oosg4o88

Projekt zpracoval: Mgr. Martina Zahradníková, Mgr. Adam Kurz

Vlasenice 36 39470 Kamenice nad Lipou

Datum zpracování: 18.9.2015
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1. Základní údaje

Název projektu:

Místo:

Adresa:

Zastoupená:

Okres:

Kraj:

Datum:

obnova alejí v katastru obce Vlasenice

(Severní alej, Východní alei, Západní alei)

obec Lhota - Vlasenice, místní část Vlasenice

Obec Lhota - Vlasenice, Vlasenice 18'

3g470 Kamenice nad Lipou, lčo 00584088

Milanem Houškou - starostou obce

Pelhřimov

Vysočina

18.9. 2015

Zpracovatel projektu: Mgr' Martina Zahradníková' Mgr' Adam Kurz

Vlasenice 36

39470 Kamenice nad LiPou



2. Průvodní zpráva

Plochy určené k výsadbám alejových stromů se nachází v katastru obce Vlasenice podél

místních komunikací. Celkem tři aleje jsou označeny podle světových stran na Severní,

Západní a Východní. Alej Severnípovede kolem místní komunikace frekventované dopravou.

Stromy zde budou Vysazeny nové, jen z malé části budou použity stávající. Aleje Západní a

Východ ní budou za loženy nově. J ejich cha ra kter bude cyklotu ristický.

Celkový počet nově vysazených stromů bude 233 kusů' V Sevďní aleji 7!, v Západní aleji

90 a ve Východní aleji 72 kusů.

Hlavním cílem tohoto projektu je přispět ke zvýšení a rozvoji biodiverzity jak na rostlinné,

tak iživočišné úrovni a zároveň podpořit obnovení krajinného rázuv dané lokalitě, který byl

narušen během údobí sce|ování pozemků.



(

3. Biologické hodnocení lokalit plánovaných alejí

3.1.Západní alej

V současné době je zachována část původní úvozové cesty vedoucí od Nového
rybníka u mlýna k obci Vlaseníce. Nový rybník společně s menším remízkem jsou zahrnuty
do biocentra v Systému ekologické stability. Proto je propojení s rostlinnýmí a živočišnými
populacemi' zv|áště drobného hmyzu a savců, vyskytujícíse v nejbližším okolí vesnice velmi
doporučené a žádané' Vytvořením celistvého koridoru dojile k umožnění migrace, a tím
k posílení genofondu daných populacív obci a jejím okolí.

Koridory jsou obecně považová ny za významný krajinný prvek dle Zákona č' 1'L4/g2
Sb'' o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů' Také patří mezi stabilizační
prvky krajiny fungující jako habitaty pro různé druhy menších savců, ptáků, cévnatých
a bezcévných rostlin' Současně snižují větrnou erozi vdané oblasti a zachytávají semena
různých rostlin' Proto lze o koridorech mluvit jako o semenných bankách a prvcích zvyšující
biodiverzitu.

Dochovaná část úvozové cesty byla částečně obnovena V roce 2011, kdy došlo
k vyřezání náletových dřevin' V současné době lze bohužel pozorovat opětovné zarůstání
plochy cesty' a tudíž je vhodné v rámci tohoto projektu provést zpevnění povrchu cesty
drobným štěrkem' Štěrk částečně zamezí růstu semen, které napadaly do hrabanky
pokrývající celou plochu stávající cesty.

obr' 7 : Po h l ed d o ro, ů'ro] i, iilarojďil 
r rr,



Tentoúsekstávajícíhokoridorujevelmicennýjakzhlediskaochranypřírody,tak

i přírodovědného. Jedná se totiž o zdravý a fungující ekosystém, který dosáhl svého

klimaxového stádia. Klimax je poslední stupeň sukcesních stádií a indikuje stabilní

avyváženýsystémdanýchpopulací.Vzhledemktomu,Žezdevprůběhuminulýchlet

neprobíhalažádnáprobírkanebovýsadbadřevin,můžemepovaŽovattentoekosystém

za přírodě blízký s minimálním lidským impaktem'

Stávajícíekosystémseskládázbylinného,keřovitéhoastromovitéhopatra.

Klimaxovoudřevinoujezdedubletní(Quercusrobur\,Nejstaršíexemplářbudevyhlášen

jakopamátnýstromdlezákonač'1'1'4lg2Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů'Tentostrom

všakpotřebujeodbornéošetřeníprováděnékvalifikovanýmipracovníky.

Dalšími dřevinami jsou javor klen (Acer pseudoplatonus) a jasan ztepilý (Fraxinus

excelsior).V keřovém patře se nachází porosty lísky obecné (Corylus avelana), trnky obecné

(Prunus spinosa),bezu černéh o (Sambucus nigra)a ostružiníku (Rubus sp')' Trnka zde vytváří

nepropustnoubariérusloužícíjakoúkrytazdrojpotravyproptáky,aletakéjako

semenobanka díky zachytávání semen šířící se větrem. V jejich okolí lze pozorovat zvýšenou

diverzitu cévnatých rostlin. Jako hlavními zástupci bylinného patra vně úvozu jsou ruderální

anitrofilnídruhykuklíkobecný(Geumurbanum)akopřivadvoudomá(IJrticadioica)

přirozeněsevyskytujícívkřovináchapolostinnýchažstinnýchstanovištích.

3. 2. Východní alej

Vdoběscelovánípozemkůamelioracídošlokodvodněnípozemků,srovnání

terénníchvlnavykácenípůvodníaleje.Tentozásahmělzanásledekmarkantnísnížení

biodiverzityrostlinnýchiživočišnýchdruhů'Výsadboualejedojdekčástečnémunavrácení

původního krajinného rázu dané lokality, zvýšení biodiverzity a posílení ekologické stability

kraiinv'u 

současné době se na daných pozemcích nachází člověkem vytvořené travní

porosty' V posledních pěti letech se na nich objevily nové druhy cévnatých rostlin' jako např'

chrpaluční(Centaureajaceo),zvonekol<rouhlolistý(Campanularotundifotio),štírovník

růŽkatý(Lotuscorniculatus)'Vytvořenívětrolamupřispějekzadrženísemen,atímnásledně

ke zvýšení biodiverzity rostlin'

, :-,'---- -:=: 
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Na konci stávající březové a|eje, která vede zvesnice na kopec zvaný Čarodějnice' se

nacházíxerotermofilní stanoviště suchých trávníků a křovin' Významnými rostlinnými druhy

jsoumateřídouškaobecná(Thymusserpyllum\,hvozdíkkartouzek(Dionthus

carthusianorum) apupava bezlodyŽná (Corlina ocoulis)' Dalšími prvky jsou borůvka brusnice

(Vaccinium myrtiltus\ a lišejník (Clodonia pyxÍdata)' Bohužel je toto stanoviště ohroženo

zvýšeným přísunem dusíku z okolních polí a postupným zarůstáním nitrofilními rostlinami'

Takto zachovalý ekosystém lze nalézt v katastru obce Vlasenice jen zde' a proto je nutno o

toto stanoviště odborně pečovat'

Nově bude vysázen úsek aleje s dubem zimním {(Quercus petroea)' tato výsadba

bude volně navazovat na stávající alej břízy bradavičnaté (Betuta pendula\' Stromy

poskytnounovénikyprorůznorodýhmyzaptáky'Vněkterýchúsecíchalejedojde

knavezeníbalvanů.Tybudousloužitjakoúkrytprochladnokrevnéplazyaobojživelníky.

Díky poměrně dlouhému úseku nové aleje dojde díky evapotranspiraci listů ke snížení

teploty vzduchu v okolíaleje a ta bude v létě vyhledávána jako místo odpočinku nejen zvěří'

ale i lidmi.

ffii,oi,ne 'y'soaay 
Východní aleje (foto A' Kurz)
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3. 3. Severní alej

Výsadba severní aleje bude prováděna ve dvou lokalitách, které jsou od sebe

odděleny lesním porostem cca 200 metru širokým' Horní část severníaleje vede severně od

lesa ke komunikaci E639, kde byly před L5 lety Vysazeny sazenice lípy. Proto navrhujeme

vysadit v této části také tento druh dřeviny, a tím vytvořit jednodruhovou alej.

NN

obr. 3: Stromořodí břízy bělokoré (foto A. Kurz) obr, 4: MÍsto planovane vysadby llpy srdclte (Ioto: Kurz)

Ve spodní části daného území bude zachován porost keře trnky obecné (Prunus

spinosa) a vzrostlých jedinců topolu osika {Populus tremula). V místech výskytu osiky je

vytvořena mykorhíza s křemenáčem osikovým, která je lndikátorem fungujícího ekosystému.

Proto bychom rádi zachovali v plánovaném stromořadízdravé jedince topolu osika.

Místní komunikace bude v dohledné době opravována, tudíž navrhujeme, aby došlo

k záchrannému přenosu lišejníku Vulpicida pinastri rostoucího na borce břízy bělokoré

určené ke skácení.

Na východní straně komunikace roste devět cca desetiletých jedinců švestky domácí,

tři jedinci břízy bělokoré, deset jedinců topolu osika (Populus tremula), dva jedinci dubu

letního (Quercus robur), několik keřů lísky obecné (Corylus avellana) a trnky obecné (Prunus

spinosa)' Některé porosty jsou určeny ke skáceníkvůli zamýšlené opravě a rozšiřovánímístní

komunikace. ledná se o všechny jedince švestky domácí a bYízy bělokoré.

Na západní části silnice je vytvořeno nesouvislé stromořadíbřízy bělokoré (Betula pendula),

vrby jívy (Solix copreo) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior)' Ze stávajících jedinců břízy

bělokoré bylo vybráno 13, jež budou začleněny do nové aleje. Zbytek stromů je určen ke

kácen í.

obn 4: MÍsto planované výsadby lípy srdčité (Íoto: Kurz)



4. Situační výkres stávajícího stavu včetně inventarizace dřevin

o regeneraci území se jedná pouze 
1 

částl Severní alej. U částí Východní a Západní

aleje jde o novou výsadbu. Proto je přiložen pouze výkres Severní aleje'

Z ploch určených k výsadbě alejí je nutné zčásti odstranit náletové dřeviny, stávající

stromy vyvětvit a prořezat. U kácení stávajících dřevin se jedná o dřeviny poškozené,

nevhodně rostoucí, náletové, jednostranně zavětvené nebo nakloněné, a o dřeviny

překážejícípři rozšířeníkomunikace. U druhu Betula pendulo byb vybráno 13 zdravých kusů,

které budou začleněny do nově vysazované aleje.

uua

$távajici *tav S*v*nri alej* -
Snotjrií část
-..L. --.-.....--..

tlls'šlé 3!il '-.- 
'

Lesni poros6

MěřítkŮ 1 : 200Ú

obr. 5: StóvajÍcí stav spodnÍ čósti Severní aleje _ ve větším formótu přiloženo v elektronické příloze s pořadovým č' 9
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obr' 6: Stávající stav spodní části severní dleje - letecký snÍmek



4.1 Podrobná inventarízace dřevin Severní aleje určených ke kácení
Z p|och určených k výsadbě spodní části Severní aleje je nutné zčásti odstranitnáletové dřeviny' stávající stromy vyvětvit a prořezat' U kácení stávajících dřevin se jedná odřeviny poškozené' nevhodně rostoucl, náletové, jednostranně zvětvené nebo nakloněné, ao dřeviny překážející při rozšíření komunikace (viz tab' 1). U druhu bříza bělok orá (Betulapendula) bylo vybráno L3 zdravých kusů, které budou začleněny do nově vysazované aleje.

Na mapě na obr' 7 ' je znázorněna podrobná inventarizace dřevin spodní části Severníaleje' které jsou určeny ke kácen1 kácení neproběhne ve spodní části aleje (viz obr' 5 vpravodole), jedná se zde o zachování druhů topol osika (Poputus tremula),dub letní (Quercus
robur)' několik keřů lísky obecné (Corylus avellana) a trnky obecné (Prunus spinosa)' Tytodřevíny nejsou v příložené mapě (obr. 7') znázorněny, protože v území zůstanou ve stávajícípodobě' Mapa na obr' 7' znázorňuje zákres jednotlívých druhů dřevin ve spodní částiSeverní aleje' vzhledem k velkému počtu dřevin neodpovídá zákres přesně skutečnému
umístění skupin dřevin vterénu, počet druhů a jejich umístění vjednotlivých skupínáchdřevin je však přesné' Pro úplné znázornění skutečného rozmístění dřevin v terénu jepřiložen letecký snímek (víz obr. 6.)'

Z celého zamýšleného spodního úseku Severní aleje je určeno ke kácení 72 dřevin(víz tab' 1)' u rs jedinců se jedná o stromy s průměrem kmene 2L cm- 30 cm. 37 dřevÍnurčených ke kácení má průměr kmene 11 cm _ 20 cm a v případě 22 dřevínse jedná onáletové porosty s průměrem kmene do ].O cm.

10
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obr. 7: Podrobná inventarizoce dřevin ve spodní čóstí Severní aleje
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Tab. 1: lnventarizace dřevin ve spodní čósti Severní aleje

Zópadni strana spodní čósti Severní aleje - záznam dřevin od severu k jihu (koresponduje se schematlckým zákresem - obr. 7)

čÍsto ] onuu DŘEVINY OBVOD KMENE KÁaENÍ i oŮvoo xr xÁcruÍ

L Jasan ztepilý do L0 cm ANO náletová dřevina
2 Jasan ztepilý do l-0 cm ANO náletová dřevina
3 Jasan ztepilý 11- - 20 cm ANO - křivě rostlý
4 Bříza bělokorá 21-30cm NE
5 Bříza bělokorá 2L-30cm ANO - jednostranné větvení
6 Bříza bělokorá tI-20cm ANO náklon nad komunikaci
7 Vrba jíva L1, - 20 cm ANO - náklon nad komunikaci, suché větve
8 Bříza bělokorá L1-20cm ANO - náletová dřevina
9 Bříza bělokorá 11-20cm ANO náletová dřevina
10 Bříza bělokorá 21-30cm NE
1,1 Bříza bělokorá 1L-20cm ANO náklon nad komunikaci
1.2 Bříza bělokorá 1-1- - 20 cm ANO - náklon nad komunikaci, jednostranné větvení
13 Vrba iíva 1,1, - 20 cm ANO náklon nad komunikaci
1.4 Bříza bělokorá do l-0 cm ANO náletová dřevina
15 Vrba iíva 21-30cm ANO suché větve
1,6 Bříza bělokorá 'J-1- - 20 cm ANO náletová dřevina
17 Bříza bělokorá 11-20cm ANO - náklon nad komunikaci
18 Bříza bělokorá '1,1, - 20 cm ANO - náletová dřevina
1-9 Bříza bělokorá 21-30cm NE
20 Bříza bělokorá 1,I - 20 cm ANO náletová dřevina
2T Bříza bělokorá LL-20cm ANO náletová dřevina
22 Bříza bělokorá do 10 cm ANO náletová dřevina
23 Bříza bělokorá do l-0 cm ANO - náletová dřevina
24 Bříza bělokorá 21-30cm NE
25 Bříza bělokorá 1L-20cm ANO - náletová dřevina
26 Bříza bělokorá l-1- 20 cm ANO náklon nad komunikaci
27 Bříza bělokorá LI-20cm ANO - náletová dřevina
28 Bříza bělokorá do 10 cm ANO - náletová dřevina
29 Vrba jíva 21, - 30 cm ANO - st]ché větve, poškozený kmen
30 Bříza bělokorá l-1- 20 cm ANO - náletová dřevina
31 Bříza bělokorá 11- - 20 cm ANO náletová dřevina
32 Bříza bělokorá do L0 cm ANO náletová dřevina
33 Bříza bělokorá 2L-30cm ANO křivě rostlý kmen
34 Bříza bělokorá 2L-30cm NE
35 Vrba iíva 21-30cm ANO náletová dřevina
36 Bříza bělokorá 21-30cm NE
37 Bříza bělokorá 1-1, - 20 cm ANO - náletová dřevina
38 Bříza bělokorá 1"1- - 20 cm ANO - náletová dřevina
39 Bříza bělokorá 1,1, - 20 cm ANO - náletová dřevina
40 Bříza bělokorá l-L - 20 cm ANO - náklon nad komunikaci, suché větve
41 Bříza bělokorá do l-0 cm ANO náletová dřevina

12



Tab. 7: lnventarizoce dřevin ve spodní části SevernÍ aleje _ pokračování tobulky

42 Bříza bělokorá do L0 cm ANO náletová dřevina

43 Bříza bělokorá do 10 cm ANO náletová dřevina

44 Bříza bělokorá 2L-30cm ANO blízko u komunikace

45 Bříza bělokorá LL-20cm ANO náklon nad komunikaci

46 Bříza bělokorá 21-30cm NE

4-7 Bříza bělokorá L1-20cm ANO náletová dřevina, suché větve

48 Bříza bělokorá 21-30cm ANO - křivě rostlá, suchý vršek

49 Jasan ztepilÝ do l-0 cm ANO náletová dřevina

50 Bříza bělokorá 21-30cm ANO křivě rostlá

51 Bříza bělokorá L1, - 20 cm ANO - velký náklon do pole

52 Bříza bělokorá l-1" - 20 cm ANO - velkÝ náklon do pole

53 Bříza bělokorá 1-1- 20 cm ANO náletová dřevina
54 Bříza bělokorá 21-30cm NE

55 Bříza bělokorá 21-30cm NE

56 Jasan ztepilý 2l- - 30 cm ANO - suchÝ

57 Jasan ztepilý 21-30cm ANO - suché větve
58 Bříza bělokorá 2L-30cm ANO suchá

59 Jasan ztepilý 1-1" - 20 cm ANO polámané větve
60 Jasan ztepilý 1,1, - 20 cm ANO bez koruny
61 jasan ztepilý 11-20cm ANO - suchý polámané větve
62 Vrba jíva 21-30cm ANO - suchá

63 Bříza bělokorá 21-30cm NE

64 Bříza bělokorá 21-30cm ANO bez větví, ulomený vršek
65 Bříza bělokorá 11-20cm ANO náklon nad komunikaci
66 Jasan ztepilý 11-20cm ANO - suchý náklon nad komunikaci

67 Bříza bě okorá 21-30cm NE

68 Bříza bě okorá do L0 cm ANO náletová dřevina
69 Bř za bě okorá do 10 cm ANO náletová dřevina
to Bř za bě okorá 11-20cm ANO - suchá, náletová dřevina
7t Bříza bělokorá 11-20cm ANO - suchá, náklon nad komunikaci
t2 Bříza bělokorá 21-30cm NE

73 Bříza bělokorá 1-1- - 20 cm ANO náklon nad komunikaci
74 Bříza bělokorá 21-30cm NE

Východní strana spodní části SevernÍ aleje _ záznam dřevin od severu k jihu (koresponduje se schematickým zákresem _ obr. 7)

t5 švestka domácí do l-0 cm ANO - brání rozšíření komunikace
t6 Švestka domácí do LO cm ANO - brání rozšíření komunikace
77 Švestka domácí do l-0 cm ANO - brání rozšíření komun kace
l7 Švestka domácí do 10 cm ANO - brání rozšíření komun kace

78 Svestka domácí do 10 cm ANO bránírozšíření komun kace

79 švestka domácí do l-0 cm ANO - brání rozšíření komun kace

80 švestka domácí do 10 cm ANO - brání rozšíření komun kace

81 Švestka domácí do 1"0 cm ANO - brání rozšíření komun kace

82 Švestka domácí do 10 cm ANO - brání rozšíření komunikace
83 Bříza bělokorá l-1- 20 cm ANO bránírozšířen komun kace

84 Bříza bělokorá l-1 - 20 cm ANO brání rozšířen komun kace

85 Bříza bělokorá 21-30cm ANO brání rozšířen komun kace
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Situační výkresy navrhovaného řešení

5. 1. Západní alej

l

Západní alei

l

Vlásenice

Acer platanoides ( javor mléčny ) 90 ks celkem

Typ uisadby - aleiova

Spon stÍomú 15 m

otvod kmene ston]u pii VÝsadbé 14/l6

------====='L -a 

-,\

' 
óor. 8: Situační výkres Západní aleje
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Směr
obec

Vlásenice

Krajinářsky hodnotné území

24113

,ts

@s-,*o VÝchodn1lapi

\

l
I)

l ouercus petraea ( á_ut zimni ) 72 ks celkem

i Tvp výsadby - alejová

obvod kmene stromu pri Výsadbé 14l16
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5. 3. Severní alej

rnt a e*šo1

u1n

341D

&1/3

Tiiia cordata ( lipa srdčitá )

Typ Výsadby - alejová
obvod kmene při Výsadbě 14l16

Spon 15 m

u1t4

Hliniltě sz2

, Prunusdonresticd . sv.stka domaci t l2 ks
' Tvp stsadDv - ileiova

olocné wsokokmeny s bal9m přl Výsadbě

i Betula penouiá i tiiza tlélókor: ) i3 ks stavajicicn

; DoŠadba 10 ks _ 1 řadá ď'o'noiacIí
obvod kmene pi Výsadbě 14116

spon 15 m. dle moŽno$Í V náVaznostl ná stávájíci dřevfly

Směr
ob€c

soÍbus aucuparia Edulis( jeřáb obecný )

Typ výsadby - 1 řada stromořadi

obvod kmene při Výsadbě 14i16

obr. 70: Situační výkres SevernÍ aleje
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6. Podrobný popis výsadby

VeIikost sazenic dřevin určených kvýsadbě bude oK 1'4/1'6,tzn. obvod kmene daného

druhu dřeviny ve výšce jednoho metru nad zemí. Sazenice určené k sadbě budou opatřeny

zemním balem v drátěném pletivu. Dále se budou volit takové sazenice, které budou

minimálně třikrát přesazovány v lesních školkách, a tím bude zajištěno, že vlásečnicový

systém kořenů bude již dostatečně vyvinut. Na kvalitě kořene závisí úspěšnost ujmutí
jednotlivých sazenic.

Výsadba stromů bude probíhat do předem vyhloubených jam bez výměny půdy'

Výsadbu sazenic je nutné provádět do výsadbových jam o minimálně ]-,5 x větším objemu

než je velikost kořenového balu. Po umístěníbalu do jámy je třeba přestřihnout utahovací

drát balu aby nedošlo v dalších letech l< poškození kořenů než dojde k samovolnému

rozkladu' Poté je bal zasypáván substrátem, který se pečlivě hutní.

Po výsadbě je nutné instalovat kotvení stromů pomocí třech frézovaných kůlů tzv'

holandský způsob kotvení. Dále se musí kolem vysazené sazenice vytvořit tzv. kořenová mísa

tj. speciálně upravený povrch okolo kmene vysazeného stromu, mající za úkol ochranu

kořenového systému a vytvoření ideálních podmínek pro jímání zálivkové vody. Kořenovou

mísu stromu je vhodné mulčovat a potlačovat tak růst plevele odebírající stromu živiny a

vodu. Po cca 3 _ 4 letech dochází kodhnití kůlů kotvení. Strom vtéto době nenívětšinou

dobře prokořeněn, proto je vhodné v rámci péče toto kotvení znovu obnovit.

Stromy je také nutno vybavit ochranou proti okusu zvěří, např. perforovanou

plastovou folií do výšky min. L20 cm.

Další prací je zálívka. Strom po přesazení zažívá tzv' přesazovací šok, způsobený

ztrátou kořenové zóny. Nejvhodnější dobou pro výsadbu je tedy období podzim - jaro pro

dostatek přirozených srážek.

Kvýsadbě stromu patří ivhodně zvolený způsob řezu nadzemní části, který může

přispět k rychlejšímu ujmutí. Řezem se odstraníčásti poškozené přepravou, větve nevhodně

rostoucí, korunu zahušťující, rány se ošetří. Nyní má strom ideálnípodmínky pro své ujmutí'

Vysazené stromy je nutné po výsadbě i v době sucha dostatečně zalévat. lntenzita

letní zálivky by neměla klesnout pod hranici 2 x týdně.
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V prvních 1 - 10 letech po výsadbě se u mladých exemplářů provádítzv' výchovný řez

koruny majícízásadnívliv na následný zdravotnístav, vitalitu a tvar v pozdějších letech' Jeho

úkolem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny, přizpůsobit tvar a velikost funkčním

požadavkům stanoviště, odstranění konkurenčních výhonů' dosažení kvalitního

prostorovéhouspořádáníkoruny.Specifickýmpřípademvýchovnéhořezujeúprava

podchodové nebo podjezdové výšky' Výchovný řez je základní součástí povýsadbové péče a

je mu třeba věnovat zvýšenou pozornost'

Výše uvedené druhy listnáčů budou vysázeny dva metry od samostatně opravované

silnice.

6. L.lápadní alei

Vybranoudřevinouprovýsadbualejejejavormléč(Ácerplatanoides).Vnovéaleji

bude vysazeno 90 kusů tohoto druhu. obvod kmene stromů při výsadbě bude 14/16' spon

stromů 15 m' Tento listnatý strom je statný, dorůstá výšky 25 až 30 metrů' Dále je

charakteristický kulatou a širokou korunou' Tmavošedá borka je podélně rozpraskaná' ale

neodlupuje se. List se barví do žluta s příměsí červené a fialové' Plodem je křídIatá

dvounaŽkasvírajícítupýÚhel'Tatodřevinadobřesnášízastínění,díkyrozloženísvýchlistů.

Mávysokénárokynavláhuaúživnoupůdu.JavormIéčjemrazuvzdornádřevina.

Zároveň bude tato úvozová cesta začleněna do plánované naučné stezky okolo obce

Vlasenice. Na tomto úseku budou připraveny tři zastavení týkající se historie Vlasenice

a vlasenického mlýnu, fauny a flóry vyskytující se právě na této cestě' U každého zastavení

bude přistavena lavička na sezení a odpadkový koš' Naučné tabuIe budou připraveny

ve spolupráci s bývalými zaměstnanci Agentury pro ochrany přírody a krajiny české

republiky' ]edná se o botanika a zoologa'

6. 2. Východní alej

V nově vysázené aleji bude zasazeno 72 kusů dubu zimního (Quercus petraeo)'

obvod kmene stromů při výsadbě bude 14/15, spon stromů ]-5 m' Jedná se o dlouhověký

Iistnatý strom dorůstající do výšky 20 aŽ 40 metrů, typický svou vejčitou a štíhlou korunou'

Na podzim se list barví dozlatova a také dozrávají plody žaludy' které jsou zdrojem potravy

pro zimujícíptáky a zvěř' Dub se vyskytuje od nížin do podhůří' zvláště na slunných a sušších
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stanovištích. Tato dřevina poskytuje cenné dřevo pro výrobu lodí, podlah, sudů atd. Kůra

byla využívána v lidovém léčitelství.

6. 3. Severní alej

V horní části silnice vedoucíseverně od vesníce za lesem dojde k vysázení lípy srdčité

(Tilia cordaťo). Po obou stranách místníkomunikace bude vysazeno 26 kusů lípy srdčité (Iilio

cordoto), obvod kmene 1'4/1'6, spon 1-5 m' Alej bude končit 15 metrů od křižovatky s hlavní

silnicí E639' Na daném stanovišti není žádný stávající porost. Lípa srdčitá (TilÍa cordota) je

třicetimetrový dlouhověký opadavý listnáč s košatou a vysoko klenutou korunou. Borka lípy

je tmavá a mělce podélně zvrásnělá. Lípa roste od nížin do nižších horských poloh (max.

do 900 m n' m.). List je srdčitý barvícíse do žluta. Žluté a omamně vonícíkvěty dozrávajído

plodu oříšku. Lípa srdčitá je již odpradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských

sídlech jako strom návesní, rodový památný jako součást alejí. Vyniká jako solitérnístrom.

Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Lípa je velice ceněná v lidovém léčitelStVí pro své

květy a je považována za národnístrom.

V dolní části komunikace (pod lesem) dojde kvytvoření vícedruhové aleje' Budou

Vysazeny tyto druhy: bříza bělokorá, jeřáb obecný a švestka domácí. Vzhledem ktomu, že v

této lokalitě se nacházejí již vzrostlé dřeviny, budou některé stromy pokáceny a část bude

zahrnuta do plánované výsadby. U kácení stávajících dřevin se jedná o dřeviny poškozené,

nevhodně rostoucí, náletové, jednostranně zavětvené nebo nakloněné, a o dřeviny

překážející při rozšířen í kom unikace'

Na východní části komunikace dojde kvýsadbě jeřábu obecného jedlého (Sorbus

aucuparia,,Edulis"). Bude zde Vysazeno 23 stromů s obvodem kmene t4/1'6 ve sponu 1_5 m.

Jedná se o iistnatý opadavý strom se středním vzrůstem, výška šest aŽ deset metrů,

s oválnou až kulovitou korunou, s méně nápadnými a zajímavými květy, s listem zeleným

na podzim se barvícím od žluté, přes oranžovou po červenou. Plody spíše oranžové s bílými

tečkami lze využít pro výrobu domácí zavařeniny. Na podzim a v zimě se plody stávají

zdrojem potravy pro ptáky zimující ve střední Evropě. Tento strom preferuje slunná, spíše

sušší stanoviště a toleruje teploty až do -34'C. Jeřáb obecně roste ve vyšších nadmořských

výškách, a proto je volba právě tohoto stromu velmi vhodná. Řez se provádí hlavně

výchovný, po zapěstování korunky se provádí spíše občasný udržovací řez.

Na západní straně aleje bude zachováno 13 stávajících kusů břízy (Betulo Pendulo).

Tato řada bude doplněna o 10 nových kusů s obvodem kmene 1'4/t6 stím, že spon výsadby



nebude vzhledem k zachování nepravidelně vysazených zdravých jedinců přesně dodržen'

Zbytek stromů je určen ke kácení. Bříza bělokorá je opadavý rychle rostoucí a nenáročný

listnáč vysoký max. 30 m. Výška stromu závisína druhu stanoviště a klimatickém pásu. Borka

je v mládí bílá celistvá, ale ve stáří dochází ke změně její barvy a struktury. Bříza preferuje

slunná místa, ale je schopná vyrůst na jakémkoliv typu stanoviště. Tento strom je také odolný

vůči mrazu. Trojúhelníkovité listy se barví do žluta' Plodem je větrem roznášená nažka'

Březový list a šťáva se využívají v lidovém léčitelství. BYíza je náchylná k parazitárním

onemocněním. 
a

Dále se vysadí na obou stranách silnice 12 jedinců švestky domácí (Prunus domestica)

Ve sponu 7 m, která je opět opadavým listnáčem menšího vzrůstu, s oválnou korunou

dorůstající šesti metrů, s listem zeleným barvícím se do Žluta. Tento strom je obecně

nenáročný na druh stanoviště, ale preferuje vlhká, slunná aŽ polostinná místa' švestka je

spíše teplomilný druh, ale lze zvolit takové odrůdy, které dobře prospívají i ve vyšších

nadmořských výškách' Plodem je namodralá peckovice sloužící na výrobu zavařenin, povidel

a slivovice. Stromy budou vysázeny v horníčásti silnice, kde nerostou žádné stávající stromy,

toto místo je polostinné a relativně chráněné před větrem navazujícím lesním porostem.

Výše uvedené druhy listnáčů budou vysázeny dva metry od samostatně opravované

siln ice.
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7. Posouzení a popis možných negativních vlivů při realizaci akce

Sazenice

riziko - špatně vypěstované sazenice a nedostatečně vyvinutým vlásečnicovým sYstémem

kořenů, které se v půdě neuchytí

-opatření-výběrsazenic,kterébylyalespoňtřikrátpřesazoványvlesníchškolkáchamají

kvalitně založené kořeny

tJkotvenístromu

- riziko - a) nesprávné ukotvení stromu,

počasí a jeho křivý růst

- b) poškození či hniloba kůlů kotvících strom

- opatření_ a) dbát na správné ukotvení stromu

- b) obnova ků|ů v případě jejich poškození

Zalivka

- riziko - a) nedostatečné přijímánízálivkové vody

- b) nedostatečná závlaha

- opatření - a) vytvoření tzv. kořenových mís, upravený zahloubený povrch okolo kmene'

který vytváří optimální podmínky pro zachytávání zálivkové vody

- b) pravidelné zalévání sazenic v období sucha

Plevelnoté rostliny

- riziko - zarůstání kořenové mísy plevelem a z toho plynoucí nedostatečná výživa sazenice

-opatření-mulčováníkořenovémísy,abynedocházelokrůstuplevele

ochrana proti okusu zvěří

- riziko - v zimních měsících může docházet k okusovánívysázených stromů zvěří

- opatření- opatřit stromY ochranou proti okusu

které může zapříčinit jeho zlomení při větrném
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