
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 9. července 2012  
č. j.: MmP 41 268/2012  
 
 
 
Vážený pane xxxxxxxx,  
 
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši žádost o informaci podanou v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb. ze dne 26. 9. 2012 týkající se plánované výsadby stromů v rámci projektu  
Revitalizace Tyršových sadů. Ve své žádosti žádáte o poskytnutí seznamu vysazovaných stromů  
s uvedením vědeckého názvu, výšky stromu, výšky kmene, průměru koruny, tvaru koruny,  
obvodu nebo průměru kmene v 1,3 m a věkové kategorie.  
 
V příloze naleznete aktualizovaný soupis výsadeb v podzámeckém parku. Uveden je vědecký  
název dřeviny, dle druhu (habitu) stromu, dále pak obvod kmene v 1,3 m, případně výška stromu.  
 
V prováděcím projektu je k bližší specifikaci stromů uvedeno toto:  
Při výsadbě stromů budou respektovány podmínky zadání stavby a návrhu nových výsadeb:  

• Všechen výsadbový materiál, včetně stromů v Podzámecké promenádě bude odsouhlasen 
autorským dozorem a investorem. Výsadbový materiál bude splňovat kritéria uvedených  
výsadbových velikostí, bezvadné jakosti, typického habitu, nebude jakkoli poškozen,  
napaden chorobami a škůdci, bude doložen doklad o původu (rostlinolékařský pas).  

• Způsob vyvzorkování rostlinného materiálu určí autorský dozor a zástupce investora 
 v dostatečném předstihu s dodavatelem, než bude celá dodávka převezena na místo 
(např. na vzorovém výpěstku na místě, přímo ve školce).  

• Převzetí výsadbového materiálu bude součástí zápisu, včetně zaznamenání všech  
odlišností, změn a náprav, které budou odsouhlaseny autorským dozorem a investorem.  
Detail výsadby a požadovaný typ habitu stromu je obsažen ve výkresové části prováděcí  
dokumentace.  

 
Založení vegetačních prvků a kvalita rostlinného materiálu se bude samozřejmě řídit příslušnými  
oborovými normami: ČSN 83 9001, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN DIN  
18 035-2, ČSN DIN 18 035-4, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061.  
 
 
S pozdravem  
 
 
František Brendl  
náměstek primátorky města Pardubice 
 
 
Příloha: 
Návrh výsadby stromů - aktualizace k 17. 2. 2012 



Pardubice, Tyršovy sady

stavební celek: Podzámecký park

Návrh vegetační prvky - výsadba stromů, aktualizace k 17.2.2012

Park
taxony vel. ks

Quercus robur 18-20 48

Prunus avium 20-25 7

Ginkgo biloba 20-25 1

Tilia cordata 20-25 4

Betula ermanii 20-25 1

Quercus robur 20-25 4

Ulmus laevis 20-25 3

Platanus x acerifolia 20-25 2

Quercus coccinea 18-20 3

Quercus alba 20-25 2

Quercus coccinea 20-25 2

Tilia euchlora 20-25 5

Betula papyrifera 20-25 6

Prunus sargentii ´Accolade´ 400-500 6

Prunus x yedoensis 20-25 1

Tilia cordata ´Rancho´ 20-25 1

Fraxinus excelsior 20-25 1

Carpinus betulus 20-25 13

Amelanchier lamarckii 500-600 4

Pinus sylvestris 350-400 21

Quercus rubra 18-20 1

Fraxinus angustifolia ´Raywood´ 20-25 6

Quercus palustris 20-25 1

Carpinus betulus 18-20 2

Salix alba 18-20 3

Quercus palustris 18-20 2

Quercus alba 18-20 1

Prunus ´Plena´ 20-25 3

Prunus yedoensis 20-25 2

Acer platanoides 20-25 1

Aesculus hippocastanum 20-25 3
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