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DENDROLOGICKÝ PR ZKUM, NÁVRH P STEBNÍCH OPAT ENÍ
Dendrologický pr zkum byl zpracován na žádost zadavatele jako podklad pro zpracování návrhu p stebních opat ení a
nových sadových úprav jihovýchodní ásti Masarykova nám stí. Rozsah dendrologického pr zkumu byl specifikován
zadavatelem a v situacích rozd len na Nám stí a související plochy ( A, B a C).

Podkladem pro zpracování aktuálního dendrologického pr zkumu bylo geodetické zam ení nám stí a p ilehlých souvisejících
ploch. Tento podklad neobsahuje všechny stromy a ke ové skupiny, které se nacházejí v ešeném území, proto byla poloha
nezam ených strom a ke ur ena krokováním v terénu.
Charakteristika ešeného území
ešené území se nachází v jihovýchodní ásti Masarykova nám stí, zaujímá cca 2/3 parkové plochy celého nám stí. Severní,
východní a jižní hranice území je vymezena komunikacemi, které vedou kolem obvodu nám stí. Západní hranice je tvo ena
chodníkem lemovaným jírovcovou alejí. ešené území je celoro n voln p ístupné. Sou ástí dendropr zkumu je výsadba lip u
kostela v ulici Kostelní a navazující zele v ulici Farská (situace ást B). Dále byl zpracován dendrologický pr zkum stromo adí v ulici
Zámecký p íkop a v ulici Valdštýnská ( ást C).
Pr m rná nadmo ská výška se pohybuje mezi 294 – 297 m n. m. Terén pozemku klesá sm rem k jihovýchodu.
Pozemky pat í do kategorie památkov chrán ného území.

Zhodnocení dendrologického potenciálu objektu
Dendrologický pr zkum zájmového území zahrnuje celkem 245 položek, z toho 140 strom

a 105 ke ových skupin a solitér.

Lokalita ásti A má charakter parkov upraveného nám stí se socha skými a architektonickými objekty. V taxonomické struktu e
kompozice p evažují zejména introdukované d eviny (Pseudotsuga menziesii, Platanus x acerifolia, Thuja occidentalis atd.) a
kultivary d evin (Quercus robur ´Fastigiata´, Fraxinus excelsior ´Pendula´ atd.) nad domácími d evinami (Fraxinus excelsior, Tilia
cordata atd. ) . Kompozice zelen je p evážn tvo ena rozvoln nými a menšími zapojenými skupinami strom . T mito skupinami
strom prochází dv aleje malokorunných javor (Acer platanoides ´Globosum´), dvou adá alej z habr (Carpinus betulus) a
dvou adá alej z malokorunných okrasných t ešní (Prunus 'Umineko'). Západní hranice je prostorov vymezena sousedící alej
velkokorunných jírovc (Aesculus hippocastanum). Ke ové patro je tvo eno p evážn zapojenými skupinami ke (Philadelphus
coronarius, Symphoricarpos albus, Forsythia x intermedia atd. a pomístn roztroušenými solitérními ke i (Chaenomeles
speciosa, Thuja occidentalis ´Globosa´). Hranice mezi parkovou ásti nám stí a komunikacemi nám stí jsou z ásti tvo eny i
tvarovaným živým plotem (Ligustrum vulgare, Carpinus betulus ,Symphoricarpos albus atd.) a zapojenými skupinami ke (Taxus
baccata, Thuja occidentalis ´Globosa´ atd.).
Dendrologický potenciál objektu je z aktuálního a dlouhodobého hlediska dostate n zajišt n, tento stav lze z eteln vid t
v tabulce a na grafu, které ukazují vztah mezi sadovnickou hodnotou a v kovými kategoriemi (viz níže). P evažují jedinci
s pr m rnou a nadpr m rnou sadovnickou hodnotou. Dendrologický potenciál snižuje 14 jedinc , kte í svou dlouhodobou
perspektivou spadají do sadovnické hodnoty stupn 2. U n kterých jedinc je dendrologický potenciál snížený z d vodu špatné
údržby, která m la vliv na nevhodný cílový stav (nap . špatn tvarovaný Carpinus betulus).
Ke ové skupiny jsou v p evážn špatném p stebním stavu (p estárlé, nevhodný ez, kompozi n a druhov nevhodné apod.).
Tvarované živé ploty jsou špatn zap stované (výpadky v linii, ídké v tvení, špatný tvar).

ešená lokalita v sou asnosti slouží jako ve ejn p ístupný park. Plocha je protkána nepravidelnou geometrickou cestní sítí.
Zele tohoto parku je tvo ena vzrostlými stromy s nepravideln rozmíst nými skupinami ke . V centrálním prostoru lokality se nachází
stará kašna, mariánský sloup, ty i pomníky a meteorologický stánek. Ve st edu západní hranice stojí kruhový altán, který je
pohledov zvýrazn n alejí a pásem záhon pro letni ky. Uprost ed pozemku parc. . 247 v terénní depresi bylo postaveno malé
betonové jezírko s kamenným lemem a kamennými svahy, které je v sou asné dob v zanedbaném stavu (ve 30.letech 20.století zde
byla založena „japonská“ zahrádka). V parku podél chodník jsou rozmíst né lavi ky a odpadkové koše. Na pozemku s parc. .1174
je umíst n malý cihlový objekt (WC, kavárna, ekárna u zastávky autobus ), objekt není p edm tem ešení této studie.

ást B je tvo ena hodnotnou výsadbou soliterních lip u kostela, dále pak skupinou strom podél ohradní zdi h bitova s druhovým
zastoupením Tilia plathypyllos, Ulmus carpinifolia a Acer platanoides. U této skupiny bude provedeno odstran ní podr stajících a
netvárných jedinc a uvoln ní hodnotných vzrostlých soliter. V lokalit ásti B se podél ohradní zdi h bitova nachází ke ová
skupina, jedná se o netvárné jedince st edn vzr stných ke , které budou celoplošn odstran ny. V ulici Farská je mírný svah
po levé stran vozovky bezkoncep n osázen. Jedná se o pomístné ke ové výsadby dopln né skalni kovými druhy rostlin a
nevhodnými trvalkami, které sem byly pravd podobn vysázeny majiteli p ilehlých dom . V rámci rekonstrukce povrchu
komunikace by m lo dojít ke stabilizaci tohoto svahu plošnou jednotnou výsadbou, jejíž koncepce bude navazovat na úpravy
v centrální parkové ploše.

Metodika inventarizace d evin

ást C je tvo ena oboustranným stromo adím podél ulice Zámecký p íkop. Jedná se o hodnotnou výsadbu s p evahou
druhu Tilia plathypyllos. U d evin je nutné provést p stební opat ení dle popisu, které zajistí jejich dlouhodobou stabilizaci na
stanovišti.

Hodnocení vegeta ních prvk bylo provedeno dle metodiky MZLU ZF Lednice na Morav a dle metodiky autor .
Podrobn uvedeno v samostatné, projektu Dendrologický pr zkum a návrh p stebních opat ení v etn tabulkových ástí a
Fotodokumentace, který byl zpracován nejen jako podklad pro tuto studii v atelieru Zahradní architektura Ivan Marek v r. 2009.
P edevším byly zkoumány tyto dendrometrické veli iny :
íslo stromu:
Taxon
Obvod kmene
Pr m t koruny
Výška
V ková kategorie
Sadovnická hodnota
Fyziologická vitalita
Biomechanická vitalita
Poznámka
Dopadový ter
Návrh ošet ení

Dlouhov ké kosterní d eviny tvo í v kompozici 20 % strom . Vzhledem k prostorov , funk ním a provozním možnostem
lokality je po et t chto d evin dosta ující. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a jejich fyziologická vitalita je p evážn
mírn snížená. Zastoupení st edn v kých strom v celkové kompozici iní 65%. Tyto druhy plní funkci doprovodné zelen podél
chodníku (stromo adí) a dopl ují kompozici rozvoln ného charakteru. Zbylí jedinci jsou krátkov cí.
Podrobn jší hodnocení jedinc není sou ástí této studie, ale bylo jejím podkladem. Hodnocení je sou ástí již výše
uvedeného Dendrologického pr zkumu. U jednotlivých položek strom a ke je zde dle nutnosti je taktéž uvedeno p stební
opat ení.

REVITALIZACE NÁM STÍ V B LÉ POD BEZD ZEM II.etapa
Návrh p stebních opat ení na stávající zeleni
VÝKAZ VÝM R - REKAPITULACE
Park - jihovýchodní ást
Celkový po et inventarizovaných d evin

ks

140

D eviny ur ené ke kácení ze zdravotních d vod
D eviny ur ené k ošet ení
D eviny bez p stebního zásahu
D eviny k p ípadnému odstran ní z kompozi ních d vod
Ke ové skupiny stávající

ks
ks
ks
ks
m2

16
85
24
15
1237,5

Celkový po et inventarizovaných d evin

ks

41

D eviny ur ené ke kácení ze zdravotních d vod
D eviny ur ené k ošet ení
Ke ové skupiny stávající

ks
ks
m2

10
31
103

Související plochy - Farská, Zámecký p íkop, Orlovna

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Centrální prostor s kašnou a mariánským sloupem dotvo ený rozmanitou zelení, v pozadí altán

Pohled do severní ásti lokality s jezírkem – poz statkem „japonské“ zahrádky, v pozadí altán

Alej kulovitých javor (Acer platanoides ´Globosum´) zd raz ující hlavní osu parku

Pohled na zele jihovýchodní ásti území

Alej rozkvetlých t ešní (Prunus 'Umineko')

Severovýchodní ást parku, vzrostlá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Hodnotná výsadba lip se sekundární korunou (Tilia plathypyllos) p ed kostelem k ošet ení

Stromo adí lip (Tilia plathypyllos) v ulici Zámecký p íkop

Bezkoncep ní ke ová zele v ulici Farská

NÁVRH EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁM STÍ

