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ANOTACE 

Cílem této diplomové práce je vyhotovení pasportu vyhrazené zeleně v areálu      

VŠB – Technické univerzity Ostrava.  

Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části 

je vedena charakteristika města Ostravy a seznámení se s pojmem management sídelní 

zeleně se zaměřením na pasport zeleně. Praktická část obsahuje zpracování pasportu 

vyhrazené zeleně a návrh řešení Naučné dendrologické stezky pro výuku odborných 

předmětů zaměřených na potřebu znalosti dřevin a jejich využití při obnově krajiny 

a sídel. Pro orientaci v terénu byl vytvořen návrh informační tabule společně se štítky 

pro jednotlivé druhy vybraných dřevin. 

Výsledky hodnocení plošného a druhového zastoupení jsou zachyceny v mapě 

vytvořené v programu Spirit 10. 

Mimo výše uvedené obsahuje příloha této diplomové práce fotodokumentaci, 

kde jsou zachyceny jednotlivé vegetační a technické prvky daného areálu. 

 

Klíčová slova: sídelní zeleň, areál VŠB – Technická univerzita Ostrava, pasport zeleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ANNOTATION 

The aim of this graduation theses is to make a dendrological evaluation 

of dedicated vegetation at the campus of VŠB – Technical University of Ostrava. 

The theses is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part 

characterizes the city of Ostrava and acquaints with the conception of management 

of residential vegetation with the focus on the dendrological evaluation. Practical part 

contains elaboration of  restricted greenery and suggestion of educational dendrological 

footpath within I chose important woody species that would be suitable for education. 

For better orientation in the field I made an information board together with the labels 

for each woody species. 

The results of the classification of areal and generic substituions are recorded 

in a map made in a programme Spirit 10. 

Besides the above mentioned facts the attachement of this graduation theses 

contains photo documentation where each of the woody species is recorded. 

 

Key words: residential vegetation, campus of VŠB – Technical University of Ostrava, 

dendrological evaluation of dedicated greenery 
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Seznam použitých zkratek 
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apod. a podobně 
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OZP okraj zapojeného porostu 
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1. Úvod 
Jedno staré čínské přísloví říká: „Předkové v potu tváře vysazovali stromy, potomci 

se chladí v jejich stínu.“ Zdá se mi, že moudrost tohoto přísloví starého možná několik 

tisíciletí má i v dnešní době mimořádnou aktuálnost. 

Problematikou zeleně, jejího rozdělení, hodnocení, výsadbou a údržbou se zabývá 

mnoho autorů. Mezi nejvýznamnější patří Doc. Ing. Bohuš Piro, CSc. se svou publikací 

Zakládání a údržba zeleně, L.B. Lunc s knihou Zeleň ve stavbě měst a Doc. Dr. Ing. 

Bohumil Kavka: Funkce zeleně v životním prostředí. V teoretické části své práce jsem 

citovala z materiálů Pavla Šimka, který se ve svých pracích zaměřuje na pasport zeleně. 

Citovala jsem z díla Management sídelní zeleně, Dendrologický potenciál, Systémové 

aspekty managementu péče o sídelní zeleň a v neposlední řadě z konceptu osnovy 

přednášek pro zahradnickou fakultu MZLU. 

V druhé části jsem se zaměřila na popis jednotlivých druhů stromů, které se v areálu 

VŠB – TU Ostrava nacházejí. Vycházela jsem z mnoha dendrologických publikací, jako 

jsou: Hurych, V.: Okrasné dřeviny pro zahrady a parky, Koblížek, J.: Jehličnaté a listnaté 

dřeviny našich zahrad a parků, Kavka, B.: Sadovnická dendrologie I.: Listnaté stromy, 

Hieke, K.: Lexikon okrasných dřevin, aj. 

Součásti této práce je návrh řešení Naučné dendrologické stezky. Stezka by měla 

sloužit pro výuku dřevin v odborných předmětech a zároveň poskytovat informace týkající 

se vybraných dřevin návštěvníkům areálu VŠB – TU Ostrava. 
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2. Vymezení pojmu zeleně 
Pod tento pojem se zahrnuje jak zeleň původní (přirozená a chráněná), tak také zeleň 

člověkem záměrně vysazovaná, mezi kterou patří například skupiny stromů a keřů, 

remízky, aleje, souvislé i nesouvislé zatravněné plochy, parky a zahrady. 

První skupinou je zeleň volné krajiny. Tato zeleň patří ke krajinným prvkům. Patří 

sem především jednotlivé stromy a jejich skupiny, keřové porosty, stromořadí, doprovodná 

zeleň vodních ploch a vodních toků, zeleň podél komunikací, porosty dřevin na mezích  

i na plochách nevhodných k hospodářskému využití. Jde o přírodní prvky v krajině 

zachované nebo založené člověkem. Tyto skupiny a pásy stromů i keřů ve volné krajině 

se někdy označují jako „roztroušený les“. Mají různý původ. Jsou to především zbytky 

zatlačovaných lesů, které se dosud spontánně udržely v krajině buď na hospodářský těžko 

využitelných místech, nebo dřevinné druhy, které odolaly různým způsobům poškození, 

druhy náhodně zavlečené a trpěné, tedy rozmanitá regresivní a progresivní stadia sukcese 

k lesu, dále pak jednotlivé stromy či skupiny z různých důvodů člověkem uměle vysazené. 

Tato rozptýlená zeleň, pokud nedosahuje plošné výměry 0,30 ha, nemá ani charakter 

hospodářského porostu a není zpravidla ani předmětem odborné lesnické péče. 

Druhou skupinu tvoří rozsáhlejší a složitější účelové výsadby. Jsou to například 

historické zahrady a parky, sadovnické úpravy veřejných rekreačních ploch, příměstské 

lázeňské parky, ovocné sady, zahrádky rekreačních chat, ochranné výsadby kolem 

zemědělských a průmyslových závodů, porosty vysazované při rekultivacích výsypek, 

odvalů, skládek nebo zakládané na vytěžených plochách, výsadby podél dálnic. 

Sídelní zeleň (městská zeleň) je termín, který se užívá v případech, kdy pojem 

„rozptýlená zeleň“ nebo „zeleň volné krajiny“ nevystihuje výsadby zeleně v souvislosti  

se sídlištěm, zejména měst. Patří sem kromě parků, zahrad a uličních stromořadí 

v sídlištích i travnaté plochy a veškeré zahradnické výsadby včetně květin. 

Zeleň můžeme dělit podle různých kriterií, kterými můžou být charakter, účel, funkce  

a význam. V dnešní době je nejpoužívanější klasifikace třídění: 

- zeleň veřejná, 

- zeleň vyhrazená, 

- zeleň soukromá, 

- zeleň hospodářská, 

- zeleň zvláštního účelu, 
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- zeleň krajinná. 

V praxi Státního ústavu pro územní plánování (Terplan) se používá obyčejně toto 

členění: 

- zeleň v intravilánu (v zastavěné části), 

- doprovodná zeleň (komunikací, vodních ploch a toků), 

- solitéry, skupiny stromů, větrolamy a pásy zeleně, 

- zeleň v průmyslových a ochranných pásech. 

Kavka a kol. (1970) používají pro členění zelených ploch v sídlištích a v krajině jako 

kritéria jejich převládající funkci. Ostatní autoři třídění (například podle majitelů, 

uživatelů, urbanistického členění sídlišť) považují za méně vhodné a zeleň dělí takto: 

1. Veřejná zeleň: 

- základní plochy: parky (okrskové, obvodové a ústřední), dětské parky, uliční zeleň, 

sadovnické úpravy veřejných prostranství; 

- doplňkové plochy: lesní parky, zeleň v rekreačních oblastech, lázeňské parky, 

historické parky a zahrady atd. 

2. Vyhrazená zeleň: 

- zeleň v obytných okrscích (někdy se uplatňuje názor, že tato zeleň patří k veřejné 

zeleni. Ovšem prostor mezi obytnými bloky má plnit funkci rozšířeného obydlí 

podobně jako zahrada u individuální zástavby. To je nutno respektovat 

v urbanistické koncepci obytné zástavby); 

- zeleň u individuálních zástavby, zahrady u škol, mateřských školek a jeslí; 

- zeleň u sportovišť a koupališť; 

- zeleň u léčebných ústavů, hřbitovy, botanické a zoologické zahrady, arboreta apod., 

nájemní zahrádky. 

3. Ochranná zeleň: 

- zelené plochy v obvodu průmyslových závodů a v pásmech hygienické ochrany. 

4. Hospodářská zeleň (zde již jde o „rozptýlenou zeleň“): 

- hospodářské a účelové lesy; 

- ovocné sady; 

- výrobní zahrady a školky; 

- zelinářské a zemědělské plochy. 

5. Ostatní zeleň: 

- zeleň v chráněných územích; 
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- zeleň ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků a nádrží, zeleň podél 

komunikací, lesní remízky, solitérní exempláře a volné skupiny stromů a keřů, 

ochranné lesní pásy, zeleň na mezích (pro tento druh zeleně se používá termínů 

„mezové“ nebo „mezní“ porosty, které však především z věcného hlediska nejsou 

zcela jednoznačné). 

Podle funkce dělí stromovou zeleň například Samek (1971), Nováková (1975). Další 

dělení uvádějí Mareček a kol. (1975). Rámcově členění zeleň podle místa uplatnění takto: 

- zeleň ve volné krajině; 

- zeleň v rekreačních oblastech; 

- zeleň na vesnici; 

- zeleň v městských sídlištích. 

Jiné třídění je podle významu (Zeman, 1975, In: Piro, 1984 ): 

- zeleň v krajině nezbytná, kterou nelze v žádném případě narušit; 

- zeleň v krajině velmi významná; za určitých podmínek může být omezena, musí 

však být nahrazena v systému v rámci určitého obvodu; 

- zeleň v krajině nevýznamná, například staré ovocné sady. 

Pokud jde o práce zahraničních autorů, není ani zde terminologie, týkající 

se rozptýlené zeleně, jednotná. 
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3. Sídelní zeleň 
Podle funkce a využívání zelených ploch rozlišujeme v sídlištích zeleň veřejnou, 

k níž počítáme veřejně přístupné parky, sadovnický upravená náměstí a veřejná 

prostranství i stromořadí v ulicích, a zeleň vyhrazenou, tj. zeleň v obytných okrscích, 

u individuální zástavby, zahrady u škol, mateřských školek a jeslí, zeleň sportovišť, 

koupališť, u léčebných ústavů, na hřbitovech, botanické a zoologické zahrady a nájemní 

zahrady (zahradní kolonie). 

Parky v naších obcích mívají různý charakter. Někdy to jsou staré zámecké parky, 

dříve soukromé a nyní zveřejněné, jinde parky založené obecní správou a někde dokonce 

jak parky zámecké, tak i parky obecní, komunální. 

Staré zámecké parky byly zakládány v různých dobách, a to buď jako parky 

pravidelné (renesanční, barokní, francouzské), nebo novější, volně řešené parky 

krajinářské či anglické. Mnohé objekty nebo jejich části geometrického stylu byly 

v pozdějších dobách přeměněny na parky volně řešené, tj. přírodní, nepravidelné. Oba 

objekty mohou občané využívat jako parky veřejné jen s tím rozdílem, že úprava parků 

geometricky neposkytuje takové možnosti využití jako přírodní park, které také bývají 

obyčejně větší. Obecní parky na vesnicích bývají obyčejně menší; někdy jsou to dokonce 

jen ozeleněné návsi nebo vysazené stromy jako doplněk význačné stavby (například 

pomníku, kostela), neboť dostatek zeleně je zajištěn bohatou zelení v sousedství vesnice, 

zahradami, ovocnými sady apod. Jinak je tomu ve větších městech. Tak, i když je tu park 

nebo několik takových větších objektů, musí se většinou zelené plochy nově zřizovat, 

a proto je třeba ještě před vlastním založením určit optimální velikosti a správné územní 

rozmístění tak, aby celkový rozsah zeleně i rozdělení jednotlivých ploch vyhovovaly 

skutečné potřebě. 

To je nutné především s ohledem na investiční náklady, ale hlavně na údržbu. Rozsah 

celkové zeleně má být určen hlavně hustotou osídlení, lesnatosti krajiny a stupněm 

znečištění ovzduší průmyslem, takže v průmyslových oblastech musí být mnohem větší 

než v oblastech zemědělských. 

Celková výměra zeleně na území sídlišť má být rozvržena tak, aby jednotlivé plochy 

byly snadno dostupné pro všechny obyvatele, což je zvláště důležité pro založení 

okrskových a dětských parků; jejich rozloha by měla zaujímat 25 – 30 % z celkové 

plánované výměry zelených ploch. Jsou-li v sídlišti venkovského charakteru a v menších 
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městech zelené plochy v dostatečné výměře, není zapotřebí zakládat další zelené plochy. 

To ovšem nevylučuje vysazení solitérního stromu nebo skupiny. 

Ve velkých městech se zakládá parků několik - pokud zde ještě neexistují – a to jeden 

ústřední park a podle potřeby třeba i několik parků okrasných. Rozloha cest, 

má maximálně činit 20 – 25 % celkové rozlohy veřejné zeleně a cesty musí být situovány 

tak, aby byly snadno dostupné. Pokud nelze vyhovět snadné dosažitelnosti pro celé sídliště, 

je nutné vedle ústředního parku zakládat parky okrskové i obvodové, které mají být aspoň  

5 ha velké a vzdáleny maximálně 10 minut cesty pěšky z obytných center 

města.Ve městech střední velikosti je možné nahradit zřízení ústředního parku založením 

několika parků obvodových. Veškeré parky musí být umístěny tak, aby navazovaly 

na komunikační síť sídlišť, cesty v samotném objektu je nutné řešit jak s ohledem na tuto 

síť, tak i na důležité objekty, neboť tím zabráníme sešlapávání trávníků, poškozování 

květin apod. Důležitou složkou parků je jejich vybavenost. V okrskových parcích se lze 

spokojit se zřízením dětského zákoutí, míst k odpočinku a chodníků k procházkám, nelze 

opominout veřejné osvětlení, rozvod vody a sociální zařízení. Důležitými komunikačnímu 

prvky jsou architektonické doplňky, hlavně bazény, pergoly a vyhlídkové trasy 

i odpočívadla a plastická výzdoba. Součástmi celoměstského významu mohou být 

koupaliště, sportoviště, pavilóny a restaurace, které však nesmějí narušovat celistvost 

a intimitu parku. Dětská hřiště umísťujeme tak, aby byla stranou městské frekvence 

a chráněna clonou zeleně proti prachu a zároveň oddělena od části určené ke klidnému 

a tichému posezení. K jejich vybavení patří houpačky, skluzavky, průlezky, brodiště, jízdní 

dráhy pro koloběžky a jízdní kola a lavičky pro rodiče. 

Hlavní složkou parkových ploch musí samozřejmě zůstat zeleň. Vedle dostatečně 

rozlehlých ploch trávníku bude zaujímat parková zeleň 25 – 30 % celkové výměry parku; 

stromy budou tvořit nejen dekoraci stavebních objektů a architektonických doplňků, ale 

musí poskytovat i dostatek stinných ploch při zachování správného střídání světla a stínu 

nejen po stránce estetické, ale i pro rekreaci. Vedle ovlivnění bioklimatických podmínek 

bude plnit svoje funkce estetické vytvořením zajímavých pohledů a průhledů jak uvnitř 

objektu, tak podle daných možností i do okolí na zajímavé objekty přírodní, historické 

i architektonické. Pokud jde o volbu druhů, budou se vysazovat především druhy vhodné 

pro dané klima a půdu, tedy druhy domácí a takové, které snesou nepříznivé podmínky 

prostředí (například exhalace). Zvláštní opatrnosti je nutno při umístění jehličnanů, které 

se uplatní zejména v sousedství budov a architektonických výtvorů. Doplňkem vysoké 
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zeleně budou na vhodných místech vysazené dřeviny, které přispívají jednak ke zvýšení 

ochrany proti prachu, hluku a kouři, jednak změkčují kontrasty mezi zelení vysokou 

a nízkou. Zatímco ve větších parcích bude sadová úprava řešena volně, tj. skupiny 

a solitéry vysazovány v nepravidelném uspořádání, bude nejbližší okolí budov 

a architektonických výtvorů uspořádáno v pravidelných útvarech do záhonů růží, letniček, 

květinových koberců apod. Je samozřejmé, že způsob uspořádání a volba materiálu budou 

různé podle daných finančních možností a s ohledem na dostatek pracovních sil, nebo 

na možnost získání dostatečného počtu pracovníků dobrovolných.  

Návaznost mezi jednotlivými prvky, mezi městem a okolní krajinou zajišťuje 

stromořadí. V minulosti byly aleje vynikajícím objektem v krajině, a musíme je úzkostlivě 

šetřit. Ve městech přispívají stromořadí vedle své funkce estetické i ke zlepšení 

bioklimatických podmínek, k ochraně proti hluku a k zpříjemnění procházek. Zatímco 

v krajině se mají vysazovat do alejí především druhy domácí a zdomácnělé, jsou pro uliční 

stromořadí, zvláště ve velkoměstech a v městech průmyslových, často vhodnější druhy 

cizokrajné. Ty se však musí volit nejen z hlediska půdních a ekologických vlastností, ale 

i s ohledem na jejich potenciální invazivnost, na znečištění ovzduší (v poslední době 

i na zasolení) a hlavně tak, aby svými rozměry odpovídaly šířce ulic. Proto je třeba dbát, 

aby se do nových stromořadí vysazovaly druhy, jejichž vývin bude rozměrům ulic 

přiměřený, tedy do užších ulic druhy nedosahující velkých rozměrů. Souvislá stromořadí 

budou samozřejmě vhodná jen do přísně liniových starších ulic, v novějším uspořádání 

budov bývá vhodnější výsadba skupinová, přizpůsobená sestavě budov. 
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4. Charakteristika města Ostravy 
Zpracováno dle kolektivu autorů Sborníku o stavu prostředí v Ostravě. 

4.1 Lokalizace 
Statutární město Ostrava leží na východě České republiky, v Moravskoslezském 

kraji. Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou druhým největším městem 

republiky a počtem obyvatel třetím největším. Rozloha města činí 214 km2 a počet 

obyvatel je 317 086 (ke dni 31.3.2008). 

Město Ostrava se rozkládá na soutoku čtyř řek – Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny, 

v severním okraji Moravské brány. 

4.2 Geomorfologie 
Z geomorfologického hlediska leží Ostravsko na rozhraní dvou systémů, alpsko-

himalájského a hercynského. Podstatná část území je tvořena Ostravskou pánví spadající 

do alpskohimalájského systému, která svou podobu získala především díky fluviální 

a glaciální činnosti. Podstatnou měrou se uplatnila antropogenní činnost (těžba uhlí 

a hutnictví). Bez nadsázky se dá tvrdit, že v případě Ostravy horninové podloží zásadním 

způsobem podmínilo a stále podmiňuje tvářnost města – v pozitivním i negativním smyslu. 

Geologicky je území tvořeno neogenními sedimenty karpatské předhlubně, částečně 

zasahuje karbonský kulm Nízkého Jeseníku a flyš Západních Karpat. Unikátem regionu 

je výstup produktivního karbonu na povrch v oblasti Landeku.  

Z hlediska pedologie půdní kryt tvoří převážně půdy hlinité a hlinitopísčité, 

z půdních typů převažují hnědé půdy, podél toku řeky Odry a jejích přítoků jsou půdy 

nivní, dále pak illimerizované a oglejené půdy.  

4.3 Klimatologie 
Na základě klimatických charakteristik je možné území charakterizovat jako mírně 

teplou oblast, avšak liší se určitými zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací 

průmyslu, hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské pánve. Jde o nejvlhčí 

nížinné území v ČR. 
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4.4 Vegetace 
Z hlediska regionálně fytogeografického členění ČR je území Ostravy součástí 

fytogeografické oblasti Mesophyticum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum 

a fytogeografického okresu 83 Ostravská pánev.  

Podle mapy potenciální přirozené vegetace náleží Ostrava do oblasti rozšíření 

střemchové jaseniny (pruno fraxinetum). Okrajově zde zasahují podmáčené dubové bučiny 

a jilmové doubravy.  

Z hlediska biogeografického členění ČR lze území Ostravy zařadit do podprovincie 

polonské a v ní do bioregionů Pooderského a Ostravského.  

4.5 Krajinný ráz 
Ostrava se začala prudce rozrůstat do podoby průmyslové aglomerace od 30. let 

19. století. Z původního středověkého pohraničního městečka se zachovaly místní názvy 

(Stodolní, Hradební, Kuří rynek). Těžba uhlí a rozvoj těžkého průmysl vtiskly městu 

nezaměnitelnou podobu se siluetami důlních věží, hald a vysokých pecí, podtrženou 

charakteristickým doprovodným obytným sídelním útvarem – dělnickými koloniemi 

a později budovanými satelitními sídlišti budovatelů socialismu.  

Zatímco kolonie vytvářely s doly a hutěmi urbanisticky a sociálně provázané celky 

(Vítkovice) s dodnes patrnými urbanistickými hodnotami, panelová sídliště urbanistickým 

přínosem mohou být jen stěží. Výjimku tvoří kompaktní zástavba části Poruby z počátku 

2. poloviny minulého století, vystavěná klasickou technologií.  

Ostrava pronikla do okolního ryze venkovského prostoru tak prudce, že i v poměrné 

blízkosti sídlišť a průmyslových podniků zůstal částečně zachován ráz venkova, původně 

samostatné vsi a usedlosti se pouze proměnily v městské obvody. I zde se zachovala 

nečekaná rozmanitost mezi původními vesnicemi, které reprezentují několik typů 

venkovského osídlení.  

V katastru Ostravy se zachovalo vysoké procento lesa (cca 10 % území města) 

a zemědělské půdy (nad 40 % území města), rovněž veřejná zeleň a zeleň porůstající 

ostatní plochy zaujímá značnou rozlohu. Na jednoho obyvatele města připadá 30 m2 

zeleně. Polní cesty, úvozy a meze byly ve valné míře zlikvidovány při zcelování pozemků 

a velkoplošných melioracích, čímž se výrazně snížila prostupnost příměstské krajiny 

a samozřejmě i její ekologická stabilita. Průchod krajinou výrazně zhoršují i rozsáhlé 
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průmyslové areály, silniční a železniční stavby a ruderalizované plochy skládek a odvalů, 

omezena je možnost volného průchodu podél vodních toků. Unikátem je zalesněná halda 

Ema s vrcholem ve výšce 315 m nad mořem, která obsahuje 4 miliony kubíků důlní 

hlušiny. Přibližně 150 let starý odval uvnitř hoří, teplota hluboko v nitru dosahuje 

až 1 500° C. Tepelnými a chemickými procesy vznikají nové nerosty, jako například 

porcelanity a jaspisy. Bez ohledu na roční období je Ema stále zelená. 

Na rozdíl od např. Prahy a Brna nebylo okolí Ostravy v devadesátých letech 

minulého století výrazněji zasaženo suburbanizací, tj. nekontrolovaným rozšiřováním 

plošné zástavby do volné krajiny. Po roce 2000 se však zrychluje zábor volných ploch 

zejména orné půdy pro výstavbu průmyslových zón. K zástavbě příměstské krajiny 

nízkopodlažní obytnou zástavbou dosud dochází jen v malé míře.  

Moravskoslezský kraj patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější 

regiony naší republiky. V minulosti byly poškozeny všechny složky životního prostředí. 

V současné době patří mezi nejzávažnější problémy staré ekologické zátěže v lokalitách 

bývalých i v současné době provozovaných průmyslových podnicích, kontaminace půdy, 

následky těžby uhlí a znečištění ovzduší v důsledku koncentrace zdrojů a zvyšující 

se intenzity dopravy. 
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5. Management sídelní zeleně 

5.1 Východiska 
Termín management se postupně stává termínem velmi frekventovaným – nejdříve 

v oblasti firemní ekonomiky, později rovněž v souvislosti se správou věcí veřejných. 

Management sídelní zeleně (MGZ) je suma všech potřebných činností k plánování, 

zakládání a péči o sídelní zeleň směřujících k dosažení její maximálně možné kvality 

při optimálním využití disponibilních zdrojů. 

Kromě této základní definice již byla odborné veřejnosti nabídnuta definice 

managementu péče o sídelní zeleně: 

Management péče o sídelní zeleně je suma všech potřebných činností k péči o sídelní 

zeleň směřující k dosažení její maximálně možné kvality při optimálním využití 

disponibilních zdrojů. 

Vzhledem k velmi rozdílným strukturám a rozdělení zodpovědnosti za městskou 

zeleň v městských správách – často je za komplexní úlohu zodpovědných několik 

organizačních jednotek – je v nejlepším případě možné popsat jakýsi ideální obraz 

managementu městské zeleně, podle kterého se bude moci orientovat další vývoj 

v městských správách. Základní tezí pro dobře fungující MGZ je, aby se všechny úlohy 

začínající stanovením koncepce až po operativní provádění péče nacházely v kompetenci 

jedné „managementové jednotky“. Pokud bychom se na tomto zadání shodli, potom 

musíme považovat současný stav v ČR jako naprosto nevyhovující. MGZ lze věcně 

rozčlenit do čtyř základních oblastí:  

• management ploch 

• management zdrojů 

• management konfliktů 

• management komunikace 

I když se tyto oblasti zčásti překrývají, je přesto možné popsat jejich typické znaky 

a prvky či nástroje. Nabízené členění je pro nás neobvyklé, nic méně může posloužit jako 

určité východisko pro popis MGZ. 

5.2 Management ploch zeleně 
Management ploch zeleně je suma všech údajů, které se týkají jednotlivých ploch 

zeleně a systému zeleně jako celku. Jedná se především o údaje, které popisují plochy 
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zeleně jako základní skladebný prvek (organizační jednotku) systému zeleně včetně jejich 

vnitřní struktury. Charakteristika vnitřní struktury ploch zeleně se opírá především 

o analýzu zastoupení a kvality strukturálních prvků základních ploch zeleně. Management 

ploch zeleně má několik aspektů: 

a) Aspekty kvantitativní: 

• MGZ stanovuje kritéria pro rozvoj vůdčí představy a konkretizuje stěžejní body 

potřeby ploch. Základním úkolem plánování je promítnutí této vůdčí nebo cílové 

představy do generelu zeleně při současném dalším zohlednění přírodních faktorů, 

a její sladění s potřebami vývoje města včetně průběžné aktualizace. Cíle zakotvené 

ve vůdčí představě musejí být – stejně jako i dílčí cíle na každé následující úrovni – 

jasné (každý jim musí rozumět), realistické (dosažitelné za daných rámcových 

podmínek), schopné konsensu (podpořené minimálně většinou) a terminované 

(do kdy má být cíle dosaženo), aby pro MGZ skýtaly upotřebitelný podklad. 

b) Aspekty kvalitativní : 

• podkladem pro takovou část generelu zeleně, která by vyjadřovala kvalitativní 

aspekty prostorového plánování je digitální paspart zeleně spolu se seznamem 

ploch zeleně jako datovou bází pro definici prostorově konkrétních zadání. 

Kvalitativní zadání pro plochy zeleně potom vyplývají z vyvinuté typizace, kde 

jsou pro každý funkční typ zeleně nejprve obsaženy všeobecně platné informace 

o velikosti, funkci a relevantní oblasti ve městě. Za tímto účelem se vyhodnocuje 

prostorový potenciál plochy spolu s informacemi ze sociální struktury a z analýzy 

potřeby (např. i se zúčastněním občanů). 

Pro oblast sídelní zeleně je třeba mít odborně definovanou a politicky sladěnou 

či projednanou vůdčí představu o rozvoji systému zeleně a nutném režimu péče 

o jednotlivé plochy zeleně. Takováto základní představa tvoří základ pro MGZ. Stejně 

tak je třeba mít vydefinovaný management péče. 

Management ploch je považován za základní datovou strukturu, kterou využívají 

ostatní výše vymezené součásti MGZ. V tomto ohledu má management ploch svoji 

dominantní a nezastupitelnou úlohu a kvalita údajů, které generuje přímo ovlivňuje kvalitu 

MGZ. 
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5.2.1 Plánovací nástroje managementu ploch 

Základní plánovací nástroje tvoří jednotlivé druhy oborových dokumentů. Jejich 

obsah se vyvíjel postupně spolu se samotným oborem. V současné době je konkretizován 

a postupně zpracováván ve formě oborových standardů. 

Přehled nástrojů viz obr. č. 1. 

 

Obr. č 1: Plánovací nástroje managementu ploch jako nástroje informační správy sídelní zeleně 

5.2.1.1 Územní studie (dříve Generel zeleně) 

V novém stavebním zákoně (Zákon č. 183/2006 Sb.) nahradila „územní studie“ dříve 

v oboru zpracovávané „generely zeleně“ § 25. Pro tento nový typ dokumentu nebylo ještě 

zažito žádné nové označení – s vědomím určité nepřesnosti je v textu dále uveden „generel 

zeleně“ (GZ). 

Generel zelen patří mezi základní oborové nástroje pro výkon správy zeleně. 

Z hlediska územního plánování je možno chápat GZ jako územně plánovací podklad ze 

skupiny územních generelů, které řeší otázky územního rozvoje jednotlivých složek 

osídlení a krajiny plánovací podklad (§ 3, Zákona č. 50/1976 Sb., ve znění doplňujících 

předpisů). GZ je tedy oborově specifickým dokumentem, který slouží zpravidla jako 

podklad pro územní plán obce (popř. může územní plán oborově rozvíjet), regulační plány, 

urbanistické studie a projekty zahradních úprav. 

Cílem GZ je zajistit rozvoj systému zeleně, který se může odehrávat jednak v rovině 

každého skladebného prvku tj. objektu zeleně, ale také (a mnohdy především) v kultivaci 

prostorových, kompozičních a provozních vazeb mezi jednotlivými objekty zeleně. 

Pod pojmem „rozvoj“ si je možno pro tuto úroveň sdělení představit paletu velmi různých 

„rozvojových strategií“ jako např.: změny funkčních typů, soubory opatření směřující 
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k naplnění optimálního režimu péče, popř. převody, přeměny a obnovy určitého podílu 

vegetačních prvků v objektu apod. 

Na úrovni systému (mezi jednotlivými objekty) se může např. jednat o odstranění 

bariér (provozních, kompozičních…) nebo o vytváření předpokladů k dosažení vyššího 

stupně prostorové spojitosti systému zeleně. Opatření zajišťující rozvoj systému zeleně 

budou vždy mnohovrstevnatá, komplikovaná a časově náročná. Vždy se budou muset 

opírat o více než dobrou znalost problematiky konkrétního místa, ale především o správně 

zvolenou vysoce profesionální argumentaci. 

Vůdčí představou GZ je systém rozvojových os v krajině a ve městě, směrovaný 

k centru a určený k průběžnému rozvoji. Rozvojové osy jsou navzájem propojeny 

v integrovaný systém volných ploch, který jako zelená síť navzájem spojuje různé typy 

volných ploch (zemědělské plochy, les, plochy zeleně, vodní plochy, přírodní rezervace 

atd.). Při stanovování rozsahu a hustoty sítě zeleně jsou uplatňovány metody ekologického 

zónování a respektují se kritéria jako potřeba ochrany, schopnost rozvoje, hygienické 

požadavky města, nebo potřeba rekreačních ploch ze strany obyvatelstva. 

Na základě popisu, analýzy a interpretace přírodních podmínek, historického vývoje 

zeleně města a rámce trvalých ekologických podmínek se v GZ formuluje soubor návrhů, 

které jsou nezastupitelné pro MGZ. Jedná se především o: 

• popis funkčních typů zeleně konkrétního města a návrh regulací; 

• návrh změn funkčních typů; 

• rozvoj systému zeleně – diferencovaně pro jednotlivé skladebné části; 

• rozvoj urbánního ÚSESu (Územního systému ekologické stability); 

• stanovení ekologických limitů pro využití území. 

Otázky spojené s ekonomikou péče na úrovni systému zeleně úzce souvisí 

s posouzením významu každého objektu zeleně. Pro vyřešení těchto otázek je nutno 

sestoupit z obecné úrovně významu zeleně (vliv na parametry prostředí jako jsou teplota, 

vlhkost atd.) na úroveň významu plochy pro urbánní prostor. Při posuzování významu 

plochy je nutno vzít do úvahy minimálně: 

• Postavení plochy ve struktuře systému zeleně: především zohlednění příslušnosti 

do konkrétního skladebného prvku systému zeleně. 

• Význam plochy pro vnější obraz města: obraz sídelního útvaru je výsledkem 

mnoha vlivů. Výchozí předpoklady konkrétní urbanistické kompozice jsou rázu 
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přírodního, společenského a technického. Proporce mezi stavebními hmotami 

a vegetací hrají v tomto obrazu nezastupitelnou roli. 

• Součást vnitřního zeleného horizontu: některé plochy zeleně - situované především 

ve svahových dispozicích vytváří uvnitř urbánní struktury zelené pohledové 

horizonty. Tyto plochy bývají kompozičně nesmírně hodnotné. Velmi často 

doprovází významné historické stavby popř. výrazně ovlivňují proporce mezi 

stavebními objekty sídla. 

• Funkce plochy jako clony (provozní a pohledová bariéra): v závislosti na vnitřní 

skladbě vegetačních prvků konkrétních ploch mohou tyto objekty plnit významné 

pohledové či jiné provozní bariéry. Účinnost těchto bariér je přímo závislá 

na stabilitě vegetačních prvků. 

• Součást urbánního systému ekologické stability: urbánní ÚSES definuje a dotváří 

prostorovou spojitost sítě biocenter a biokoridorů v městském prostředí. 

Poznání významu plochy zeleně je základním metodickým krokem pro její zařazení 

do intenzitní třídy údržby. 

5.2.1.2 Pasport zeleně 

Pasport zeleně představuje základní informační vrstvu, nad kterou budujeme další 

úlohy a je složen ze dvou částí. Část mapová zachycuje prostorovou lokalizaci vegetačních 

a technických prvků ve vztahu k vymezeným hranicím (pozemkové parcely, hranice 

základních ploch, katastr atd.). Část datová obsahuje všechny potřebné kvantitativní údaje 

o vegetačních a technických prvcích a atributy prostorových jednotek (pozemkových 

parcel, vymezených základních ploch atd.). 

Pasport zeleně je detailně popsán v kapitole 6. 

5.2.1.3 Dendrologický průzkum 

Dendrologický průzkum (DP) patří mezi základní oborové nástroje pro výkon správy 

zeleně. Z hlediska územního plánování je možno DP rovněž chápat jako územně plánovací 

podklad (§ 3, Zákona č. 50/1976 Sb., ve znění doplňujících předpisů) ze skupiny územně 

technických podkladů. DP však bývá zpravidla pořizován pro vybrané objekty systému 

zeleně a proto je odbornou veřejností chápán především jako základní technicko-provozní 

podklad pro výkon správy zeleně nebo jako průzkum pořízený v rámci připravovaného 

rozvojového programu konkrétního objektu zeleně. 
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Navrhované rozvojové programy naprosté většiny stávajících objektů zahradní 

či krajinářské tvorby využívají v různé míře pro naplnění kompozičního záměru stávajících 

dřevin. V tomto ohledu lze nepochybně konstatovat, že stávající dřeviny potenciálně 

využitelné pro cílovou kompozici představují pro architekta v podstatě nenahraditelnou 

složku řešeného prostředí, která tvoří logický základ téměř každého díla zahradní 

či krajinářské tvorby. 

Dřeviny tvoří u většiny zahradních a krajinářských úprav kompoziční, prostorovou 

a ekologickou kostru a často jsou nositeli její vnitřní stability. Ve vztahu k časovému, 

prostorovému a vývojovému aspektu díla zahradní tvorby je velmi často aktuální celá řada 

souvisejících pěstebních problémů. Tato skutečnost je mimo jiné dána také tím, že dřeviny 

používáme v zahradní tvorbě v mnoha variantách jejich prostorového uspořádání. 

Důležitým metodickým krokem pro stanovení pěstebního záměru je poznání výchozího 

stavu v objektu zastoupených vegetačních prvků a posouzení možnosti jejich dalšího 

využití. Předmětem dendrologického průzkumu je zjištění vybraných vlastností dřevinných 

vegetačních prvků a posouzení jejich stability. 

Důvody pro pořízení dendrologického průzkumu tedy mohou být velmi odlišné – 

např.: stanovení využitelnosti stávajících dřevinných vegetačních prvků (DVP) v cílové 

kompozici, vytvoření podkladů pro formulaci pěstebních opatření popř. pro plánování 

nákladů na režim péče aj. 

Při analýze konkrétního řešeného problému vždy posuzujeme účel průzkumu, 

vypovídající schopnost dendrologickým průzkumem zjištěných skutečností a přiměřenost 

výsledků a nákladů. Na základě posouzení účelu a širšího kontextu, v kterém daný 

průzkum vzniká (např. s ohledem na přiřazení průzkumu k jednotlivým profesním 

výkonovým fázím) stanoví autor podrobnost hodnocení. Z tohoto pohledu lze rozlišovat: 

a) jednoduchý dendrologický průzkum: DP, kterým hodnotíme zpravidla primární 

vegetační prvky; výsledky průzkumu slouží především jako podklad; 

b) podrobný dendrologický průzkum: DP, kterým hodnotíme zpravidla primární 

i sekundární vegetační prvky; výsledky průzkumu slouží především pro zpracování 

podkladů pro režim péče (provozní dokumentace, projekty pěstebních opatření). 

Oba způsoby hodnocení se především liší strukturou a podrobností hodnocených 

atributů vegetačních prvků. DP se zpravidla realizuje ve dvou postupných krocích: 
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a) inventarizace dřevin: cílem inventarizace dřevin je zjištění konkrétních hodnot 

předmětných atributů (vlastností) jednotlivých vegetačních prvků metodou terénního 

průzkumu 

b) vyhodnocení výsledků průzkumu: pro interpretaci výsledků inventarizace se používá 

řady statistických metod, které v principu musí odpovídat zvolené podrobnosti 

dendrologického průzkumu. Postupně je třeba odpovědět na v zadání formulované 

(ověřované) otázky. Standardně se jedná o vyhodnocení dendrologického potenciálu 

objektu. 

5.2.1.4 Projekt režimu péče 

Projekt režimu péče je dokument, který specifikuje systém opatření, jenž zajistí 

setrvalý rozvoj vegetačních prvků v souladu s programovými, prostorovými 

a kompozičními zásadami, které jsou stanovené pro danou plochu. S ohledem na praktické 

a provozní potřeby správ zeleně rozlišujeme podle předmětu projektu dva oborové typy 

dokumentů – projekt údržby a projekt pěstebních opatření. Východiska pro stanovení 

režimu péče uvádí např. Šimek (2003). 

Projekt údržby je provozní dokumentace zpracovávaná zpravidla pro všechny plochy 

zeleně města resp. pro předmětné plochy v péči správy zeleně. Součástí projektu údržby, 

v případech kdy je to opodstatněné – může být analýza stavu údržby předmětných ploch 

zeleně. Nejdříve je posouzena dosahovaná úroveň údržby jednotlivých skladebných prvků 

(vegetačních i technických) a následně, na podkladě těchto dílčích hodnocení, 

je posouzena plocha jako celek. 

Úroveň udržovací péče je termín, kterým vymezujeme kvalitu dosahované udržovací 

péče. 

V praxi se vymezují tři úrovně údržby: 

• úroveň optimální – představuje všestranný a setrvalý rozvoj celého systému zeleně; 

• úroveň standardní – odpovídá představě o udržení současného stavu vegetačních 

prvků a jeho případném postupném zlepšování; 

• úroveň technologického minima – není vytvořen předpoklad ani k udržení 

současného stavu vegetačních prvků. 

Po provedené analýze jsou zformulovány závěry, které směřují k vymezení 

základních okruhů problémů s ohledem na současný a optimální režim péče. Návrh vždy 
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obsahuje kategorizaci ploch do intenzitních tříd údržby a doporučující závěry pro zlepšení 

stavu ploch zeleně. 

Projekt obsahuje popis technologií udržovací péče pro jednotlivé vegetační prvky 

a údaje o zastoupení vegetačních a technických prvků na jednotlivých základních plochách 

(nejčastěji získané z pasportu zeleně). V projektu údržby se specifikuje nákladovost 

udržovací péče pro jednotlivé základní plochy (objekty) zeleně a následně pro celý systém 

zeleně popř. jeho vymezenou část. Pro každý vegetační prvek na základní ploše je tedy 

stanovena technologie údržby odpovídající konkrétní intenzitní třídě údržby přiřazené této 

základní ploše. 

Projekt pěstebních opatření je provozní dokumentace, která se zpracovává zpravidla 

pouze pro vybrané objekty (např. na rozvojové ose systému zeleně), popř. funkční typy 

(např. parky) nebo vegetační prvky (např. uliční stromořadí). Vzhledem k výjimečnému 

významu dřevin pro stabilitu kompozice většiny základních ploch zeleně jsou oborově 

rozpracována pěstební opatření především u dřevinných vegetačních prvků. Podkladem pro 

zpracování projektu pěstebních opatření je dendrologický průzkum. Struktura pěstebních 

opatření a východiska pro jejich navrhování jsou publikovány v dostupných periodikách 

(Šimek, 2002). 

5.2.1.5 Rozvojové programy 

Jako rozvojové programy označují všechny typy záměrů, které vymezují 

a kvantifikují změny objektů zeleně a současně nenaplňují definici ostatních plánovacích 

nástrojů managementu ploch. Nejběžnější formou rozvojových programů jsou projekty 

zahradních či krajinářských úprav v konkrétní fázi rozpracování (studie, dokumentace 

k územnímu řízení (DUR), dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP), projekt 

pro provedení stavby (PPS), dále pak podklady pro výběr dodavatele zahradní 

stavby/úpravy popř. dokumentace skutečného provedení stavby/úpravy). Náležitosti 

a obsah projektů či dokumentace jsou součástí Praktické příručky: Plánování území 

a projektování staveb, která kontinuálně vychází z péče ČKA. 

Projektování zahradních a krajinářských úprav obsahuje část 19 této příručky 

(Svoboda, Šimek 2003). 

Samostatným problémem a současně výzvou je rozpracování technologií zakládání 

vegetačních a technických prvků do úrovně technologického standardu. Této výzvy se ujal 

Svaz zakládání a údržby zeleně a řešitelem je v současnosti Zahradnická fakulta Mendlovy 
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zemědělské a lesnické univerzity v Lednici. Hlavním posláním technologických standardů 

je specifikovat podmínky a parametry při zakládání vegetačních prvků. Cílem je popsat 

tyto podmínky a parametry v obecné úrovni – pouze k vybraným problémům bude 

zpracován výklad – zpravidla ve formě grafické zkratky. Při jejich zpracování se vychází 

ze základního předpokladu, že na ně v blízké budoucnosti bude navázáno zpracováním 

komentářů. 

Komentáře budou zpracovány skupinami odborníků z příslušné oblasti. 

V komentářích budou detailně popsány především ověřené postupy, specifikovány 

materiály a doporučení včetně variantních řešení. Tyto standardy volně navazují na výklad 

standardů výkonů zpracovaných pro plánování území a projektování staveb, které vznikají 

péčí české komory architektu (ČKA). 

5.2.1.6 Plánovací nástroje managementu ploch jako systém 

Jednotlivé nástroje managementu ploch představují soubory informací, mezi kterými 

existují oborově velmi zajímavé vztahy. Některé nástroje jsou prostě zdrojem dat pro úlohy 

řešené v jiném oborovém dokumentu a tento opačně po patřičném „přežvýkání“ poskytne 

velmi cenné informace jinému či přímo původnímu zdrojovému klientovi. Této situace 

plně využívají oborové informační systémy. Každý takový informační systém je založen 

na datovém modelu, který bývá pro laika (a současně odborníka ve své profesi) docela 

nesrozumitelný. Pro pochopení souvislostí je minimálně nutné znát obecné vstupy takové 

datové analýzy. 
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Obr. č. 2: Znázornění plánovacích nástrojů managementu ploch
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Komentář k obr. č. 2: 

• Schéma znázorňuje hlavní tok informací mezi plánovacími nástroji. Pasport zeleně 

a dendrologický průzkum jsou „nosnými pilíři“ – základními zdroji informací – 

zajišťují totiž nezbytné informace o základních plochách zeleně. 

• Základní plochy zeleně (v plánování mluvíme o plochách) – resp. jednotlivé 

objekty zeleně představují nejdůležitější organizační jednotku, která tvoří základ 

systému zeleně. Správné vymezení hranic základních ploch je rozhodujícím 

metodickým krokem při tvorbě plánovacích nástrojů. Je nutné si uvědomit, že 

každá základní plocha zeleně: 

- je základní evidenční jednotkou, která tvoří logicky vymezenou část 

systému zeleně. Základní plocha je tvořena z jedné nebo více pozemkových 

parcel nebo jejich částí. 

- je homogenní ve své převládající funkci – struktura vegetačních 

a technických prvků do značné míry určuje konkrétní funkční typ zeleně. 

- má jednotný režim ochrany a návštěvnosti. 

- respektuje potřeby údržby – pro každou základní plochu je stanovena pouze 

jedna intenzitní třída údržby. 

• Základní plochy zeleně představují entitu, s kterou dále pracují všechny plánovací 

nástroje. Tyto aplikace směřují v principu dvěma směry: prvním je zajištění 

řádného režimu péče, druhým je rozvoj systému zeleně na všech úrovních. 

• Intenzitu rozvoje a úroveň péče primárně ovlivňují finanční zdroje, které jsou 

přímo ovlivňovány komunální politikou. 

• Základním výstupem z naznačeného systému by měl být optimální uživatelský 

standard jako předpoklad spokojenosti uživatele – občana. 

5.3 Management zdrojů 
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, poskytují nástroje managementu ploch 

vhodné informace pro diferencované plánování zdrojů. Pro tento účel je v ČR používáno 

několik „silných“ nástrojů oborové informační správy. V těchto oborových geografických 

informačních systémech jsou digitálně zachyceny prostorové struktury základních ploch, 

systémy zeleně i jednotlivé vegetační a technické prvky a představují takto významnou 

pomoc pro organizaci péče. 
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Ze stanovení kvalitativních standardů pro plochy zeleně vyplývají potřebné náklady 

na údržbu. Mezi správou zeleně a komunálními politiky je nutno v tomto bodu docílit 

konsensu, aby se sladila přání se skutečností. Jednota musí panovat především v těchto 

otázkách: 

• Jakou funkci/jakou nabídku má plocha zeleně splňovat/poskytovat? 

• Jaká kvalita vybavení je k tomu potřebná? 

• Jaká intenzita péče je nutná/žádoucí? 

Z takto získaných dat lze vypočítat celkové náklady na údržbu ploch zeleně a stanovit 

příslušná charakteristická čísla (normativy) pro každý funkční typ zeleně. Metodika 

takového postupu a dosažené zobecnitelné výsledky byly již publikovány (Šimek, 2003). 

S ohledem na jejich význam jsou uvedeny v tab.č.1. 

 

Tab. č. 1: Průměrné náklady na péči o některé funkční typy v intenzitních třídách udržovací péče 

Průměrné náklady na údržbu FT v IT (Kč/m2) 
Funkční typ Zkr. 

1. 2. 3. Celkové 
zeleň lázeňských a hotelových domů ZL 51,331 10,737   18,092 
hřbitov H 24,521 12,778 1,794 13,914 
park P 21,685 8,936 3,319 13,140 
parkově upravená plocha U 22,663 10,210 5,024 11,603 
zeleň školních a kulturních zařízení ZK 19,869 10,905 3,556 10,894 
zeleň obytných souborů ZB 13,224 10,177 5,264 9,400 
zeleň ostatní občanské vybavenosti ZC 16,450 10,215 4,614 8,920 
zeleň dopravních staveb ZD 16,271 10,665 4,178 7,683 
ochranná vegetace T   8,302 2,324 5,364 
zeleň sportovních areálů ZS   6,798 2,895 5,273 
stabilizační vegetace svahů S   6,107 2,903 4,011 

 

Nutno však počítat s tím, že rozpočet na péči o veřejnou zeleň stanovený 

zastupitelstvem nebude odpovídat potřebě, nýbrž z důvodu finanční situace zůstane daleko 

za ní. I v tomto případě jsou však data ze vzorových parků důležitá, protože ozřejmují, 

proč a v jakém rozsahu se skutečný stav péče odchyluje od žádoucího stavu. Toto srovnání 

přání a skutečnosti otvírá možnosti pro dodatečné zásahy politiků. Na základě vývoje 

kvalitativních standardů, charakteristických čísel nákladů a možnosti provádět srovnání 

přání se skutečností lze formulovat cílové dohody. Na tomto podkladu lze provádět 

kontroly, které umožňují porovnání s očekáváními politiků a které dovolují vnitroprovozní 

dodatečné zásahy. Zvláště pro komunální politiky jakožto laiky v oboru lze takto učinit 

cílové dohody transparentnějšími a odchylky od stanovených cílů pochopitelnějšími. 
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5.4 Management konfliktů 
V managementu městské zeleně vedle sebe stojí četné cílové představy odborníků, 

politiků a občanů, které je nutno nejprve učinit transparentními, aby bylo možné je v rámci 

plánů pro rozvoj městské zeleně dovést ke konsensu. V dobách nedostatku zdrojů je tento 

proces stále obtížnější, protože se deficity ve vybavení či péči stávají stále zjevnějšími. 

Politici požadují, aby se stanovily priority. 

Pro správy zeleně tato situace není nová, avšak volný prostor pro stanovování priorit 

se stává stále užším a požadavky po financích a personálu jsou stěží splnitelné. Díky 

instrumentáriu managementu městské zeleně, který mají četné správy zeleně k dispozici, 

se však v současné době rýsují některé znaky pozitivního vývoje. Na datové bázi lze 

doložit, že politicky chtěného zlepšení lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li současně dány 

k dispozici dodatečné zdroje pro některé úkoly v oblasti zeleně, například na zajištění 

bezpečnosti stromů a hřišť a na zajištění čistoty. Management konfliktů v oblasti městské 

zeleně, tj. zprostředkovávání mezi různými zájmovými skupinami s cílem dosažení 

kvalitativních zlepšení pro městskou zeleň, nabude v příštích letech ještě více na významu. 

Požadavky kladené na vzdělání a kvalifikaci správ zeleně porostou. Budování dobrých 

datových podkladů je nyní nezbytné, aby bylo možné nabídnout řešení. 

5.5 Management komunikace 
Z důvodu nezbytnosti provozovat management konfliktů, vzhledem k rozličným 

zájmům, které jsou namířeny na veřejnou zeleň měst, vyvstávají otázky: „Jak silná 

je vlastně pozice úřadu v tomto procesu?“ a „Kde mají správy zeleně svou lobby?“.V první 

řadě je možno počítat s tím, že ve všech společenských skupinách existují pro veřejnou 

zeleň partneři. Otázka je pouze: „Jací partneři jsou natolik vlivní a spolehliví, aby mohli 

správy zeleně ve vykonávání jejich funkcí podpořit?“. Domnívám se, že nejdůležitějším 

a nejspolehlivějším partnerem je občan! Občan je uživatelem zeleně. Je odkázán na její 

existenci, atraktivitu a vybavení pro část svého denního odpočinku a volného času. 

Dobrý management městské zeleně proto vlastní koncept pro image a marketing, 

který jednak zprostředkovává „filozofii firmy“ (Kdo jsme? Co děláme? Jaké cíle máme? 

atd.) vlastním logem a sloganem, a který své služby svým zákazníkům (občanům) nabízí 

a prezentuje. 
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6. Pasport zeleně 

6.1 Vymezení a definice 
Pasport zeleně (PZ) patří mezi základní oborové nástroje pro výkon správy zeleně. 

Z hlediska územního plánování je možno chápat pasport zeleně jako územně plánovací 

podklady (zákon č. 183/2006 Sb.) ze skupiny územně analytických podkladů. Tyto 

podklady představují informační systémy zpracované způsobem, který umožňuje jejich 

účelné využití pro potřeby veřejné správy, zpravidla v digitální podobě. V současné době 

jsou tedy PZ zásadně zpracovávány jako logická a nenahraditelné vrstva geografických 

informačních systémů (GIS) sídel. 

Zajištění režimu péče pro oblast městské zeleně je náplní správy zeleně, které 

je součásti městských (obvodních, obecních) úřadů. Z hlediska oborové informační správy 

je pasport zeleně základním technicko-provozním podkladem pro výkon správy zeleně. 

S ohledem na značnou různorodost funkčních typů zeleně a v nich zastoupených 

vegetačních prvků vznikl oborově využívaný systém podkladů pro zajištění režimu péče. 

Pasport zeleně je chápán jednak jako technicko-provozní podklad pro výkon správy 

zeleně a současně jako „průzkum“ ve smyslu analýzy základních strukturálních prvků 

objektů zahradní a krajinářské tvorby. 

6.2 Předmět a význam pasportu zeleně 
Pasport zeleně je základní informační vrstvou (v rámci GISu i oborové informační 

správy), nad kterou budujeme další úlohy a je složen ze dvou částí. Část mapová zachycuje 

prostorovou lokalizaci vegetačních a technických prvků ve vztahu k vymezeným hranicím 

(pozemkové parcely, hranice základních ploch a katastr atd.). Část datová obsahuje 

všechny potřebné kvantitativní údaje o vegetačních a technických prvcích a atributy 

prostorových jednotek (pozemkových parcel, vymezených základních ploch atd.). 

Základní uplatňované principy: 

1. V rámci vymezených základních ploch systému zeleně PZ analyzuje skladbu 

vegetačních a technických prvků. 

2. Pasportizovány jsou nejčastěji všechny (zřídka pouze část) plochy městské zeleně 

v zastavěném území města. 
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3. Nejmenší územní jednotkou, pro kterou je pořizován soubor dat o vegetačních 

a technických prvcích je pozemková parcela. 

4. Každý v dnešních podmínkách vznikající pasport zeleně musí současně řešit 

majetkové vztahy k plochám zeleně – k tomu je nutno využít především 

specializovaného software. PZ je tedy základní evidenčním nástrojem pro správu 

zeleně. 

5. Základní úlohu, kterou řešíme nad pasportem zeleně je bezpochyby problematika 

ekonomiky (nákladnost, časové náročnosti) údržby. PZ je tedy základním 

podkladem pro projekt údržby zeleně. 

6.3 Osnova metodického postupu při vyhotovení pasportu zeleně 
Metoda zpracování PZ vychází z obecných vlastností dokumentu a významně ji při 

tom ovlivňuje individuální přístup zpracovatele – především způsob vedení terénních 

prací, datové zpracování, příprava dat do aplikačního softwaru. Postup pasportizace 

vychází z Metodiky evidence a pasportizace zeleně (Informace tvorba a údržba zeleně, 

VŠÚOZ Průhonice,1985). 

6.3.1 Přípravná fáze 

Cílem přípravné fáze je shromáždění podkladů, analýza zadání a návrh metody práce: 

• Zajištění mapových podkladů. 

• Specifikace podmínek při provádění průzkumu. 

• Návrh struktury vegetačních prvků. 

• Stanovení formátu popisných dat. 

• Stanovení formátu grafických dat. 

• Popis softwarového řešení. 

• Metoda hodnocení zjištěných výsledků. 

6.3.2 Terénní průzkum 

Cílem terénního průzkumu je zjištění aktuálního stavu vegetačních a technických 

prvků. Terénní průzkum a pořizování pasportu jsou nejčastěji provedeny nad digitálními 

zvětšeninami katastrálních map místy s doplněným obsahem technické mapy v M 1:500. 
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• Vymezení základních ploch – zjištění průběhu hranic na základě terénního 

šetření. 

• Zjištění všech primárních vegetačních prvků – klasifikace a zákres. 

• Zjištění vybraných sekundárních vegetačních prvků – klasifikace a zákres. 

• Zjištění technických prvků – klasifikace a zákres. 

6.3.3 Výsledky pasportu zeleně, zpracování terénního průzkumu 

Obsah pasportu zeleně (včetně struktury údajů je uveden v tab. č. 2: Rámcový obsah 

pasportu zeleně). 
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Tab. č. 2: Rámcový obsah pasportu zeleně 

Kategorie údajů Předmět Textová část Grafická část 

číslo základní plochy a název základní 
plochy 

číslo a hranice základní plochy 

příslušnost do katastrálního území název a hranice katastrálního území 

příslušnost do urbanistického obvodu název a hranice urbanistického obvodu 

intenzitní třída údržby vyznačena 

způsob údržby-subjekt zajišťující 
údržbu 

bez záznamu 

funkční typ zeleně záznam možný 

Z
ák

la
dn

í p
lo
ch

a 

ochranný režim a režim návštěvnosti záznam možný 

parcelní číslo číslo pozemkové parcely 

katastrální území název a hranice katastru obce 

vazba na základní plochu, které je 
parcela součástí 

hranice pozemkové parcely 

výměra bez záznamu 

druh pozemku bez záznamu 

vlastník bez záznamu 

nájemce bez záznamu 

P
op

is
né

 

P
oz

em
ko

vá
 p
ar
ce

la
 

číslo mapových listů bez záznamu 

Skladba veg. prvků (počet, výměra) 

Skladba technických prvků 
(počet,výměra) 

lokalizace prvků (značky, linie, plochy) 
včetně výpisu počtu měrných jednotek 

Z
ák

la
dn

í 

V
eg

et
ač

ní
 a
 

te
ch

ni
ck

é 
pr
vk

y 

uživatel musí mít pro operativní rozhodování k dispozici základní údaje pro 
libovolně vymezené území-tj. základní plochu nebo pozemkovou parcelu pro 

jejich soubory a části 

In
fo
rm

at
iv
ní
 

P
op

is
 u
ži
va

te
le
 

možnost vlastního popisu a jeho zobrazení v grafické části u libovolné entity 
(základní plochy, parcely, vegetační prvek atd.) 

S
es
ta
vy

 

výpisy všech pořízených entit tj.prvků, 
ploch, parcel, vlastníků, nájemců apod. 

zobrazení sestavy 

V
ýs

tu
py

 

B
il
an

ce
 

libovolné (!) přehledy a kombinace 
všech pořízených entit podle jejich 

atributů (!) 
zobrazení výběru 
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6.3.3.1 Stanovení konečné hranice základních ploch zeleně a jejich popis 

Základní plocha zeleně je základní evidenční jednotkou, která tvoří logicky 

vymezenou část systému zeleně. Základní plocha je tvořena z jedné nebo více 

pozemkových parcel nebo jejich částí. Hranice základních ploch respektují podle možnosti 

obecně stanovené zásady, usnadňující dále práci s PZ jako s datovou základnou oborového 

GISu – zejména: 

• Základní plocha je homogenní ve své převládající funkci – struktura vegetačních 

a technických prvků do značné míry určuje konkrétní funkční typ zeleně. 

• Základní plocha má jednotný režim ochrany a návštěvnosti. 

• Základní plocha je logickou jednotkou systému zeleně. 

• Základní plocha respektuje potřeby údržby, pro každou základní plochu 

je stanovena pouze jedna intenzitní třída údržby. 

• Pro základní plochu je stanovena dominantní funkce (funkční typ). 

6.3.3.2 Klasifikace vegetačních prvků 

Pro klasifikaci skladebných prvků vegetačních (VP) a technických (TP) na plochách 

a tedy zpracování jejich aktuálního zastoupení je možno zvolit různá kriteria. Za standardní 

lze považovat takový postup, kdy jsou klasifikovány všechny primární vegetační prvky 

a podle potřeb objednatele vybrané sekundární vegetační prvky. Rovněž struktura 

pasportizovaných technických prvků odpovídá obdobným princip výběru. 

Strukturu vegetačních prvků pro pasportizaci neurčuje žádný oborový předpis. 

Doporučuje se akceptovat: 

• Obecné principy klasifikace vegetačních prvků. 

• Vztah udržovací péče k některým určujícím vlastnostem vegetačních prvků – např. 

zápoj, druhové složení. 

• Logiku digitálního zpracování výsledků terénního průzkumu – především odvození 

vegetačních prvků v nadrostu a podrostu. 

Problematika většiny kombinovaných vegetačních prvků byla v použitém datovém 

modelu ošetřena tak, že při terénní práci byly zakresleny jednotlivé vegetační prvky. 
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Zpravidla se jedná o výčet prvků, při jehož stanovení byla za základní kritérium 

zvolena odlišnost v technologii údržby a zakládání jednotlivých prvků. Základním údajem 

evidenční karty je bilance výměr, resp. počty měrných jednotek evidovaných prvků. 

Seznam VP používaný pro pasportizaci je uveden v tab. č. 3: Přehled vegetačních 

prvků pro pasportizaci. 
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Tab. č. 3: Přehled vegetačních prvků pro pasportizaci 

Přehled vegetačních prvků pro pasportizaci 
P.č. Vegetační prvky pro pasportizaci Primární vegetační prvky 
1 Zapojená skupina stromů listnatá 
2 Zapojená skupina stromů jehličnatá 
3 Zapojená skupina stromů smíšená 
4 Rozvolněná skupina stromů listnatá 
5 Rozvolněná skupina stromů jehličnatá 
6 Rozvolněná skupina stromů smíšená 
7 Rozvolněná skupina stromů listnatá s podrostem 
8 Rozvolněná skupina stromů jehličnatá s podrostem 
9 Rozvolněná skupina stromů smíšená s podrostem 

Skupiny stromů 

10 Zapojená skupina keřů listnatá 
11 Zapojená skupina keřů jehličnatá 
12 Zapojená skupina keřů stálezelená 
13 Zapojená skupina keřů smíšená 
14 Zapojená skupina keřů vřesovcovitá 
15 Zapojená skupina keřů listnatá s nadrostem 
16 Rozvolněná skupina keřů listnatá 
17 Rozvolněná skupina keřů jehličnatá 
18 Rozvolněná skupina keřů stálezelená 
19 Rozvolněná skupina keřů smíšená 
20 Rozvolněná skupina keřů listnatá s podrostem 
21 Rozvolněná skupina keřů jehličnatá s podrostem 
22 Rozvolněná skupina keřů stálezelená s podrostem 
23 Rozvolněná skupina keřů smíšená s podrostem 
24 Rozvolněná skupina keřů listnatá s nadrostem 
25 Rozvolněná skupina keřů jehličnatá s nadrostem 
26 Rozvolněná skupina keřů stálezelená s nadrostem 
27 Rozvolněná skupina keřů smíšená s nadrostem 

Skupiny keřů 

28 Pokryvná skupina keřů listnatá 
29 Pokryvná skupina keřů jehličnatá 
30 Pokryvná skupina keřů smíšená 
31 Pokryvná skupina keřů vřesovcovitá 
32 Pokryvná skupina keřů stálezelená 
33 Pokryvná skupina keřů stálezelená s nadrostem 

Pokryvné skupiny keřů 

34 Živý plot volně rostoucí 
35 Živý plot tvarovaný 

Živé ploty 

36 Záhon letniček, cibuloviny, hlíznatých Záhony letniček, cibulovin, hlíznatých 
37 Záhon trvalek Záhon trvalek 
38 Záhon růží 
39 Záhon růží s nadrostem 

Záhon růží 

40 Zeleň v nádobách - dlouhodobá 
41 Zeleň v nádobách - krátkodobá 
42 Zeleň v nádobách - jiná 

Zeleň v nádobách 

43 Ruderální plocha Ruderální plocha 

44 Nálety dřevin a nárosty dřevin - plošné 
45 Nálety dřevin a nárosty dřevin  nadrostem - plošné 

Nálety a nárosty 

46 Lesní porosty mimo lesní půdní fond 
47 Parkový porost 

48 Porost vodotečí 

Porosty dřevin 
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49 Porost vodotečí s nadrostem  

50 Přírodě blízká společenstva 
51 Přírodě blízká společenstva s nadrostem 

Přírodě blízká společenstva 

52 Trávník parterový - /do 1:5/ 
53 Trávník parterový - /1:5-1:2/ 
54 Trávník parterový - /nad 1:2/ 

Trávníky kobercové 

55 Trávník parkový - /do1:5/ 
56 Trávník parkový - /1:5-1:2/ 
57 Trávník parkový - /nad 1:2/ 
58 Trávník parkový - /do1:5/ s nadrostem 
59 Trávník parkový - /1:5-1:2/ s nadrostem 
60 Trávník parkový - /nad 1:2/ s nadrostem 

Trávníky parkové 

61 Trávník luční - /do 1:5/ 
62 Trávník luční - /1:5-1:2/ 
63 Trávník luční - /nad 1:2/ 
64 Trávník luční - /do1:5/ s nadrostem 
65 Trávník luční - /1:5-1:2/ s nadrostem 
66 Trávník luční - /nad 1:2/ s nadrostem 

Trávníky luční 

67 Trávník nestandard - /do 1:5/ 
68 Trávník nestandard - /1:5-1:2/ 
69 Trávník nestandard - /nad 1:2/ 
70 Trávník nestandard - /do1:5/ s nadrostem 
71 Trávník nestandard - /1:5-1:2/ s nadrostem 
72 Trávník nestandard - /nad 1:2/ s nadrostem 

Trávníky nestandard 

73 Zatravňovací dlažba Zatravňovací dlažba 
74 Předzahrádka Předzahrádka 
75 Užitková plocha zahrádek Užitkové plochy zahrádek 
76 Strom ve stromořadí listnatý 
77 Tvarovaný strom ve stromořadí listnatý 

Stromy ve stromořadí 

78 Soliterní strom listnatý 
79 Strom ve stromořadí jehličnatý 
80 Tvarovaný strom listnatý 
81 Tvarovaný strom jehličnatý 

Stromy soliterní 

82 Soliterní keř listnatý 
83 Soliterní keř jehličnatý 
84 Soliterní keř stálezelený 
85 Soliterní keř vřesovcovitý 
86 Tvarovaný keř listnatý 
87 Tvarovaný keř jehličnatý 
88 Tvarovaný keř stálezeleně 

Soliterní keře 

89 Popínavky - bodové Popínavky - bodové 

6.3.3.3 Analýza a vyhodnocení výsledků pasportu zeleně 

Analýza vegetačních prvků se provádí v datové a grafické struktuře, pro kterou není 

stanoven pochopitelně žádný oborový standard a jedná se tedy vždy o autorský přístup 

zpracovatele. Většina datových modelů je sestavena tak, že podkladová data z průzkumů 

a rozborů modelových objektů jsou soustřeďována v databázích, graficky orientovaných 
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na vektorové digitální objekty mapy. Veškeré bilance strukturálních prvků základních 

ploch se dále generují z takto založené grafiky. 

K vegetačním a technickým prvkům jsou databázově připojeny informace určující 

druh prvku, jeho velikost, příslušnost k pozemkové parcele, katastrálnímu území a základní 

ploše. Datová věda dále obsahuje údaje nutné pro kartografické a bilanční zpracování. 

Za standardní se považují tyto výsledné tabelární sestavy: 

• Přehled základních ploch včetně bilancí podle pořízených atributů. 

• Přehled dotčených pozemkových parcel včetně bilancí podle pořízených atributů. 

• Přehled vegetačních prvků na základních plochách a pozemkových parcelách. 

• Výsledné bilance – podle vlastních, katastrálních území, intenzitní třídy údržby. 

Za standardní se považují tato výsledná mapová díla: 

• Základní mapa v měřítku 1:1 000 (1:500) obsahující polohopis vegetačních 

a technických prvků a ostatní náležitosti podle tab. č .3: Rámcový obsah pasportu 

zeleně. 

• Přehled základních ploch v měřítku 1:5 000. 

Součástí PZ je i formulace doporučené pro investora, popř. doporučení dalších 

průzkumů a následné aktualizace. 

Zhotovený PZ je dále využíván především dvojím způsobem. Jednak se jedná 

o sdílení informací (dat) pro informační systém budovaný v rámci GISu. Toto využití 

přináší možnost kombinací informací mezi PZ a všemi oborovými dokumenty (generel 

zeleně, dendrologický průzkum) – dále pak mezi informacemi jiných oborů (např. doprava, 

sítě technických vybavenosti území, katastr nemovitostí atd.). 

Svůj význam si však stále zachovává i analogová (tištěná forma) PZ. Je tomu tak 

např. pro potřebu terénních šetření či okamžitou operativu. 

Mapová část pro toto využití je zpravidla připravena ve formátech mapových listů 

M 1:1 000 – často laminovaných tak, aby nedocházelo k poškozování. 
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7. Inventarizace a klasifikace dřevinných vegetačních prvků 

7.1 Úvod do problematiky 
Dřevinné vegetační prvky (DVP) jsou nejdůležitějšími vegetačními prvky v zahradní 

a krajinářské tvorbě – dáno jejich vzrůstností a dlouhověkostí. 

Vegetační prvek (VP) je základní prostorotvorná složka díla zahradní a krajinářské 

tvorby. VP je určen fyziognomií (vzhledem), prostorovým uspořádáním rostlin a způsobem 

pěstování. 

Rozdělení primárních vegetačních prvků (Šimek, 1998): 

• jednoduché VP – tvořené pouze jedním jedincem; 

• složené VP – soubor několika jedinců stejné životní formy (stromy a keře, pereny, 

cibulnaté a hlíznaté rostliny, letničky); jedinci tvořící složený vegetační prvek 

označovaný jako sekundární (odvozené) vegetační prvky; 

• kombinovaný VP – soubor několika různých vegetačních prvků (např. keře 

kombinované s trvalkami). 

Základní členění primárních DVP (upraveno dle Pejchal, 1997): 

• Jednoduché VP: 

o Solitera, což je samostatně stojící jedinec, představující samostatný/ základní 

kompoziční prvek bez zřetelného konkurenčního nebo i podpůrného 

biologického vztahu k jiným dřevinám v okolí. 

• Složené VP (níže uvedené charakteristiky mohou být v některých případech 

zřetelné až když dřeviny dosáhnou stádia dospělosti): 

o Skupiny: 

- struktura ze dvou a více jedinců dřevin (sekundárních prvků), které 

společně tvoří samostatně chápaný kompoziční prvek/ kompoziční jednotku a 

- existuje mezi nimi zřetelný konkurenční nebo i podpůrný biologický vztah, 

přičemž 

- jedinci stojící na okraji VP tvoří větší část jeho prostoru než jedinci uvnitř. 
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Za sekundární prvky jsou obvykle považovány jednotlivé exempláře stromů a keřů, 

z praktických důvodů však někdy i skupiny nebo porosty keřů, u kterých je obtížné nebo 

nemožné rozlišit jedince (např. pokryvné DVP, druhy vytvářející polykormony). 

o Porost je společenstvo rostlin na daném stanovišti. Větší část prostoru tohoto 

vegetačního prvku však tvoří jedinci bez přímého kontaktu s okrajem 

vegetačního prvku. 

Vlastnosti složených a kombinovaných DVP jsou dány (dle Pejchala, 1997): 

• Vlastnostmi sekundárních prvků, především: 

- taxon; 

- rozměr; 

- architektura; 

- věk; 

- vývojové stádium; 

- vitalita; 

- zdravotní stav nebo stupeň poškození; 

- pěstební stav; 

- postavení v DVP; 

- význam v DVP. 

Ve specifických případech mohou údaje o vlastnostech sekundárních prvků 

doplňovat i další aspekty, jako např. vlastnosti stanoviště (především stresové faktory, 

které lze odstranit či zmírnit), historická hodnota a řada dalších (výskyt jmelí, útočiště 

vzácných živočichů, výrazná alergenita). 

Více než „průměrný jedinec“ charakterizuje složený DVP rozmístění 

kvalitních/žádoucích a nekvalitních/nežádoucích exemplářů v rámci tohoto prvku. 

• Kompozicí (uspořádáním) sekundárních prvků v DVP, ta má stránku: 

a) formální: 

- prostorová struktura, určená: půdorysnou dispozicí, patrovitostí a stupňovitostí; 

- taxonomická struktura, daná: počtem taxonů a jejich poměrem zastoupení, specifickými 

kombinacemi taxonů, seskupování jedinců určitého taxonu a také specifickým 

uplatňováním jednotlivých taxonů; 

- věková struktura. 

b) obsahovou:  
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- myšlenkový obsah mohou jednotlivé DVP často nést jen v širším přesahujícím kontextu; 

- při vlastní inventarizaci s klasifikaci DVP však tento aspekt není obvykle reálné zachytit. 

7.2 Účel inventarizace a klasifikace DVP 
Získání podkladů pro řešení otázek, jako jsou především: 

a) náplň, provoz a kompozice objektu zeleně, či jeho částí; 

b) konzervace, regenerace, přestavba a obnova VP a jimi ovlivňovaných 

bylinných VP (jsou-li např. obojí součástí kombinovaného VP); 

c) standardní pěstební opatření (údržba) DVP a jimi ovlivňovaných bylinných 

VP. 

V některých případech se výsledky této činnosti využívají i pro další účely, např.: 

• oceňování DVP; 

• upřesnění současných znalostí umělecko-historického vývoje objektu; 

• upřesnění současných znalostí o původnosti DVP v kompozici objektu (v její určité 

vývojové fázi) a o jeho historické hodnotě; 

• využití objektu pro vědecké, pedagogické a osvětové účely; 

• ochranu genofondu dřevin; 

• péči o chráněné živočichy vázané na dřeviny atd. 

Účel, pro který se inventarizace a klasifikace DVP provádí, je rozhodujícím kritériem 

pro volbu metodiky. 

Níže uvedené skutečnosti se proto týkají v plné míře pouze běžných postupů, 

používaných v zahradní a krajinářské tvorbě, především v sídelních útvarech. 
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7.3 Obsah inventarizace a klasifikace DVP 
Obsahem je především polohopis a identifikace, stávající vlastnosti a funkčnost 

a především pak potenciál. 

7.3.1 Stupeň podrobnosti 

Po ujasnění účelu inventarizace a klasifikace a po předběžném seznámení 

s množstvím, typem a stavem DVP v objektu je jedním z prvních a nejdůležitějších 

rozhodnutí: 

• rozdělení objektu na více inventarizačních částí (není však podmínkou) 

• stanovení poměru mezi: 

- jednotlivě inventarizovanými hodnocenými exempláři dřevin (solitéry, ale 

i jedinci ve skupinách a porostech) a 

- dřevinami inventarizovanými a hodnocenými souhrnně, kdy je jejich určitá 

množina (např. exempláře v jedné skupině či jednom porostu) charakterizována 

společně; k této charakterizaci lze dospět jak vyhodnocením všech prvků dané 

množiny, tak (v praxi častěji) kvalifikovaným odhadem, založeným jen na 

podobném vyhodnocení části jedinců. Individuální a souhrnné hodnocení lze 

v případě potřeby kombinovat i v rámci jednoho složeného DVP; 

• stanovení měřených či klasifikací získávaných veličin: v praxi obecně používané 

(viz např. Machovec 1982) jsou dále označovány jako „standardní“. 

Při výše uvedeném rozhodování je třeba vzít do úvahy, že: 

- současné možnosti i těch nejpodrobnějších metodických postupů nedokáží 

vždy zachytit skutečnost dostatečně věrně a názorně; 

- nezanedbatelná část rozhodovacího procesu (např. při regeneraci, obnově 

a přestavbě složitějších DVP) se proto stejně musí uskutečnit přímo v terénu. 

Poukaz na tuto skutečnost nezpochybňuje nutnost inventarizace. Pouze zdůrazňuje 

potřebnost pečlivého zvážení toho, které údaje a v jakém rozsahu jsme schopni využít. 

7.3.2 Způsoby vyjadřování 

Inventarizace a klasifikace DVP obvykle tvoří: 

1. Mapová část, obsahující standardně: 

• lokalizaci DVP; 

• identifikaci DVP, obvykle vyjádřena: 
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a) pořadovým číslem, popřípadě kombinací písmen (vyjadřujících typ DVP) 

a pořadových čísel, 

b) méně často jsou jednotlivé exempláře – popřípadě i složené DVP – 

označovány zkráceným nebo i plným názvem dřeviny/dřevin, nebo jejich 

grafickým symbolem, 

• šířkou koruny jednotlivě hodnocených dřevin: 

a) vyjádřena většinou schématicky kružnicí, jen výjimečně, 

b) skutečným půdorysem, 

• půdorys složených DVP; 

• celkovou sadovnickou hodnotou. 

Jen výjimečně jsou v mapové části vyjádřeny i jiné vlastnosti DVP: věk, vývojové 

stádium, historická hodnota atd. 

 

2. Textová část, zahrnující: 

• identifikační údaje totožné s mapovou částí; 

• všechny měřené a hodnocené charakteristiky DVP. 

7.3.3 Typy inventarizovaných a klasifikovaných jednotek 

Nejčastěji jsou hodnoceny následující typy (v závorce uvedeny příklady zkratek jimiž 

jsou případně označovány v mapových i textových části): 

- jednotlivě hodnocené stromy (zkratka obvykle neuváděná); 

- skupiny stromů (SS); 

- porosty stromů (PS); 

- jednotlivě hodnocené keře (K); 

- skupiny a porosty keřů (SK); 

- stromořadí (ST). 

7.3.3.1 Jednotlivě hodnocené stromy 

Standardní veličiny (viz např.Machovec 1982): 

- taxon; 

- základní dendrologické údaje (výška, šířka koruny, výčetní tloušťka kmene); 

- věk; 

- sadovnická (celková) hodnota; 
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- doplňující nebo upřesňující údaje v poznámce. 

Nadstandardní veličiny (kolektiv 1993; Pejchal a Šimek 1996): 

- doplňkové dendrologické údaje (výška báze koruny nad zemí, popřípadě délka 

koruny, redukce koruny); 

- vývojové stádium,vitalita; 

- zdravotní stav nebo stupeň poškození; 

- pěstební stav; 

- charakterizace stanoviště; 

- vhodné taxony na dané stanoviště (má smysl vyjádřit hlavně u mladších jedinců); 

- postavení stromů v DVP; 

- význam v DVP; 

- historická hodnota. 

Některé z těchto veličin stačí mnohdy vyjadřovat v textové části inventarizace 

a klasifikace pouze v tom případě, že „nejsou v pořádku“ a umísťovat je v poznámce (např. 

zdravotní stav, stupeň poškození, charakteristika stanoviště, vhodnost taxonu na dané 

stanoviště). 

7.3.3.1.1 Identifikace 

Se skládá z textové a mapové části. 

V mapách (nejčastěji v měřítku 1:500), je důležité předem stanovit potřebnou míru 

přesnosti, se kterou jsou v nich stromy zachycovány: 

- pořadové číslo inventarizační části – rozlehlejší objekty je účelné z praktických 

důvodů rozdělit na více inventarizačních části (úsek, oddělení, atd.); 

- pořadové číslo prvku (v úseku či oddělení); 

- typ prvku – jeho vyjádření usnadňuje práci s elektronickými databázemi; 

- taxon – vhodné přebírat z jedné „standardní“ publikace, aby se nemusely psát jména 

autorů. V mapách vyjadřován jen výjimečně (plný název, standardizovaná zkratka, 

grafická značka). 

7.3.3.1.2 Dendrometrické údaje 

Je důležité stanovit potřebnou/využitelnou přednost jejich stanovování. Vyjadřovány 

buď konkrétně zjištěné hodnoty, popřípadě tyto zařazovány do vhodně zvolených 
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velikostních kategorií. V mapových podkladech vyjadřována (až na velmi vzácné výjimky) 

jen šířka koruny. Standardně zjišťovány: výška, šířka a tloušťka kmenu. 

Výška: 

Při výškách nad 10 – 15 m je již nutné (i pro běžné potřeby přesnosti) využívat 

výškoměr. 

Šířka: 

Ze dvou na sebe kolmých průměrů koruny vypočítáme průměr. Hodnota vyjadřována 

standardně jak v textové, tak mapové části práce (jako kruhový průmět). Reálný 

půdorys/průmět obvykle nepravidelné koruny stanovován a vyjadřován jen zcela 

výjimečně. 

Tloušťka kmenu: 

Měřená standardně ve výšce 1,3 m. Pokud měříme jinak, nutno uvést. Měří 

se a vyjadřuje se buďto jako průměr, nebo jako obvod. Zvolený způsob nutno vždy 

jednoznačně a zřetelně uvést, aby nedošlo k záměně! 

Výška báze koruny nad zemí: 

Stanovena obvykle odhadem a zaokrouhlena na celé metry. 

Za bázi koruny považovány: 

a) zemi nejbližší se nacházející normální výhony s živými listy, nebo 

b) místo nasedání nejníže postavené živé větve a kmen, pokud bylo blíže 

k zemi než výše zmíněné výhony s listy (exemplář se vzpřímeně rostoucími 

větvemi). 

Objem koruny: 

Procentuální podíl skutečného objemu koruny z objemu ideálního (tj.100 %). 

Vychází z ideálního geometrického tvaru, jehož rozměry udávají zjištěné dendrologické 

veličiny: výška, šířka a výška báze koruny nad zemí. 

7.3.3.1.3 Charakteristika stanoviště 

Ve standardním postupu uváděny pouze vlastnosti stanoviště vymykající se obecně 

platným poměrům, to obvykle v poznámce textové části. Možnost nadstandardní 

charakteristikou je např. postavení jedince, vyjádřeno jen v textové části, např. níže 

uvedenými zkratkami: 
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- Solitera    S 

- Rozvolněná skupina   RS 

- Zapojená skupina   ZS 

- Okraj rozvolněné skupiny  ORS 

- Okraj zapojené skupiny  OZS 

- Rozvolněný porost   RP 

- Zapojený porost   ZP 

- Okraj rozvolněného porostu ORP 

- Okraj zapojeného porostu  OZP 

- Stromořadí    ST 

7.3.3.1.4 Stáří a věkové stadium 

Standardně stanovován jen věk, respektive věková kategorie. 

Věková kategorie: 

Stáří se stanovuje nejčastěji odhadem a exempláře řazeny do věkových kategorií, 

stanovených buďto: 

- schématicky (např. 0-10, 11-20, 21-40, 41-60, 61-100, 101 a více let), nebo 

- vycházejících z jednotlivých etap vývoje v objektu. 

Vývojové stadium: 

1. Nově vysázení jedinci - převládají znaky a projevy uchycování na stanovišti; 

bez odpovídající péče mohou snadno uhynout. 

2. Uchycený jedinec - k zabezpečení jeho optimálního růstu a vývoje ještě poměrně 

intenzivní péče - např. odstranění buřeně, udržování stromové mísy v zatravněné ploše atd. 

3. Stabilizovaný jedinec - v období intenzivního růstu, kdy již nepotřebuje intenzivní péči, 

protože např. není významněji ovlivňován bylinným pokryvem půdy atd. 

4. Dospělý jedinec - překročil již období kulminace ročního přírůstku, dospěl do stádia 

generativní reprodukce. 

5. Starý jedinec - základní dendrologické veličiny se blíží maximu dosaženému v daných 

podmínkách, zřetelné příznaky chátrání - jejich nástup může být výrazně uspíšen 

nepříznivým stanovištěm. 
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7.3.3.1.5 Vitalita, zdravotní stav nebo stupeň poškození 

Standardní metodika hodnotí pouze přímo zdravotní stav, respektive poškození, 

vyjadřované v závěrečné poznámce. 

Vitalita: 

Je součástí tzv. celkové hodnoty jedince. Ta je ovšem veličinou syntetickou, ze které 

nemusí být úroveň vitality vždy jednoznačně odvoditelná. Proto může být účelné 

vyjadřovat ji samostatně. 

Hodnocení vitality je mnohdy obtížné, protože v sobě zahrnuje i vývojové tendence 

jedince. Stanovuje se nepřímo, interpretací příslušných projevů, respektive ukazatelů 

vitality, které vyjadřují současnou odchylku struktury nebo funkce exempláře od 

„optimálních poměrů“. Můžeme k nim proto zařadit i zdravotní stav a poškození, jejichž 

vztah k vitalitě bývá někdy nepřesně interpretován. 

Poškozování fyziologicky a biomechanický aspekt vitality; blíže viz (Ehsen, 1988), 

(Pejchal, 1995, 2002). 

Používaná stupnice: 

1. Vitalita optimální 

2. Mírně snížená 

3. Středně snížená 

4. Silně snížená 

5. Velmi silně snížená 

Fyziologickou složkou vitality charakterizují především následující ukazatelé: 

• olistění: posuzován rozsah ztráty olistění oproti optimálnímu stavu (viz např. 

Tauchnitz, 1992) za pomocí vzorníku (Bosshard, 1986); 

• fáze větvení koruny: využíván tzv. fázový model růstu výhonů (Roloff 1989a, 1989 

b, 20001; Pejchal 1995, 2002); 

• proschnutí koruny (viz Pejchal, 1995, Pejchal a Šimek, 1996); 

• doplňkovými ukazately ke stanovení fyziologické složky vitality mohou být např. 

napadení jmelím a ochmetem, výskyt výmladků. 

Biologickou složkou vitality charakterizují především následující hodnocené ukazatelé: 

• mechanické poškození; 

• hniloby a dutiny; 

• nepříznivé umístění těžiště; 
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• chybné větvení. 

Zdravotní stav nebo stupeň poškození: 

Vyjadřují stávající odchylku od normálu a patří k nejdůležitějším ukazatelům vitality. 

Jejich samostatné vyjadřování (vedle vitality) má své opodstatnění, především 

z následujících důvodů: 

- tyto faktory úzce spojené s vitalitou lze v určitých případech a do určité míry aktivně 

ovlivňovat žádoucím směrem, přičemž jednou z podmínek tohoto ovlivňování je jejich 

znalost; 

- mnohé choroby a škůdci se mohou šířit z napadených dřevin na zdravé, čemuž 

je v některých případech účelné nebo přímo nutné zabránit; 

- k nápravě nežádoucího stavu jedince (choroba a poškození) a k zabránění jeho 

případného rozšiřování na další exempláře je účelné znát i jeho změny v čase (časové řady 

těchto údajů velmi cenné i pro stanovování vitality). 

Hodnocení lze vyjádřit pomocí pětibodové stupnice: 

0 – bez příznaků, 

1 – mírná odchylka od normálu, 

2 – zřetelná odchylka od normálu, 

3 – zásadní odchylka od normálu, 

4 – odchylka od normálu ohrožující bezprostředně existenci jedince. 

7.3.3.1.6 Pěstební stav 

Vyjadřuje, nakolik se požadované vlastnosti jedince-reálně ovlivnitelné pěstebními 

opatřeními – blíží optimu. 

Jde jak o pěstební opatření prováděné přímo na dřevině, tak i o ovlivňování 

stanovištních podmínek. 

 

Lze ho vyjádřit souhrnně, např. následující stupnicí: 

1 – optimální, 

2 – uspokojivý, 

3 – neuspokojivý. 
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7.3.3.1.7 Celkové hodnocení jedince (Sadovnická hodnota) 

Vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby 

a shrnuje tak všechny výše uvedené údaje. 

Vyjadřované následující stupnicí: 

1. Dřeviny velmi vhodné – typický habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), 

již vzrostlé, zcela zdravé a nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě 

perspektivní. 

2. Exempláře nadprůměrně hodnotné – oproti předchozí kategorii určité 

nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu, alespoň 

polovičních rozměrů, dosažitelných na stanovišti, dlouhodobě perspektivní. 

3. Exempláře průměrně hodnotné – habitus se může i významně odchylovat 

od normálu (v důsledku zápoje atd.), případné poškození nebo výskyt chorob 

a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu, střednědobě až dlouhodobě 

perspektivní. Do této kategorie řazeny plně vitální dřeviny s typickým 

habitusem, které zatím nedosáhly přibližně polovičních rozměrů dosažitelných 

na stanovišti. 

4. Exempláře podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob a škůdců nebo 

poškození podstatně snížená vitalita, pravděpodobná jen krátkodobá existence 

(přibližně do 20 až 25 let) v přijatelném stavu. 

5. Exempláře velmi málo hodnotné – v důsledku stáří, chorob a škůdců nebo 

poškození natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé 

existence. Do této kategorie řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě 

odstranit z bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpeční infekční 

choroby). 

 

Poznámka: 

Používána i tříbodová stupnice – vzniká obvykle sloučením 1. a 2. a pak 4. a 5. stupně 

pětibodové stupnice. 

„+“ za číslicí značí přechod k pro kvalitu jedince příznivějšímu a „-“ naopak méně 

příznivému stupni. 
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V mapové části vyjadřovány jednotlivé stupně obvykle následovně: 
1 – červená; 

2 – modrá; 

3 – zelená; 

4 – hnědá; 

5 – žlutá. 

Hodnocení perspektivnosti jedince, které má při stanovování sadovnické hodnoty 

zásadní význam, vychází z předpokladu, že nezesílí působení negativních entropických 

faktorů a nedojde k extrémním klimatickým výkyvům, obzvláště v několika letech po sobě. 

7.3.3.1.8 Návrh pěstebních opatření 

Pěstební opatření: 

Účelné využít skutečnost, že se hodnotitel podrobně seznámil s posuzovaným 

exemplářem nejenom ke stanovení pěstebního stavu, ale hned i k návrhu pěstebních 

opatření. 

Žádoucí je vyjadřovat naléhavost, popřípadě i komplikovanost a rozsah těchto 

zásahů. 

Uplatňování kompozičního hlediska může být při tomto kroku předčasné; plně 

to platí o odstranění jedince, neboť je to opatření nevratné a absolutní. 

Příklad navržených pěstebních opatření: 

Rozděleny dle komplikovanosti do dvou základních skupin a označovány zkratkami: 

- písmena = druh opatření: 

 - velká písmena – potřeba bezprostřední realizace a 

 - malá písmena – možnost určitého odkladu; 

- číslice = rozsah opatření: 

 - 1 – malý; 

 - 2 – střední; 

 - 3 – velký. 

Pěstební opatření standardní – nevyžadují speciální zásahy a vybavení a mohou být 

prováděna v běžném provozu odstranění výmladků, odstranění suchých větví, výchovný 

řez, jednoduchý opravný, zmlazovací a zdravotní řez. 
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Pěstební opatření speciální – vyžadující speciální vybavení a odbornost, které 

se v běžném provozu nepředpokládají odlehčení koruny a vyvázání koruny. 

7.3.3.2 Jednotlivě hodnocené keře 

Standardní údaje: taxon, výška a šířka. V praxi se prosazuje i celková (sadovnická) 

hodnota.  

Doplňující údaje (vyjadřující slovně v poznámce), se týkají nejčastěji: zdravotního 

stavu nebo poškození a pěstebního stavu. 

Výjimečně by mělo mít smysl uvádět: věk, vitalitu, historickou hodnotu 

(v památkově významných objektech) a další charakteristiky zmiňované u stromů, pokud 

to nevylučuje odlišná architektura keře. 

7.3.3.2.1 Identifikace 

Prováděná odborným způsobem jako u jednotlivě hodnocených stromů, ve sloupci 

„typ prvku“ však vepsaná značka „K“, možný samozřejmě i jiný způsob značení. 

7.3.3.2.2 Dendrometrické veličiny 

Výška (V) – vyjadřována obvykle s maximální přesností na 0,5m a stanovená 

odhadem. 

Šířka (Š) – vyjadřována obvykle s maximální přesnosti na 0,5m  stanovována 

odhadem. 

7.3.3.2.3 Celková hodnota – sadovnická hodnota (SH) 

Častěji něž u stromů vyjadřována pomocí tříbodové stupnice. V tištěných mapových 

podkladech není tato veličina obvykle vyjadřována. 

7.3.3.2.4 Návrh pěstebních opatření 

Vyjadřován v poznámce pomocí zkratek (viz jednotlivě hodnocené stromy). 

7.3.3.3 Souhrnně hodnocené skupiny stromů 

Do mapových podkladů zachycen půdorys dané skupiny a její identifikace 

je na obdobných principech jako u výše uvedených VP. 
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Zjišťovány obdobné standardní či nadstandardní veličiny jako u jednotlivě 

hodnocených exemplářů, vyjadřovány však souhrnně: 

• průměr (doplněný např. v poznámce údajem o rozpětí dané veličiny), lépe však 

• frekvence/poměrné zastoupení jednotlivých klasifikačních stupňů nebo velikostních 

kategorií. Ta se vyjadřuje v procentech, desetinách nebo podtržením jednotlivých 

stupňů a kategorií, či jejich dáním do závorek. 

U taxonomicky smíšených DVP: 
• charakterizování jejich poměrné zastoupení – zvážit, zda-li vztahovat na počet 

jedinců (obvykle častější případ), či podíl taxonu na objemu DVP. 

• rozhodnout, zda-li zjišťované veličiny vyjadřovat pro jednotlivé taxony či celý 

DVP dohromady. 

Vyjadřování prostorové struktury: 
• stromy obvykle začleněny do jednoho, dle své prostorové struktury podrobněji 

nečleněného patra (etáže), pro které je účelné vyjadřovat druh zápoje či pokryvnost 

(na mapě vymezených ploch). 

• keře a nálety či nárost stromů – nacházející se pod stromovým patrem, určujícím 

stávající charakter/funkci VP – zahrnovány do zvláštní etáže, označované nejčastěji 

jako „podrost“, který v mapové části nemá obvykle samostatnou značku a v textové 

je charakterizován jako součást příslušného DVP, obdobně jako skupiny a porosty 

keřů. Součástí charakteristik bývá plošný podíl na celkové ploše VP, popřípadě 

charakter zápoje a bližší lokalizace ve VP, pokud zaujímá jen menší část jeho 

plochy. Jsou-li keře v podrostu stromovitých DVP cenné (taxonomicky, 

kompozičně atd.), může mít smysl je vymezit jako samostatný VP, tzn. zachytit je 

mimo jiné v mapových podkladech. 

7.3.3.4 Souhrnně hodnocené porosty stromů 

U příliš heterogenního porostu je třeba nejdříve vymezit a následně analyzovat 

dostatečně stejnorodé partie. Celkový obraz je pak syntézou charakteristik jeho dílčích 

částí. 

Standardní postup uplatňuje obdobnou metodiku jako u skupin stromů.  

Nadstandardní způsoby inventarizace a klasifikace tohoto typu VP se vyznačují 

především podrobnějším zachycením prostorové struktury, tzn. řazením jednotlivých 

exemplářů stromů do více pater (jsou-li v daném DVP přítomny). 
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Za patro lze považovat určitou zónu primárních korun jedinců obdobné velikosti. 

Sekundární koruny tvořené výmladky má smysl brát v úvahu pouze tehdy, tvoří-li jejich 

listy podstatnou část asimilačního aparátu stromů. 

Patra mohou být vymezovány buďto: 

-specificky, tzn. dle jejich skutečného počtu a výškového rozpětí; 

-schématicky, kdy se vymezí výškové rozpětí hlavního patra (jež bývá většinou 

nejsnadněji definovatelné) a zbylý prostor (od země po hlavní patro) se rozčlení na předem 

daný počet pater dle předem daného schématu (viz např. Šimek 1993, Pejchal a Šimek 

1996); tento způsob je výhodný především v těch případech, kdy neexistují jednoznačně 

odlišitelná patra. 

Jemnější vymezení pater, doplněné údajem o charakteru zápoje daného patra a jeho 

pokryvnosti (vztažené na plochu DVP nebo jeho samostatně hodnocené dílčí části) je 

cennou informací o prostorové struktuře porostu. 

Vlastnosti dřevin jsou pak obvykle vyjadřovány souhrnně v rámci jednotlivých pater. 

Zjišťované veličiny jsou do značné míry opět totožné s těmi, které jsou používány 

u nadstandardního postupu pro jednotlivě hodnocené stromy: 

-platí to především o hlavním patru; 

-u pater nižších bývají n které veličiny vypouštěny, obzvláště ty, které se hůře zjišťují 

nebo mají malou vypovídací hodnotu. 

Především u větších porostů mohou být s prospěchem využity některé 

charakteristiky, používané v lesnictví (např. zkamenění a odolnostní potenciál). 

7.3.3.5 Souhrnně hodnocené skupiny a porosty keřů 

Stanovovány obdobné veličiny jako u jednotlivě hodnocených keřů, s tím, že jsou 

vyjadřovány souhrnně. 

Odpadá obvykle – vzhledem k zachycení půdorysu v mapových podkladech – 

stanovení a vyjadřování šířky; výjimkou by mohly být např. řadové výsadby keřů při 

současném použití inventarizačních map větších měřítek (např. 1:1 000). 

Přibývá naopak nutnost zjištění taxonomické struktury, účelná může být 

charakteristika zápoje. 
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7.3.4 Potenciál hodnocených DVP 

Potenciál DVP, pro který se vžil pojem „dendrologický potenciál“, definoval Šimek 

(1998) následovně: „Dendrologický potenciál objektu je celková schopnost existujících 

vegetačních prvků konkrétního objektu (nebo jeho části) zajistit stabilitu cílové kompozice 

(stávající, změněné, nové)“. 

Má navzájem úzce provázaný aspekt (Pejchal 1996,1997): 

- biologický a 

- kompoziční. 

Obě složky nejsou žádnými absolutními veličinami. Naopak mají relativní charakter, 

závislý do určité míry na konkrétních východiscích a předpokladech. Ty musí být proto 

co nejpřesněji a nejpodrobněji definovány. 

7.3.4.1 Biologický aspekt potenciálu 

7.3.4.1.1. Podstata 

O biologickém aspektu potenciálu dřevin lze uvažovat ve třech úrovních: 

- jedinec, respektive jednoduchý DVP; 

- složitý či kombinovaný DVP; 

- objekt zeleně či jeho dílčí část. 

U jedince vyplývá biologický aspekt potenciálu především z kombinace následujících 

vlastností (Pejchal 1996, 1997): 

- taxon; 

- věk; 

- vývojové stadium; 

- vitalita (fyziologický i biomechanický aspekt); 

- architektura (nadzemní i podzemní části); 

- pěstební stav. 

U složeného či kombinovaného DVP je biologický aspekt potenciálu dán: 

- potenciálem jednotlivých exemplářů (sekundárních prvků), ze kterých se skládá; 
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- jejich významem a lokalizací v tomto (primárním prvku). 

U celého objektu zeleně nebo jeho dílčí části vychází tento aspekt potenciálu: 

- z potenciálu jednotlivých DVP (jednoduché, složené, kombinované); 

- z jejich významu a lokalizace v tomto celku. 

Rozhodujícími kritérii při posuzování biologického aspektu potenciálu na všech 

úrovních pak jsou (Pejchal 1996, 1997): 

• současné (relevantní) vlastnosti; 

• předpokládaný vývoj schopnosti zachovávat, obnovovat a rozvíjet své žádoucí 

vlastnosti, daný především: 

o schopností růstu a vývoje; 

o schopnosti regenerace stávajícího či budoucnosti velmi pravděpodobného 

poškození, případně opakovaného poškozování; 

o schopnost samoobnovy – významné především u rozsáhlejších složených 

a kombinovaných DVP přírodě blízkého charakteru; 

o vhodností pro dané stanoviště; 

o stabilitou, popřípadě předpokládanou pozitivní či negativní změnou 

stanovištních podmínek; 

o stabilitou, popřípadě předpokládanou pozitivních či negativních změnou 

pěstební péče. 

• předpokládaná délka biologicky podmíněné existence prvku (v přijatelném stavu); 

• předpokládaná délka žádoucí existence DVP: 

o ze současného pohledu časově neomezená (nejčastější příklad); 

o časově omezená (např. DVP složených ze starých jedinců může mít ještě 

uspokojivý potenciál, je-li u něho potřebná pouze krátkodobá existence; je li 

naopak u téhož VP žádoucí existence dlouhodobá, respektive neomezená, 

bude označen jeho potenciál za nízký). 

7.3.4.1.2 Stanovování a vyjadřování biologického potenciálu dřevin 

a) Jedince, respektive jednoduchý DVP 
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Biologický aspekt potenciálu lze pro potřeby praxe vyjádřit dostatečně přesně 

pomocí následujících, v praxi již známých a používaných veličin: 

1. Sadovnická hodnota 

Její konstrukce v zásadě vychází z výše uvedených předpokladů a východisek, 

a proto se obě veličiny svým obsahem významně překrývají. Je si však třeba uvědomovat 

jistá úskalí, vyplývající: 

Ze samotné konstrukce této veličiny: 

Střední klasifikační stupeň (3. v pětibodové stupnici) zahrnuje jedince příliš rozdílné 

v předpokládaném vývoji jejich schopnosti zachovávat, obnovovat a rozvíjet své žádoucí 

vlastnosti a v předpokládané délce jejich biologicky podmíněné existenci (v přijatelném 

stavu). 

Z nedostatečného pochopení konstrukce této veličiny: 

K nejčastějším chybám při stanovování sadovnické hodnoty (v souvislosti 

s biologickým aspektem potenciálu) patří: 

- zohlednění významu exempláře pro kompozicí, vyplývajícího z jeho 

lokalizace v objektu (dva jinak identičtí jedinci, z nichž jeden se nachází v klíčovém 

a druhý v méně významném místě kompozice, musí být hodnocení stejné!); 

- nedocenění jak významu schopnosti zachovávat, obnovovat a rozvíjet své 

žádoucí vlastnosti, tak významu potenciální délky života pro určení stupně sadovnické 

hodnoty. 

2. Vývojové stádium 

Tento ukazatel vyjadřuje, v které etapě svého života se jedinec nachází. Lze tak z něj 

přímo odvodit obecné předpoklady dalšího vývoje a růstu. 

Další charakteristiky důležité pro stanovení tohoto aspektu potenciálu však 

neobsahuje (např. vlastnosti koruny, stupeň poškození), popřípadě je vyjadřuje pouze 

nepřímo, ve spojení s jinými údaji (např. spolu s taxonem naznačuje regenerační schopnost 

jedince). 

Vzhledem k výše uvedenému se tato veličina k vyjadřování biologického aspektu 

potenciálu dřevin sama o době nehodí. Dáme-li však do vztahu se sadovnickou hodnotou, 

může významně přispívat jak k eliminaci výše vyznačených „slabin“ v její konstrukci, tak 

k odhalení případných chyb a nepřesností při jejím stanovování. 
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3. Vitalita 

K charakteristice biologického aspektu potenciálu lze tuto veličinu použít v zásadě 

obdobným způsobem a z obdobných důvodů jako předchozí, tzn. coby doplněk 

k sadovnické hodnotě. Její jistou (ne však podstatnou) výhodou je oproti věkovému stádiu 

to, že se poněkud více překrývá s pojmem biologická složka potenciálu – zvláště je-li 

součástí jejich chápání nejen fyziologický, ale i biomechanický aspekt (viz např. Pejchal 

1994). 

b) Složený či kombinovaný DVP 

Hodnocení potenciálu skupin a porostů založeno opět na principech uvedených 

v kapitole 7.3.4.1.1. a spočívá v interpretaci statistických údajů: vybraných ukazatelů 

biologického potenciálu (viz hodnocení jedince), popřípadě jejich vzájemných kombinací 

pro daný DVP a plošné distribuce jednotlivých ukazatelů, popřípadě jejich vzájemných 

kombinací, v hodnoceném DVP – včetně zohlednění významu jedinců ve VP. 

Nejjednodušší hodnocení – na základě sadovnické hodnoty. 

Objektivnější hodnocení – na základě vyhodnocení vzájemných vztahů více 

ukazatelů, např. distribuce (poměrné zastoupení) sadovnických hodnot jedinců, vyjadřující 

především míru stability/perspektivnosti, vztažená k distribucí jednotlivých věkových 

kategorií nebo vývojových stádií jedinců, vyjadřující především jejich současný význam 

v celku, jehož jsou součástí. 

Pro jejich snadnější interpretaci se osvědčilo zjednodušit výsledné tabulky či grafy 

tím způsobem, že se jak stupně sadovnické hodnoty, tak věkové kategorie nebo (lépe) 

vývojová stádia sloučí do menšího počtu šířeji chápaných jednotek např.: 

• sadovnická hodnota 1 až 3 (dlouhodobě až středně dlouhodobě 

perspektivní/stabilní jedinci); 

• sadovnická hodnota 4 až 5 (jedinci s krátkodobou existencí); 

• vývojové stadium 1 až 3 (mladiství jedinci, hrající v aktuální kompozici méně 

významnou roli); 

• vývojové stadium 4 až 5 (dospělí až přestárlí jedincí, hlavní nositelé stávající 

kompozice). 

Analýzy mohou být provedeny pro všechny jedince VP, v případě potřeby i pro 

jedince jednotlivých taxonů dřevin, popřípadě exempláře skupin vybraných taxonů. 
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Detaily výše naznačeného postupu nemají samozřejmě obecnou platnost. Musí být 

zvažovány a konkrétním podmínkám přizpůsobovány případ od případu. 

Vždy je také třeba posoudit hranice velikosti DVP, od které má vůbec smysl dělat 

výše naznačenou statistickou analýzu. 

c) Objekt zeleně či jeho dílčí část 

Metodika hodnocení je založena na stejném metodickém postupu, jaký byl 

charakterizován v předešlé kapitole. 

Vzhledem ke složitosti některých větších (především historických přírodně 

krajinářských) parků je často nutnosti rozčlenit objekt na dílčí části. 

Jako podklad pro výše naznačený způsob hodnocení může sloužit např. následující 

interpretační tabulka (Florart, 1997): 
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Tab. č. 4: Dendrologický potenciál v kompozičních prvcích 

Zámecká zahrada v Českém Krumlově – dendrologický potenciál v kompozičních prvcích 
Perspektivní 
(SH1-3) 

Neperspektivní 
(SH4-5) 

Kompo 
ziční 
odd. VS1-3 VS4-5 VS1-3 VS4-5 

Krátký komentář k dendrologickému potenciálu 
v kompozičních odděleních 

Aa 14,29 49,28 2,14 34,28 Vysoký podíl neperspektivních jedinců, rozpad aktuální 
kompozice pravděpodobný. 

Ab 8,87 66 0,57 24,58 Kompoziční optimum, potenciální rozpad možný, nutno 
zajistit postupnou náhradu. 

Ac 41,35 41,35 2,24 15,08 Za předpokladu odpovídající péče je kompoziční oddělení 
aktuálně i dlouhodobě zajištěno. 

Ad 0 76,92 0 23,08 Vzhledem k nízkému počtu jedinců nelze objektivně 
vyhodnotit, nutno stanovit kompoziční záměr. 

Bb 0 91,31 0 8,7 Stabilita zajištěna, problémy možno očekávat pouze 
v nepředvídaných situacích (kritické klimatické podmínky, 
patogen apod.). 

Cc 15,15 48,48 6,06 30,3 Vysoký podíl neperspektivních jedinců, rozpad aktuální 
kompozice pravděpodobný. 

Cd 100 0 0 0 Stabilní. 

Vysvětlivky: 
SH = sadovnická hodnota (1 = velmi hodnotný strom, 2 = nadprůměrně hodnotný strom, 3 = průměrně 
hodnotný strom, 4 = podprůměrně hodnotný strom, 5 = velmi málo hodnotný strom) 

VS = věkové stádium ( 1 = nová výsadba, 2 = odrostlá výsadba, 3 =dospívající jedinec, 4 = 

dospělý jedinec, 5 = přestárlý jedinec) 

 

Příklady vlastního hodnocení, použitelného i pro větší složené či kombinované DVP 

(Pejchal a Šimek, 1996): 

Hodnocení zahrnuje dva aspekty: 

1. potenciál veškerých dřevin stromového patra, které se v daném úseku nachází; 

2. potenciál dominantních jedinců, kteří jsou v současné době pro kompozici 

(formování prostoru) rozhodující, tzn. potenciálu exemplářů vyšších věkových 

kategorií/vývojových stadií (věková hranice dřevin zahrnutých do tohoto hodnocení 

musí být stanovena individuálně pro každou hodnocenou jednotku). 

Vzájemnou konfrontaci výsledků obou aspektů hodnocení lze dospět k poznání míry 

stability stávající kompozice jak z krátkodobějšího, tak dlouhodobého pohledu. 

Jako podklady pro oba aspekty hodnocení je účelné vedle terénního průzkumu využít 

i statistické vyhodnocení zastoupení stromů dle věkových kategorií/vývojových stádií, 
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sadovnických hodnot, jednotlivých taxonů stromů a vzájemných kombinací těchto veličin 

v každé vyhodnocované jednotce (viz složený či kombinovaný DVP). 

a) Klasifikátor hodnocení potenciálu veškerých dřevin stromového patra 

1 – Jednotky s velmi vysokým dendrologickým potenciálem 

Velká většina stromů (co do počtu i prostoru, který zaujímají) je dlouhodobě 

perspektivní a s vysokou sadovnickou hodnotou. 

2 – Jednotky s vysokým dendrologickým potenciálem 

Velká většina stromů je dlouhodobě perspektivní a nadprůměrné hodnoty, případně 

je velká pravděpodobnost zvýšení hodnoty v současnosti průměrným exemplářů. 

3 – Jednotky se středním dendrologickým potenciálem 

Většina nebo alespoň podstatná část stromů je dlouhodoběji perspektivní, avšak jen 

průměrné hodnoty, bez většího předpokladu jejího podstatnějšího zvýšení. Případně 

se vyskytují jen krátkodobě perspektivní jedinci, jsou tak rozmístění a v takovém počtu, že 

je možná maloplošná, mozaikovitá obnova stromového patra, relativně snadno rozložitelná 

na větší počet etap. Lze se při ní vyhnout významnému snížení nebo významné změně 

funkce dané plochy, pokud ovšem změna není žádoucí. 

4 – Jednotky s nízkým dendrologickým potenciálem 

Podstatná část stromů (co do počtu i prostoru, který zaujímají) je bez dlouhodobější 

perspektivy, tzn. předpokládaná doba jejich ještě přijatelných stavu nepřesáhne 

pravděpodobně přes 15-20 let. Na ploše je však ještě nezanedbatelné množství stromů 

s perspektivou dlouhodobější existence. Stromové patro vyžaduje celkovou obnovu, 

pro kterou je využití stávajících stromů sice nezanedbatelné, avšak není ani podstatné. 

5 – Jednotky s velmi nízkým dendrologickým potenciálem 

Velká většina stromů (co do počtu i prostoru, který zaujímají), nemá dlouhodobější 

perspektivitu. Stromové patro vyžaduje celkovou obnovu, pro kterou nemá využití 

stávajících exemplářů prakticky žádný význam. 

b) Klasifikace hodnocení potenciálu dominantních vegetačních prvků 
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1 – Jednotky s velmi vysokým dendrologickým potenciálem 

Velká většina stromů (co do počtu i prostoru, který zaujímají) je dlouhodobě 

perspektivní a vytváří velmi dobré předpoklady pro zachování, respektive žádoucí vývoj 

prostorové struktury stromového patra. 

2 – Jednotky s vysokým dendrologickým potenciálem 

Velká většina jedinců je dlouhodobě perspektivní a vytváří dobré předpoklady 

pro zachování, respektive žádoucí vývoj prostorové struktury stromového patra. 

3 – Jednotky se středním dendrologickým potenciálem 

Podstatná část stromů je dlouhodobě perspektivní a zabezpečuje, že se prostorová 

struktura stromového patra se asi v dlouhodobém výhledu podstatně nezmění. 

Již nezanedbatelné změny však pravděpodobné. 

4 – Jednotky s nízkým dendrologickým potenciálem 

Podstatná část exemplářů je bez dlouhodobé perspektivisty. Lze proto v krátké době 

očekávat podstatný rozpad stávající prostorové struktury dřevinného patra. 

5 – Jednotky s velmi nízkým dendrologickým potenciálem 

Velká většina exemplářů nemá dlouhodobější perspektivistu. Lze proto v krátké době 

očekávat celkový rozsah stávající prostorové struktury stromového patra. 

7.3.4.2 Kompoziční aspekt potenciálu 

Kompoziční aspekt potenciálu vyplývá ze vzájemného vztahu současné a požadované 

kompozice. Ta má stránku formální a obsahovou (Pejchal, 1996, 1997). 

Z uvedeného vyplývá, že tento aspekt potenciálu: 

- lze stanovit pouze v případě, kdy máme dostatečně jasno o požadavcích na funkčnost 

a tedy i základní vlastnosti příslušného DVP; 

- je úzce závislý na ochotě či možnosti respektovat stávající kompozici. 

Vzhledem k vysokému stupni podmíněnosti a tím i relativnosti té veličiny není příliš 

účelné ji ve fázi průzkumů a rozborů systematicky stanovovat a vyjadřovat. 

V okamžiku kdy zvažujeme další osud stávajících dřevin, však musí patřit 

k základním východiskům rozhodování. Jinak můžeme snadno promarnit jednu 

z největších hodnot našeho oboru, kterou jsou stávající dřeviny. 
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7.3.5 Shrnutí výsledků 

Shrnutí a okomentování získaných údajů a obzvláště pak formulování závěrů (kvůli 

kterým především se analýzy provádějí.) je velmi důležitý. V praxi však často opomíjené 

nebo nedostatečné. 

Nezbytné alespoň u stromovitých DVP, u kterých by se v každém případě mělo 

provádět na úrovni celého objektu, popřípadě jeho kompozičních či funkčních částí. Smysl 

může mít i u jednotlivých rozsáhlejších složených DVP, často i pro jednotlivě dominantní 

taxony v objektu či jeho části. 

Obsah souhrnu závisí na účelu prováděné inventarizace a klasifikace. Jeho obvyklou 

součástí by mělo být:  

- hodnocení biologického potenciálu stromovitých DVP; 

- taxonomická struktura; 

- příčiny případného nepříznivého stavu DVP. 
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8. Metody práce a materiál 
Oproti mé bakalářské práci bylo území areálu VŠB - Technické univerzity Ostrava 

rozšířeno o oblast vymezenou ulicemi 17. listopadu, Opavská, Studentská 

a Dr. Slabihoudka. Při určování zbývajících druhů jsem využila informace z knihy: 

Okrasné dřeviny pro zahrady a parky (Hurych, 1995); Jehličnaté a listnaté dřeviny našich 

zahrad a parků (Koblížek, 2000); a Sadovnickou dendrologii I (Kavka, 1995). 

Pomocí počítačového programu Spirit 10 byla vypracována mapa, kde jsem 

zpracovala plošné a druhové zastoupení jednotlivých dřevin v dané lokalitě. Mapa 

v měřítku 1:1 000 je součásti příloh. 

Společně s určováním druhů dřevin jsem provedla i jejich měření, při kterém jsem 

se zaměřila především na výšku, bázi koruny, šířku koruny a tloušťku kmene ve výšce 

1,3 m. Současně jsem vizuálně hodnotila tvarové změny a případné poškození dřevin. 

Při návrhu naučné dendrologické stezky jsem vytipovala jak domácí druhy dřevin 

tak naopak dřeviny, které jsou pro ČR nepůvodní, ale jsou zajímavé buď vzhledem listů, 

plodů nebo květů. Stromy jsem poté zakreslila do mapy, která slouží k orientaci při pohybu 

po naučné stezce. Pro snadnější identifikaci dřevin jsem navrhla štítky, obsahují vždy číslo 

stromu a jeho celý latinský název. 

Přiložené CD obsahuje fotodokumentaci dřevin nacházejících se na sledovaném 

území. Tuto fotodokumentaci jsou začala tvořit již při bakalářské práci. 

K pořízení přiložené fotodokumentace jsem použila fotografické přístroje 

OLYMPUS C 370 Zoom a Canon sx10IS. 

Pořízené fotografie byly uloženy a posléze upraveny do finální podoby pro použití 

v daném projektu. Panoramatické snímky byly vytvořeny z několika po sobě jdoucích 

fotografií v programu Panorama. Pro fotodokumentaci jsem použila jen vybrané snímky. 

Vytvoření celé fotodokumentace probíhalo v různých ročních obdobích v letech 

2007, 2008 a ukončeno bylo v březnu roku 2009 .  

8.1 Terénní šetření 
Při terénním průzkumu byla zjištěná data zapisována do předem vytvořené tabulky. 

Ke každému jedinci v databázi bylo přiřazeno pořadové číslo a zaznačeno do mapy. 

Primární a sekundární vegetační prvky byly hodnoceny zvlášť. 
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8.1.1 Základní údaje 

a) Pořadové číslo primárního VP 

Každý z hodnocených primárních VP je v databázi i na výkresové části veden 

pod konkrétním pořadovým číslem. Číselná řada je průběžná. 

b) Pořadové číslo sekundárního VP 

Každý z hodnocených sekundárních VP je v databázi i na výkresové části veden 

pod konkrétním pořadovým číslem. Číselná řada je průběžná. 

c) Taxon 

Označení zdroje podle kterého je zpracována nomenklatura. 

d) Pěstební tvar 

Označení pěstebního tvaru jedince (tvarovaný, netvarovaný = volně rostlý). 

8.1.2 Taxační údaje 

a) Výška 

Uvedena v metrech. 

b) Báze koruny 

Za bázi koruny jsou považovány zemi nejblíže se nacházející normální výhony 

s živými listy nebo místo nasedání nejníže postavené živé větve na kmeni, pokud je blíže 

k zemi než zmíněné výhony s listy. Údaj vyjadřuje výšku báze v metrech. 

c) Šířka koruny 

Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi (u nakloněných jedinců se tento údaj 

neshoduje s průměrem koruny měřeným kolmo na kmen). Uvedena celková šířka (průměr) 

koruny je uváděna v metrech. U korun s nepravidelným obrysem koruny je udávána 

průměrná hodnota. 

 

d) Výčetní tloušťka kmene 

Tloušťka (průměr) kmene ve výšce 1,3 m od země je uváděná v celých centimetrech. 

Tloušťka je měřena kolmo na kmen, na svažitém terénu je výška od země stanovena 

v místě osy kmenu. U vícekmenných jedinců je uvedena tloušťka nejsilnějšího kmene, 

ostatní jsou uvedeny v poznámce. 
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8.1.3 Popisné údaje 

a) Věkové stadium 

Pro každé věkové stadium je charakteristický soubor znaků. Význam hodnocení 

věkového stadia je především v následném poznání dendrologického potenciálu celého 

objektu. Zastoupení jedinců jednotlivých věkových stadií je základní charakteristikou 

objektu. Rovněž druh poškození, resp. soubor znaků určitého poškození, je často vázán 

nejen na určitý taxon, ale i věkové stadium. Pro potřeby tohoto hodnocení je použitá 

následující klasifikace: 

Tab. č. 5: Klasifikace věkového stadia 

Věkové stadium Označení Charakteristické znaky 

1 Nová výsadba převládají znaky a projevy ujímání 

2 Odrostlá výsadba 
ujatá výsadba doposud nestabilizovaná, znaky intenzitní péče 
nebo její absence, zakládání architektury koruny 

3 
Stabilizovaný, dospívající 
jedinec 

dotváření typických charakteristik pro daný taxon (habitus, 
borka…), výrazný prodlužovací růst, často začátek plodnosti 

4 Dospělý jedinec vyvinutý jedince s charakteristickými znaky taxonu 

5 Veterán 
rozpad struktury jedince s doprovodnými projevy (úbytek 
kosterních větví, nástup přirozených patogenů) 

b) Stáří 

Dosažený, aktuální věk jedince. 

c) Období založení 

Doplňující charakteristika, která zařazuje vegetační prvek do některé z vymezených 

etap vývoje objektu. V této práci nehodnoceno. 

8.1.4 Kvalitativní údaje – vitalita 

Vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým 

posuzujeme určitou vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele vitality je možno 

kvantifikovat. Vitalita je hodnocena jako souborná hodnota bez specifikace dílčích 

ukazatelů vitality. Hodnocení se opíralo především o posouzení olistění a tvarových změn 

větvení. 
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Tab. č. 6: Vitalita 

Stupeň Popis 

1 stromy plně vitální 

2 stromy s mírně sníženou vitalitou, projevy snížení vitality mohou být dočasné 

3 
stromy se středně sníženou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivů 
lze očekávat dílčí zlepšení 

4 stromy se středně sníženou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení 

5 stromy bez projevů fyziologické vitality 

Dílčí charakteristiky vitality 

a) Malformace (tvarové změny) větví 

Malformace větví primární struktury – tato charakteristika vyjadřuje proces redukce 

větvení prvního a druhého řádu na hlavních větvích jako důsledek snižování vitality. 

Sekundárně ovlivňuje malformace stupeň olistění.  

Druhově nezávislý klíč stupňů vitality (VS = stupeň vitality): 

VS 1: síťovité, ± rovnoměrné, ± husté rozvětvení; 

VS 2: hrotovitá, štětkovitá nebo podlouhlá struktura koruny; 

VS 3: štětcovitá struktura, zpravidla zaklenutí koruny; 

VS 4: odumírání hlavních větví, skeletovitý habitus. 

b) Prosychání koruny 

Sledován výskyt usychajících větviček po obvodu koruny (obdobně jako 

u předchozích charakteristik pouze v části koruny, která není ovlivněna zápojem, zastíněna 

okolním porostem apod.). Výskyt a intenzita tohoto poškození zachycuje aktuální změny, 

kterými jedinec prochází. 

8.1.5 Kvalitativní údaje – zdravotní stav 

Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň 

poškození) od normálu, vztaženou k jednotlivým hodnoceným atributům nebo entitě jako 

celku. Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození 

hodnoceného dílčími charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter 

a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž 

je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace poškození). 
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Stupeň 1 stromy bez poškození nebo stromy mírně poškozené, předpoklad dlouhodobé 

existence 

Stupeň 2 stromy výrazně poškozené, existence není bezprostředně ohrožena 

Stupeň 3 stromy velmi silně poškozené, existence bezprostředně (nebo během poměrně 

krátkého období) ohrožena 

Tab. č. 7: Obecné hodnocení 

Stupeň Popis 

1 
poškození nebo defekty min. rozsahu bez významnějšího vlivu na existenci 
jedince 

2 
poškození nebo defekty významného rozsahu, existence není bezprostředně 
ohrožena-často však podmíněna realizací pěstebního opatření 

3 
poškození nebo defekty kritického rozsahu, existence bezprostředně (nebo 
během poměrně krátkého období) ohrožena 

a) Poškození kmene 

Mechanické poškození kmene (včetně kořenového náběhu) zasahující do kambia 

nebo případně do hlubších vrstev dřeva. K poškození dochází často vlivem provozu 

(parkování), neopatrným dosekáváním okrajů trávníku a cílenou destrukcí (bořivé činnosti 

mládeže), absencí péče apod. Poškození představuje především vstupní bránu pro 

infikování dřevokaznými houbami popř. může bezprostředně souviset s ohrožením statiky 

stromu. 

Tab. č. 8: Bodové hodnocení poškození kmene 

Stupeň Příklad 

1 
oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných 
větvích 

2 větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo ve větší množství menších ran 

3 
poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran např. po odstranění dvojáku, 
terminálu apod. 

b) Poškození koruny 

Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u předchozí 

charakteristiky. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukční 

činností popř. neodborným zásahem. Použitá tabulka bodového hodnocení: 
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Tab. č. 9: Bodové hodnocení poškození koruny 

Stupeň Příklad 

1 
nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně 
zahojených ran 

2 
ojedinělé poškození většího rozsahu, př. podstatná část kosterních větví slabě 
poškozena 

3 poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince 

c) Výskyt hnilob a dutin 

Při posuzování zvažujeme především rozsah, závažnost a lokalizaci. 

Tab. č. 10: Závažnost výskytu hnilob a dutin 

Stupeň Příklad 

1 počáteční stadia tvorby dutin, mokvání 

2 
kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, 
velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích 

3 
kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v 
koruně nebo pří větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích 

d) Výskyt suchých větví 

Hodnocení výskytu suchých větví v koruně je často dokladem zanedbané péče 

o jedince. Příčiny výskytu mohou být i v souladu s principy růstu v koruně – tyto je třeba 

odlišovat u každého konkrétního taxonu od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění 

suchých větví může být významným zdrojem infekce. 

Tab. č. 11: Hodnocení výskytu suchých větví 

Stupeň Příklady 

1 četné slabší větve, zanedbaná péče 

2 část kosterních větví nebo odumírající terminál 

3 výpadek kosterních větví nad 50 %, suchý terminál 

e) Snížení statické stability 

Posuzováno celkové snížení stability. Jedná se o komplexní charakteristiku, u které 

by byl výčet nejčetnějších kombinací zavádějící. Posuzovány byly níže uvedené skupiny 

atributů se zohledněním taxonu a věkového stadia: 

- nakloněn (posunutí těžiště) a chybné větvení – ve vztahu k možnému rozlomení, popř. 

nevhodné postavení kosterních větví; 

- vliv hnilob, dutin – jejich rozsah a umístění. 
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8.1.6 Kvalitativní údaje – sadovnická hodnota 

Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní 

a krajinářské tvorby a vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu 

jedince. Tato hodnota je výslednicí hodnocení jeho několika vlastností v daném případě 

byl zohledněn: taxon, vývojové stadium, vitalita a zdravotní stav. 

Tab. č. 12: Sadovnická hodnota 

Sadovnická hodnota Popis 

1 
velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus 
a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný 

2 

nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním 
potřebám, převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, 
zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i 
strom 3 věkového stadia 

3 

průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, 
případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, 
všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia-plně vitální, zdravé s typickými 
znaky taxonu 

4 
podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé 
existence, pěstebně neperspektivní jedinec 

5 
velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí 
předpoklady i pro krátkodobou existenci 

V mapové části vyjádřeny jednotlivé stupně následovně:  

1 – červená; 

2 – modrá; 

3 – zelená; 

4 – hnědá; 

5 – žlutá. 

8.1.7 Kvalitativní údaje – celkový potenciál složeného (kombinovaného 
vegetačního prvku)  

U složeného DVP je jeho celkový potenciál především dán 

- potenciálem jednotlivých exemplářů (sekundárních prvků), ze kterých je složen – 

vyjádřeno sadovnickou hodnotou; 

- jejich významem a lokalizací v tomto (primárním) prvku. 
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Do vzájemných souvislostí byla dána distribuce (poměrné zastoupení) sadovnických 

hodnot jedinců (vyjadřujících především míru stability/perspektivnosti) s distribucí 

jednotlivých věkových kategorií nebo vývojových (věkových) stádií jedinců (vyjadřujících 

především jejich současný význam v celku, jehož jsou součástí). 

Celkový potenciál je možno vyjádřit stupnicí: 

Tab. č. 13: Celkový potenciál 

Stupeň Charakteristika 

1 vysoký - složený vegetační prvek je dlouhodobě stabilní 

2 
snížený - složený vegetační prvek v částečném rozpadu, popř. rozpad je 
aktuálně možný 

3 nízký - složený vegetační prvek v rozpadu 

8.1.8 Ostatní (doplňkové) údaje 

Ostatní údaje vyjádřeny formou poznámky. Zachycují údaje, významné pro 

hodnocení daného jedince, které však nezohledňuje žádná ze standardních charakteristik, 

např. viditelné poškození kořenů, tloušťku jednotlivých kmenů u vícekmenných jedinců, 

poznámka k výskytu plodnic dřevokazných hub, výskyt parazitujících rostlin (jmelí, 

ochmet) apod. 

8.2 Ateliérová práce 

Úkolem ateliérové práce bylo zjednodušit výsledné tabulky nebo grafy tím 

způsobem, že se jak stupně sadovnické hodnoty, tak věkové kategorie nebo vývojová 

stádia sloučí do menšího počtu jednotek.  

Např.: 

• sadovnická hodnota (SH)1 až 3 (dlouhodobě až středně dlouhodobě 

perspektivní/stabilní jedinci); 

• sadovnická hodnota 4 až 5 (jedinci s krátkodobou existencí); 

• vývojové stádium (VS) 1 až 3 (mladiství jedinci, hrající v aktuální kompozici méně 

významnou roli); 

• vývojové stádium 4 až 5 (dospělí až přestárlí jedinci, hlavní nositelé stávající 

kompozice). 
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V tab.č. 14 je provedena obecná interpretace kombinací sadovnické hodnoty 

a věkového stadia (dle výše uvedeného principu) při posuzování dendrologického 

potenciálu objektu. 

 

Tab. č. 14: Obecná interpretace kombinací sadovnické hodnoty a věkového stadia 

Věkové 
stadium 
(VS) 

Sadovnická hodnota (1-plně perspektivní, 5-zcela neperspektivní)   

  1 2 3 4 5 součet 

1   

2   

3 

vysoký dendrologický potenciál, bez rozhodujícího vlivu na 
aktuální kompozici 

nízký dendrologický potenciál, 
nedostatky v pěstební péči 

  

4   

5 
vysoký dendrologický potenciál, přímý vliv na aktuální 

kompozici 
nízký dendrologický potenciál, aktuální 

rozpad kompozice   

součet             

Pozn. VS1-nejmladší jedinci výsadby, VS 5-jedinci přestárlí 

Absolutní četnosti výskytu ve výše vymezených částech tabelárního přehledu nelze 

samozřejmě stanovit. Jejich hodnoty jsou pro posouzení stability kompozice pro každý 

objekt individuální. Princip spočívá ve stanovení pro kompozici již významného podílu 

hodnot v jednotlivých kvadrantech výše uvedené tabulky. Při určitém zjednodušení a snad 

ještě přijatelné míře abstrakce může nastat deset základních kombinací, kterými daný 

objekt z hlediska dendrologického potenciálu můžeme charakterizovat. Tyto kombinace 

jsou znázorněny v následující tabulce, včetně krátké charakteristiky. 
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9. Dendrologická stezka 
Areál VŠB – TU Ostrava je vymezen ulicemi 17. listopadu, Opavská, Studentská 

a Dr. Slabihoudka. 

Rozloha areálu činí 32,6 ha. Nachází se zde 44 druhů stromů a 42 druhů keřů. 

Naučná stezka skýtá řadu vzácných rostlinných prvků, se kterými se můžete při její 

návštěvě seznámit. Velice dobře poslouží k  rozšíření znalostí o regionálních 

přírodovědných zajímavostech a jejich ochraně. Navíc Vám zcela jistě umožní příjemně 

strávit čas v hezkém prostředí. 

Samotná stezka se rozkládá okolo hlavní budovy A, vzhledem k tomu, že se v této 

oblasti se vyskytuje nejvíce druhů zeleně. Vybraná část areálu je vymezena ulicí 

17. listopadu, pěší cestou, která vede rovnoběžně s ulicí Opavskou směrem 

k vysokoškolským kolejím, parkovištěm u budovy C a parkovištěm u Geologického 

pavilonu s navazující cestou.  

Druhy stromů a keřů, které byly pro tuto stezku vybrány, jsou jak druhy domácí, tak 

druhy, které jsou cizokrajné a patří k významným okrasným dřevinám. Z celkového počtu 

86 vyskytujících se druhů v celém areálu bylo vybráno celkem 52 druhů, z toho 11 druhů 

jehličnanů, 22 druhů listnatých stromů, 17 druhů opadavých keřů a 2 druhy neopadavých 

keřů.  

Naučná dendrologická stezka by měla sloužit pro výuku odborných předmětů 

environmentálních a ekologických věd zaměřených na potřebu znalosti dřevin a jejich 

využití při obnově krajiny a sídel. Pro orientaci v terénu byl vytvořen návrh informační 

tabule společně se štítky pro jednotlivé druhy vybraných dřevin. 

U všech vybraných strom byly změřeny základní dendrometrické veličiny (průměr 

kmene ve výšce 1,3 m, výška stromu, nasazení koruny, průměr koruny). Dále byly 

hodnoceny z hlediska zdravotního stavu, zmlazení, hniloby. Zdravotní stav byl u většiny 

zkoumaných dřevin dobrý. 
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Sk. Základní Taxační Popisné Kvalitativní Ostatní 

N
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ořad.č.prim
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P
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eleď

 

P
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ěstební tvar 
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ýška (m

) 

V
ýčetní tloušťka v       

1,3 m
 (m

) 

B
áze koruny (m

) 

Š
ířka koruny (m

) 

V
ěkové stadium

 

S
táři 

Z
ápoj 

V
italita celkem

 

Z
dravotní stav celkem

 

P
oškození km

ene 

P
oškození koruny 

V
ýskyt suchých větví 

V
ýskyt hnilob a dutin 

S
adovnická hodnota 

P
oznám

ky 

SS 1 1 
Chamaecyparis 
nootkatensis 

Cypřišek 
nutkajský 

Cupressaceae - 
cypřišovité 

1 Ne 6,79 0,75   2,54 4  40 Ne 1 1         1   

SSS 2 5 Larix decidua 
Modřín 
opadavý 

Pinaceae - 
borovicovité 

2 Ne 11,83 0,12 2,50 5,07 3  20 Ano 2 1     1   2   

SS 3 7 Picea abies Smrk ztepilý 
Pinaceae - 
borovicovité 

1 Ne 6,00 0,80 1,70 2,30 4  10 Ne 4 2   2 1   4   

 SSS 4 8 Picea omorika 
Smrk 

omorika 
Pinaceae - 
borovicovité 

7 Ne 4,20 0,30 1,00 1,50 3  10 Ano 3 2         3   

 SS 5 10 Picea pungens 
Smrk 

pichlavý 
Pinaceae - 
borovicovité 

1 Ne 5,10 0,80 1,30 4,00 4  10 Ne 4 2         3   

 SK 6 13 Pinus mugo 
Borovice 

kleč 
Pinaceae - 
borovicovité 

4 Ano 4,50      3,00 5  5 Ano 2 1         4 Nevhodný řez 

 SSS 7 14 Pinus nigra 
Borovice 
černá 

Pinaceae - 
borovicovité 

3 Ne 8,45 1,40 3,38 5,07 4  15 Ano 1 1         1   

 SSS 8 15 Pinus strobus 
Borovice 

vejmutovka 
Pinaceae - 
borovicovité 

5 Ne 10,50 1,05 1,80 4,50 4  5 Ano 1 1         1   
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Sk. Základní Taxační Popisné Kvalitativní Ostatní 
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Š
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ky 

 SSS 9 16 
Pinus 

sylvestris  
Borovice 
lesní 

Pinaceae - 
borovicovité 

1 Ne 8,60 1,07 1,40 5,40 4  15 Ano 1 1         1   

 SSS 10 17 
Pseudotsuga 
menziesii  

Douglaska 
Menziesova 

Pinaceae - 
borovicovité 

7 Ne 12,00 0,14 2,20 3,50 4  20 Ano 1 1         1   

 SS 11 18 Taxus baccata Tis červený 
Taxaceae - 
tisovité 

  Ne 3,50     6,20 3  10 Ne 2 1         2   
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1. Chamaecyparis nootkatensis 

 

 

2. Larix decidua 

 

 

3. Picea abies 

 

 

4. Picea omorika 

 

 

5. Picea pungens 

 

 

6. Pinus mugo 

 

 

7. Pinus nigra 

 

8. Pinus strobus 

 

 

9. Pinus sylvestris 

 

 

10. Pseudotsuga menziesii 

 

 

11. Taxus baccata 
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Sk. Základní Taxační Popisné Kvalitativní Ostatní 
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S
adovnická hodnota 

P
oznám

ky 

 SSS 12 21 Acer negundo  
Javor 

jasanolistý 
Aceraceae - 
javorovité 

 3  Ne  6,76  0,64  2,10  3,00  3  10  Ano  2  1  1        2 
  

 SSS 13 22 
Acer 

platanoides  
Javor mléč 

Aceraceae - 
javorovité 

 2  Ne  7,00  0,75  2,10  3,50  3  15  Ano  1  1          3 
  

 SSS 14 23 
Acer 

pseudoplatanus 
Javor klen 

Aceraceae - 
javorovité 

 2  Ne  6,50 
 1,12 

(v 50 cm) 
 1,50  3,00  3  15  Ano  1  2          3 Rozvětvený 

 SS 15 24 
Acer 

saccharinum  
Javor stříbrný 

Aceraceae - 
javorovité 

   Ano  15,20  1,46  2,50  7,20  5  40  Ne  3  1    3      3 
  

 SSS 16 25 Acer campestre Javor babyka 
Aceraceae - 
javorovité 

 3  Ne  6,00  0,87  2,20  2,00  3  10  Ano  1  1  2    1    2 
  

 SSS 17 26 
Aesculus 

hippocastanum 
Jírovec maďal 

Hippocastanaceae 
- jírovcovité 

   Ano  6,80  0,64  1,60  2,50  4  25  Ano  1  1          1 
  

 SS 18 28 Betula pendula 
Bříza 

bělokorá 
Betulaceae - 
břízovité 

 2  Ne  12,80  1,30  1,60  4,25  4  25  Ano  2  2      1    2 
  

 SSS 19 29 
Carpinus 
betulus  

Habr obecný 
Corylaceae - 
lískovité 

 3  Ne  10,30  6,76  4,00  5,00  3  15  Ano  1  1        1  2 
  

 SS 20 30 
Catalpa 

bignonioides  
Katalpa 

trubařovitá 
Bignoniaceae - 
trubačovité 

   Ano  5,50 
 0,79; 
0,82 

 2,00  6,00  5  35  Ne  4  2    1      4 Dva kmeny 
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Sk. Základní Taxační Popisné Kvalitativní Ostatní 
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 SS 21 31 
Crataegus 
monogyna  

Hloh 
jednosemenný 

Rosaceae - 
růžovité 

   Ne  4,10  0,60  0,60  2,5  3  15  Ne  3  3  3    1    4 
  

 SS 22 32 
Crataegus 
laevigata  

Hloh obecný 
Rosaceae - 
růžovité 

   Ne  4,90 
 0,86  

(v 30 cm) 
 1,00  2,5  3  15  Ne  3  2  2    1    4 

  

SSS  23 33 Fagus sylvatica Buk lesní 
Fagaceae - 
bukovité 

   Ano  8,80 
 1,38  

(v 90 cm) 
 0,90  5,00  3  25  Ano  1  1          2 

  

 SS 24 34 
Fraxinus 
excelsior  

Jasan ztepilý 
Oleaceae - 

olivovníkovité 
   Ano  5,40  1,08  2,00  4,00  4  30  Ano  2  1          1 

  

 SS 25 35 
Malus x 
purpurea  

Jabloň 
purpurová 

Rosaceae - 
růžovité 

   Ano  5,20  0,74  1,60  6,10  5  40  Ne  5  3  2  1      4 
  

 SS 26 36 
Malus 

sylvestris  
Jabloň lesní 

Rosaceae - 
růžovité 

   Ano  5,90  0,95  2,00  3,5  5  40  Ne  5  3  3  1      4 
  

 SS 27 38 
Populus x 
canescens 

Topol šedý 
Salicaceae - 
vrbovité 

   Ano  8,60  1,30  1,70  5,15  4  30  Ne  1  1          1 Jmelí bílé 

 SSS 28 40 
Prunus 
cerasifera  

Myrobalán 
třešňový 

Rosaceae - 
růžovité 

   Ano  3,50  0,75  0,90  4,00  3  20  Ano  3  2      1    2 
  

 SSS 29 42 
Quercus 
petraea 

Dub zimní 
Fagaceae - 
bukovité 

   Ne  13,50  1,20  2,60  3,10  4  35  Ano  3  1          1 
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Sk. Základní Taxační Popisné Kvalitativní Ostatní 

N
ázev 

P
ořad.č.prim

.V
P
 

P
ořadové č. sek.V

P
 

L
atinský název 

Č
eský název 

Č
eleď

 

P
očet kusů 

P
ěstební tvar 

V
ýška (m

) 

V
ýčetní tloušťka v       

1,3 m
 (m

) 

B
áze koruny (m

) 

Š
ířka koruny (m

) 

V
ěkové stadium

 

S
táři 

Z
ápoj 

V
italita celkem

 

Z
dravotní stav celkem

 

P
oškození km

ene 

P
oškození koruny 

V
ýskyt suchých větví 

V
ýskyt hnilob a dutin 

S
adovnická hodnota 

P
oznám

ky 

 ST 30 43 Quercus robur Dub letní 
Fagaceae - 
bukovité 

   Ne  18,50  1,27  4,50  3,90  5  40  Ne  4  2      1    3 Jmelí bílé 

 ST 31 44 Quercus rubra Dub červený 
Fagaceae - 
bukovité 

   Ano  10,50  1,76  1,90  6,20  4  30  Ne  1  1          1 
  

 SSS 32 47 
Sorbus 

aucuparia  
Jeřáb ptačí 

Rosaceae - 
růžovité 

 5  Ne  5,00  0,57  2,00  2,50  3  20  Ano  1  1          2 
  

 ST 33 48 Tilia cordata  Lípa srdčitá 
Tiliaceae - 
lípovité 

   Ano  11,20  1,08  2,30  5,90  4  30  Ne  1  1      1    1 
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12. Acer negundo 

 

 

13. Acer platanoides 

 

 

14. Acer pseudoplatanus 

 

15. Acer saccharinum 

 

 

16. Acer campestre 

 

 

17. Aesculus hippocastanum 
 

 

18. Betula pendula 

 

 

19. Carpinus betulus 

 

 

20. Catalpa bignonioides 
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21. Crataegus monogyna 

 

 

22. Crataegus laevigata 

 

 

23. Fagus sylvatica 

 

 

24. Fraxinus excelsior 

 

 

25. Malus x  purpurea 

 

 

26. Malus sylvestris 

 

 

27. Populus x canescens 

 

 

28. Prumus cerasifera 

 

 

30. Quercus robus 
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31. Quercus rubra 

 

 

 

32. Sorbus aucuparia 

 

 

33. Tilia cordata 
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Sk. Základní Dendrologické údaje Kvalitativní 

N
ázev 

P
ořad.č.prim

.V
P
 

P
ořadové č. sek.V

P
 

L
atinský název 

Č
eský název 

Č
eleď

 

P
estební tvar 

V
ýška (m

) 

Š
ířka (m

) 

S
adovnická hodnota 

SK 35 54 Hippophae rhamnoides Rakytník řešetlákový Elaeagnaceae - hlošinovité Ne 2,50 1,60 2 

KSK 36 58 Ligustrum vulgare  Ptačí zob obecný Oleaceae - olivovníkovité Ano 1,40 3,60 1 

KSK 37 59 Lonicera tatarica  Zimolez tatarský Caprifoliaceae - zimolezovité Ne 0,80 1,00 2 

KSK 38 60 
Philadelphus 
coronarius  

Pustoryl věncový 
Hydrangeaeceae - 

hortenziovité 
Ne 1,80 2,5 3 

KSK 39 61 Physocarpus opulifolius Tavola kalinolistá Rosaceae - růžovité Ano 3,20 4,00 2 

KSK 40 62 Potentilla fruticosa  Mochna křovitá Rosaceae - růžovité Ne 0,70 1,30 3 

KSK 41 63 Prunus spinosa  Trnka obecná Rosaceae - růžovité Ano 4,20 5,10 1 

KSK 42 65 Ribes alpinum  Meruzalka alpská Grossulariaceae - srstkovité Nee 0,80 1,20 2 
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Sk. Základní Dendrologické údaje Kvalitativní 

N
ázev 

P
ořad.č.prim

.V
P
 

P
ořadové č. sek.V

P
 

L
atinský název 

Č
eský název 

Č
eleď

 

P
estební tvar 

V
ýška (m

) 

Š
ířka (m

) 

S
adovnická hodnota 

SK 44 68 Rosa rugosa  Růže svraskalá Rosaceae - růžovité Ano 0,50 0,90 2 

KSK 45 70 Sambucus nigra  Bez černý 
Caprifoliaceae - 
zimolezovité 

Ano 1,50 1,90 3 

KSK 46 74 Swida alba  Svída bílá Cornaceae - dřínovité Ano 2,80 5,00 1 

SK 47 75 Swida sanquinea Svída krvavá Cornaceae - dřínovité Ano 2,50 2,80 2 

SK 48 76 Swida stolonifera  Svída výběžkatá Cornaceae - dřínovité Ano 0,60 1,00 1 

KSK 49 77 Symphoricarpos albus  Pamelník bílý 
Caprifoliaceae - 
zimolezovité 

Ano 2,00 4,10 2 

SK 50 78 Syringa vulgaris  Šeřík obecný Oleaceae - olivovníkovité Ano 1,90 1,50 1 
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34. Forsythia x intermedia 

 

 

35. Hippophae rhamnoides 

 

 

36. Ligustrum vulgare 

 

 

39. Physocarpus opulifolius 

 

 

41. Prunus spinosa 

 

 

42. Ribes alpinum 

 

 

44. Rosa rugosa 

 

 

45. Sambucus nigra 

 

 

46. Swida alba 

 

 

48. Swida stolonifera 

 

 

 

50. Syringa vulgaris
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Sk. Základní Dendrologické údaje Kvalitativní 

N
ázev 

P
ořad.č.prim

.V
P
 

P
ořadové č. sek.V

P
 

L
atinský název 

Č
eský název 

Č
eleď

 

P
estební tvar 

V
ýška (m

) 

Š
ířka (m

) 

S
adovnická hodnota 

SKK 51 84 Prunus laurocerasus Střemcha vavřínová Rosaceae - růžovité Ano 0,5 1,5 1 

SKK 52 85 Pyracantha coccinea Hlohyně šarláková Rosaceae - růžovité Ne 3 4 2 
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51. Prunus laurocerasus 

 

 

52. Pyracantha coccinea 
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10. Závěr 
Tato práce si kladla za úkol provést pasport vyhrazené zeleně v areálu                  

VŠB – Technické univerzity Ostrava a návrh řešení Naučené dendrologické stezky. 

Oblast se nachází v katastrálním území Ostravy – Poruby. Typ této zeleně řadíme 

mezi vyhrazenou zeleň s neomezeným přístupem. 

Parcelní čísla areálu jsou 1738 a 1577. 

Ve výše uvedeném areálu, jehož rozloha činí cca 32,6 ha se nachází celkem 86 druhů 

dřevin. Z toho 20 druhů jehličnanů, 28 druhů listnatých stromů, 30 druhů opadavých keřů 

a 8 druhů neopadavých keřů. Mezi listnaté stromy s nejvyšší kvantitou dle druhu patří 

Betula pendula v počtu  157 kusů . Z jehličnanů se nejvíce vyskytují Pinus nigra v počtu 

114 kusů. 

V celém areálu se nachází celkem 1195 kusů stromů, z toho 390 jehličnanů 

a 805 listnatých stromů. 

Toto sčítaní bylo provedeno ve vymezené oblasti mimo pás zeleně u ulice Opavské, 

kde bylo sčítaní jednotlivých druhů nemožné z důvodu velkého množství dřevin. 

Vzhledem k rozloze celého areálu, lze zeleň dělit na tři skupiny. A to zeleň 

udržovanou, která se nachází okolo budovy A, na zeleň neudržovanou, tato je hlavně 

v oblasti kolem ulice Studentské a zeleň nově vysázenou v okolí nových budov. 

Řezy jak u stromů tak keřů se provádí v období vegetačního klidu nebo v předjaří. 

V areálu se nacházejí dva umělecké prvky. Jeden je umístěn před hlavní budovou 

A, jedná se o dílo autora Olbrama Zoubka „Skupinu soch pedagogů a studentů“. Druhé 

dílo autora Jaromíra Garguláka je situováno před Novou aulou. 

Co se týká technického vybavení areálu, je nutné konstatovat, že není v nejlepším 

stavu. Především lavičky jsou již v některých oblastech zastaralé a potřebovala 

by proběhnout jejich obnova či výměna. Naopak vybavení v okolí nově postavených 

budov je ve výborném stavu a studenti zde rádi tráví svůj volný čas. 

Naučná dendrologická stezka by měla sloužit pro výuku odborných předmětů 

environmentálních a ekologických věd zaměřených na potřebu znalosti dřevin a jejich 

využití při obnově krajiny a sídel. Pro orientaci v terénu byl vytvořen návrh informační 

tabule společně se štítky pro jednotlivé druhy vybraných dřevin. 
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Z celkového počtu 86 vyskytujících se druhů v celém areálu bylo vybráno celkem 

52 druhů, z toho 11 druhů jehličnanů, 22 druhů listnatých stromů, 17 druhů opadavých 

keřů a 2 druhy neopadavých keřů. Tyto druhy, jsou jak druhy domácí, tak druhy 

cizokrajné. 

Každá vysazená dřevina – keř nebo strom – plní po několik generací mnoho 

biologických, technických i estetických funkcí. Uvedené funkce jsou pro život 

obyvatelstva velmi důležité a nenahraditelné. 
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Seznam dřevin vyskytujících se v mapovaném území 

  Latinský název Český název Čeleď 

  Jehličnany:     

1 Chamaecyparis nootkatensis  Cypřišek nutkajský Cupressaceae - cypřišovité 

2 Juniperus horizontalis  Jalovec vodorovný Cupressaceae - cypřišovité 

3 Juniperus sabina  Jalovec chvojka Cupressaceae - cypřišovité 

4 Juniperus x media  Jalovec prostřední Cupressaceae - cypřišovité 

5 Larix decidua  Modřín opadavý Pinaceae - borovicovité 

6 Microbiota decussata Mikrobiota křižmovstřícná Cupressaceae - cypřišovité 

7 Picea abies  Smrk ztepilý Pinaceae - borovicovité 

8 Picea omorika  Smrk omorika Pinaceae - borovicovité 

9 Picea orientalis Smrk východní Pinaceae - borovicovité 

10 Picea pungens  Smrk pichlavý Pinaceae - borovicovité 

11 Pinus leucodermis Borovice Heldreichova bělokorá Pinaceae - borovicovité 

12 Pinus sp. Borovice Pinaceae - borovicovité 

13 Pinus mugo  Borovice kleč Pinaceae - borovicovité 

14 Pinus nigra  Borovice černá Pinaceae - borovicovité 

15 Pinus strobus  Borovice vejmutovka Pinaceae - borovicovité 

16 Pinus sylvestris  Borovice lesní Pinaceae - borovicovité 

17 Pseudotsuga menziesii  Douglaska Menziesova Pinaceae - borovicovité 

18 Taxus baccata  Tis červený Taxaceae - tisovité 

19 Thuja occidentalis  Zerav západní Cupressaceae - cypřišovité 

20 Thuja plicata  Zerav řasnatý Cupressaceae - cypřišovité 

  Listnaté stromy:     

21 Acer negundo  Javor jasanolistý Aceraceae - javorovité 

22 Acer platanoides  Javor mléč Aceraceae - javorovité 

23 Acer pseudoplatanus  Javor klen Aceraceae - javorovité 

24 Acer saccharinum  Javor stříbrný Aceraceae - javorovité 

25 Acer campestre  Javor babyka Aceraceae - javorovité 

26 Aesculus hippocastanum  Jírovec maďal Hippocastanaceae - jírovcovité 

27 Alnus glutinosa Olše lepkavá Betulaceae - břízovité 

28 Betula pendula  Bříza bělokorá Betulaceae - břízovité 
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29 Carpinus betulus  Habr obecný Corylaceae - lískovité 

30 Catalpa bignonioides  Katalpa trubačovitá Bignoniaceae - trubačovité 

31 Crataegus monogyna  Hloh jednosemenný Rosaceae - růžovité 

32 Crataegus laevigata  Hloh obecný Rosaceae - růžovité 

33 Fagus sylvatica  Buk lesní Fagaceae - bukovité 

34 Fraxinus excelsior  Jasan ztepilý Oleaceae - olivovníkovité 

35 Malus x purpurea  Jabloň purpurová Rosaceae - růžovité 

36 Malus sylvestris  Jabloň lesní Rosaceae - růžovité 

37 Platanus occidentalis Platan západní Platanaceae – platanovité 

38 Populus x canescens Topol šedý Salicaceae - vrbovité 

39 Populus nigra Topol černý Salicaceae - vrbovité 

40 Prunus cerasifera  Myrobalán třešňový Rosaceae - růžovité 

41 Prunus serrulata Třešeň pilovitá Rosaceae - růžovité 

42 Quercus petraea Dub zimní Fagaceae - bukovité 

43 Quercus robur  Dub letní Fagaceae - bukovité 

44 Quercus rubra Dub červený Fagaceae - bukovité 

45 Robinia pseudoacacia Trnovník bílý Fagaceae - bukovité 

46 Salix alba  Vrba bílá Salicaceae - vrbovité 

47 Sorbus aucuparia  Jeřáb ptačí Rosaceae - růžovité 

48 Tilia cordata  Lípa srdčitá Tiliaceae - lípovité 

  Keře opadavé:     

49 Acer ginnala  Javor ginala Aceraceae - javorovité 

50 Berberis thunbergii  Dříšťal Thungergův Berberidaceae - dříšťalovité 

51 Cotoneaster dielsiamus  Skalník Dielsův Rosaceae - růžovité 

52 Deutzia scabra  Trojpuk drsný Hydrangeaeceae - hortenziovité 

53 Forsythia x intermedia  Zlatice prostřední Oleaceae - olivovníkovité 

54 Hippophae rhamnoides  Rakytník řešetlákový Elaeagnaceae - hlošinovité 

55 Hydrangea macrophylla Hortenzie velkolistá Hydrangeaeceae - hortenziovité 

56 Hypericum "Hidcote"  Třezalka rozkladitá Hypericaceae - třezalkovité 

57 Hypericum calycinum Třezalka maličkatá Hypericaceae - třezalkovité 

58 Ligustrum vulgare  Ptačí zob obecný Oleaceae - olivovníkovité 

59 Lonicera tatarica  Zimolez tatarský Caprifoliaceae - zimolezovité 

60 Philadelphus coronarius  Pustoryl věncový Hydrangeaeceae - hortenziovité 
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61 Physocarpus opulifolius  Tavola kalinolistá Rosaceae - růžovité 

62 Potentilla fruticosa  Mochna křovitá Rosaceae - růžovité 

63 Prunus spinosa  Trnka obecná Rosaceae - růžovité 

64 Rhus typhina Škumpa orobincová Anacardiaceae – ledviníkovité 

65 Ribes alpinum  Meruzalka alpská Grossulariaceae - srstkovité 

66 Ribes sanguineum  Meruzalka krvavá Grossulariaceae - srstkovité 

67 Rosa sp. Růže Rosaceae - růžovité 

68 Rosa rugosa  Růže svraskalá Rosaceae - růžovité 

69 Salix caprea Vrba jíva Salicaceae - vrbovité 

70 Sambucus nigra  Bez černý Caprifoliaceae - zimolezovité 

71 Spirea douglasii  Tavolník Douglasův Rosaceae - růžovité 

72 Spirea x bumalda  Tavolník nízký Rosaceae - růžovité 

73 Spirea x vanhouttei  Tavolník van Houtteův Rosaceae - růžovité 

74 Swida alba  Svída bílá Cornaceae - dřínovité 

75 Swida sanguinea Svída krvavá Cornaceae - dřínovité 

76 Swida stolonifera  Svída výběžkatá Cornaceae - dřínovité 

77 Symphoricarpos albus  Pamelník bílý Caprifoliaceae - zimolezovité 

78 Syringa vulgaris  Šeřík obecný Oleaceae - olivovníkovité 

  Keře neopadavé:     

79 Berberis julianae Dřišťál Juliin Berberidaceae – dříšťalovité 

80 Buxus sempervirens Zimostráz obecný Buxaceae – zimostrázovité 

81 Calluna vulgaris Vřes obecný Ericaceae – vřesovcovité 

82 Cotoneaster dammeri Skalník Dammerův Rosaceae - růžovité 

83 Lonicera pileata  Zimolez kloboukatý Caprifoliaceae - zimolezovité 

84 Prunus laurocerasus  Střemcha vavřínová Rosaceae - růžovité 

85 Pyracantha coccinea  Hlohyně šarláková Rosaceae - růžovité 

86 Rododendron sp. Pěnišník Ericaceae – vřesovcovité 

 

 

 

 
 



 

- 88 - 

Seznam úplných latinských názvů 

 Jehličnany: 

1 Chamaecyparis nootkatensis (D.DON) SPACH. 

2 Juniperus horizontalis MOENCH. 

3 Juniperus sabina L. 

4 Juniperus x media VAN MELLE 

5 Larix decidua MILLER. 

6 Microbiota decussata KOMAR.  

7 Picea abies (L.) KARST. 

8 Picea omorika (PANČIČ) PURKYNĚ 

9 Picea orientalis L. (LINK) 

10 Picea pungens ENGELM. 

11 Pinus leucodermis ANT. 

12 Pinus sp. 

13 Pinus mugo TURRA. 

14 Pinus nigra ARNOLD 

15 Pinus strobus L. 

16 Pinus sylvestris L. 

17 Pseudotsuga menziesii (MIRB.) 

18 Taxus baccata L. 

19 Thuja occidentalis L. 

20 Thuja plicata D. DON 

 Listnaté stromy: 

21 Acer negundo L. 

22 Acer platanoides L. 

23 Acer pseudoplatanus L. 

24 Acer saccharinum L. 

25 Acer campestre L. 

26 Aesculus hippocastanum L. 

27 Alnus glutinosa (L.) GAERTN. 

28 Betula pendula ROTH. 

29 Carpinus betulus L. 

30 Catalpa bignonioides WALT. 
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31 Crataegus monogyna JACQ. 

32 Crataegus laevigata (POIR.) DC. 

33 Fagus sylvatica L. 

34 Fraxinus excelsior L. 

35 Malus x purpurea (BARBIER) 

36 Malus sylvestris MILL 

37 Platanus occidentalis L. 

38 Populus x canescens (AIT.) 

39 Populus nigra L. 

40 Prunus cerasifera EHRH. 

41 Prunus serrulata LINDL. 

42 Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. 

43 Quercus robur L. 

44 Quercus rubra L. 

45 Robinia pseudoacacia L. 

46 Salix alba L. 

47 Sorbus aucuparia L. 

48 Tilia cordata MILLER. 

 Keře opadavé: 

49 Acer ginnala MAXIM. 

50 Berberis thunbergii DC. 

51 Cotoneaster dielsiamus PRITZ. 

52 Deutzia scabra THUNB. 

53 Forsythia x intermedia ZAB. 

54 Hippophae rhamnoides L. 

55 Hydrangea macrophylla (THUNB.) 

56 Hypericum "Hidcote"  

57 Hypericum calycinum L. 

58 Ligustrum vulgare L. 

59 Lonicera tatarica L. 

60 Philadelphus coronarius L. 

61 Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM. 

62 Potentilla fruticosa L. 
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62 Prunus spinosa L. 

64 Rhus typhina L. 

65 Ribes alpinum L. 

66 Ribes sanguineum PURSH. 

67 Rosa rugosa THUNB. 

68 Rosa sp. 

69 Salix caprea L. 

70 Sambucus nigra L. 

71 Spirea douglasii HOOK. 

72 Spirea x bumalda BURVÉNICH 

73 Spirea x vanhouttei (BRIOT.) 

74 Swida alba L. 

75 Swida sanguinea L. 

76 Swida stolonifera MICHX. 

77 Symphoricarpos albus (L.) 

78 Syringa vulgaris L. 

 Keře neopadavé: 

78 Berberis julianae SCHMEID. 

80 Buxus sempervirens L. 

81 Calluna vulgaris (L.) HULL. 

82 Cotoneaster dammeri SCHNEID. 

83 Lonicera pileata OLIV. 

84 Prunus laurocerasus L. 

85 Pyracantha coccinea ROEM. 

86 Rododendron L. 
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Počet zastoupení jednotlivých druhů dřevin 

  Český název Počet (ks) 

  Jehličnany:   

1 Cypřišek nutkajský  1 

2 Jalovec vodorovný   

3 Jalovec chvojka   

4 Jalovec prostřední   

5 Modřín opadavý  26 

6 Mikrobiota křižmovstřícná   

7 Smrk ztepilý  2 

8 Smrk omorika  34 

9 Smrk východní  3 

10 Smrk pichlavý  46 

11 Borovice Heldreichova bělokorá  23 

12 Borovice  6 

13 Borovice kleč  61 

14 Borovice černá  114 

15 Borovice vejmutovka  5 

16 Borovice lesní  30 

17 Douglaska Menziesova  18 

18 Tis červený   

19 Zerav západní  20 

20 Zerav řasnatý  1 

  Listnaté stromy:   

21 Javor jasanolistý  21 

22 Javor mléč  44 

23 Javor klen  57 

24 Javor stříbrný  31 

25 Javor babyka  9 

26 Jírovec maďal  17 

27 Olše lepkavá  29 

28 Bříza bělokorá  157 
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29 Habr obecný  20 

30 Katalpa trubařovitá  3 

31 Hloh jednosemenný  6 

32 Hloh obecný  2 

33 Buk lesní  9 

34 Jasan ztepilý  18 

35 Jabloň purpurová  7 

36 Jabloň lesní  20 

37 Platan západní  11 

38 Topol šedý  6 

39 Topol černý  2 

40 Myrobalán třešňový  6 

41 Třešeň pilovitá  1 

42 Dub zimní  3 

43 Dub letní  89 

44 Dub červený  15 

45 Trnovník bílý  37 

46 Vrba bílá  60 

47 Jeřáb ptačí  27 

48 Lípa srdčitá  98 
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