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ANOTACE PRÁCE 

 

Název bakalářské práce: Inventarizační prŧzkum vegetace ve Stromovce 

Autor:  Marie Pastrňáková 

Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. 

 

 Práce se soustřeďuje na inventarizační prŧzkum vegetace v lesoparku Stromovka, 

který leţí v katastrálním území města Havířov. Detailně je kladen dŧraz na sadovnické 

a krajinářské hodnocení zeleně z hlediska zdravotního stavu, vitality, věku, vývojového 

stadia, stupně poškození a sadovnické hodnoty. Dále je tato práce zaměřena 

na inventarizační hodnocení aspektu jarních bylin, včetně vyzdviţení významných 

a chráněných druhŧ. V závěru práce je zařazen návrh dalších opatření na základě zjištěných 

údajŧ tak, aby nebyly chráněné ani sadovnicky významné druhy ohroţeny 

nekvalifikovanými zásahy. 

 V přílohách práce jsou k nahlédnutí mapy, se kterými bylo během inventarizací 

pracováno a fotografie zkoumané oblasti spolu s jednotlivými vyskytujícími se druhy. 

 

Klíčová slova: inventarizace, lesopark, Stromovka, Havířov 
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SUMMARY OF WORK 
 

Title of thesis: The Vegetation Study within Stromovka Park 

Author: Marie Pastrňáková 

Tutor: Doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. 

 

 The work focuses on the inventory survey of vegetation in the park Stromovka, 

which lies in the cadastral territory of Havirov. Emphasis is placed detaily on landscape 

gardening and landscape assessment of green in terms of health, vitality, age, developmental 

stage, degree of damage and orchard values. Furthermore, this work focuses on the 

inventory evaluation of the aspect of the spring plants, including highlighting important and 

protected species. In the conclusion is included the proposal for further action on the basis of 

established data, so that protected and orchard important species could not be endangered  

by unqualified hits. 

 In the annexes of work are available maps, with which it was worked upon during 

the inventory and photographs of the area under examination, together with the various 

occurring types. 

 

Keywords: Inventory, Park, Stromovka, Havířov 
 



Marie Pastrňáková: INVENTARIZAČNÍ PRŦZKUM VEGETACE VE STROMOVCE 

 

2011  7 

OBSAH 
 

PODĚKOVÁNÍ ........................................................................................................................ 4 

ANOTACE PRÁCE ................................................................................................................. 5 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ...................................................................................... 9 

ÚVOD .................................................................................................................................... 10 

1. POPIS A PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA VYMEZENÉHO  ÚZEMÍ ................... 11 

1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ ÚZEMÍ ................................................................ 11 

1.2 GEOLOGICKÉ A PEDOLOGICKÉ POMĚRY ................................................... 11 

1.3 METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ POMĚRY ........................................... 12 

1.4 HYDROLOGICKÉ POMĚRY .............................................................................. 12 

1.5 FYTOGEOGRAFICKÁ KLASIFIKACE ............................................................. 13 

1.6 ZOOGEOGRAFICKÁ KLASIFIKACE ................................................................ 13 

2. INVENTARIZACE DŘEVIN ....................................................................................... 14 

2.1 TAXAČNÍ ÚDAJE ................................................................................................ 15 

2.1.1 VÝŠKA STROMU ........................................................................................ 15 

2.1.2 BÁZE KORUNY ........................................................................................... 16 

2.1.3 ŠÍŘKA KORUNY .......................................................................................... 16 

2.1.4 VÝČETNÍ TLOUŠŤKA KMENE ................................................................. 16 

2.2 POPISNÉ ÚDAJE .................................................................................................. 16 

2.2.1 VĚK ................................................................................................................ 16 

2.2.2 VÝVOJOVÉ STADIUM ............................................................................... 18 

2.3 KVALITATIVNÍ ÚDAJE ..................................................................................... 19 

2.3.1 VITALITA ..................................................................................................... 19 

2.3.2 ZDRAVOTNÍ STAV ..................................................................................... 20 

2.3.3 STUPEŇ POŠKOZENÍ ................................................................................. 20 

2.4 SADOVNICKÁ HODNOTA ................................................................................. 21 

3. INVENTARIZACE BYLIN .......................................................................................... 23 

3.1 ZÁKLADY SYNTÉZY FYTOCENÓZ ................................................................ 23 

3.1.1 DIFERENCIAČNÍ DIAGNÓZA ................................................................... 24 

3.1.2 CHARAKTEROVÁ DIAGNÓZA ................................................................. 24 

3.2 SYNTETICKÉ ZNAKY FYTOCENÓZ ............................................................... 24 

3.2.1 PREZENCE .................................................................................................... 24 

3.2.2 KONSTANCE ................................................................................................ 25 

3.2.3 FIDELITA ...................................................................................................... 25 

3.2.4 POKRYVNÁ HODNOTA DRUHU .............................................................. 26 

3.2.5 VÝZNAČNÁ DRUHOVÁ KOMBINACE ................................................... 27 

3.2.6 FLORISTICKÁ PODOBNOST ..................................................................... 27 

4. METODIKA .................................................................................................................. 29 

4.1 KATASTRÁLNÍ ČLENĚNÍ .................................................................................. 29 

4.2 POMŦCKY A METODY MĚŘENÍ ..................................................................... 29 

4.3 METODY INVENTARIZAČNÍHO HODNOCENÍ ............................................. 30 

4.3 METODY ZPRACOVÁNÍ DAT ........................................................................... 31 

5. PRŦZKUM ZAMOKŘENÉ ČÁSTI LESOPARKU ..................................................... 32 

5.1 PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ DŘEVIN ....................................................... 32 

5.2 INVENTARIZACE DŘEVIN V ZAMOKŘENÉ ČÁSTI LESOPARKU ............ 33 

6. PRŦZKUM PROSTŘEDNÍ ČÁSTI LESOPARKU ..................................................... 35 



Marie Pastrňáková: INVENTARIZAČNÍ PRŦZKUM VEGETACE VE STROMOVCE 

 

2011  8 

6.1 ZASTOUPENÍ DŘEVIN ....................................................................................... 35 

7. INVENTARIZACE BYLIN – JARNÍ ASPEKT ........................................................... 38 

7.1 OCHRANA JARNÍCH BYLIN ............................................................................. 38 

8. SEZNAM ÚPLNÝCH VĚDECKÝCH NÁZVŦ ........................................................... 43 

8.1 LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ STROMY .............................................................. 43 

8.2 LISTNATÉ KEŘE ................................................................................................. 44 

8.3 BYLINY ................................................................................................................. 45 

ZÁVĚR .................................................................................................................................. 46 

SEZNAM LITRATURY ........................................................................................................ 48 

SEZNAM TABULEK A GRAFŦ ......................................................................................... 50 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................ 51 

PŘÍLOHY .............................................................................................................................. 52 



Marie Pastrňáková: INVENTARIZAČNÍ PRŦZKUM VEGETACE VE STROMOVCE 

 

2011  9 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
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ÚVOD 

 

 V současné době se v Evropě rozšířil trend zvelebování kulturní krajiny, přičemţ je 

čerpáno z fondŧ Evropské unie na základě zpracované dokumentace. V Moravskoslezském 

kraji dotace pomohly k obnově a regeneraci několika významných míst. Stojí za to zmínit 

Šenovský zámecký park nebo městská prostranství veřejné zeleně v Havířově, Frýdku -

 Místku a Ostravě. Podobný osud snad čeká i lesopark Stromovku v Havířově, který je 

v současnosti znehodnocen černými skládkami, soutokem splaškŧ a výskytem ruderálních 

a náletových dřevin. Nejen, ţe takovýto lesopark budí dojem čtyřicetiletého zahálení, ale je 

zejména příleţitostí pro kumulaci bezdomovcŧ, vandalismus a scházení se drogově závislé 

mládeţe. 

 Řešení je nadosah. Současná Evropská politika nabízí dotace v podobě grantŧ. 

Inventarizační prŧzkum vegetace je jen vodítkem k tak významnému kroku, který ale musí 

být natolik promyšlený, aby zachoval všechno hodnotné, co Stromovka ve svém nitru skýtá. 

 Cílem inventarizace v západní části lesoparku Stromovka je prŧzkum a zhodnocení 

zdravotního stavu zeleně a inventarizace jarního aspektu bylin pomocí fytocenologického 

prŧzkumu, přičemţ by měl být kladen dŧraz na ohroţené a vzácné druhy dle Červeného 

seznamu.  

 Tato práce by měla být vodítkem při řešení celkové regenerace a obnovy lesoparku, 

přičemţ je cílem nejen upravit porost esteticky tak, aby se v něm obyvatelé města Havířov 

cítili příjemně a bezpečně, ale zejména aby zŧstal domovinou pŧvodních druhŧ jak rostlin, 

tak i zvířat.  
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A. Teoretická část 

 

1. POPIS A PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA VYMEZENÉHO 

 ÚZEMÍ 

 

  Stromovka je lesopark obklopen zástavbou města Havířov, v blízkosti 

římskokatolického kostela svaté Anny. Historie lesoparku není nikomu dobře známa, avšak 

mŧţeme se domnívat, ţe se jednalo o nivní kotlinu menšího vodního toku ústícího do 

potoku Sušanka uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny. To vše zřejmě platilo aţ do doby, 

kdy se v šedesátých letech dvacátého století začalo budovat s rozvinujícím se těţkým 

prŧmyslem hornické město Havířov. Někdy v té době se remízek, nebo moţná nivní les, 

začal zaváţet skrývkou z okolních rostoucích staveb. Tak byl, aţ na nějaké rekultivační 

výjimky, ponechán svému osudu aţ do dnešní podoby. 

 

1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

 Lesopark Stromovka leţí v katastrálním území statutárního města Havířov, 

v nadmořské výšce 257 m. Plocha Stromovky činí 68 894,99 m
2
, zkoumaná část lesoparku 

zaujímá však 73 157,99 m
2
. [1] 

 Lesopark je ze tří stran lemován panelákovými zástavbami, západní okraj je 

ohraničen ulicí Karvinská, dále pak areálem Technických sluţeb Havířov a zhuštěným 

remízkem.  Vzdušnou čarou se město Havířov nachází ve vzdálenosti 10 km od centra města 

Ostrava. Sledované území leţí v blízkosti jiţní hranice Ostravské pánve, která přechází v 

podhŧří Moravskoslezských Beskyd. [1, 2] 

 

1.2 GEOLOGICKÉ A PEDOLOGICKÉ POMĚRY 

 Z geologické mapy České republiky lze vyčíst, ţe území lesoparku leţí v terciéru 

alpsko-karpatské předhlubně a vnitrohorských pánví. Charakteristická je ţlutá barva 

s kódem cr
f
b1 stanovující jíly, slíny, podřízeně písky, štěrky, řasové vápence a sádrovec, coţ 

je charakteristické pro marinní vývoj. [3] 
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 Z hlediska pedologického je území Stromovky těţko určitelné z dŧvodu naváţek 

zemin. Mŧţeme se tedy domnívat, ţe se pŧvodně jednalo o území s výskytem nivních pŧd. 

Z  historické fotografie lze vyčíst, ţe okolí tohoto území bylo v šedesátých letech dvacátého 

století zemědělsky významné. Avšak Stromovka samotná představovala prohloubené 

níţinné nivní okolí menšího vodního toku. Dnes se pro nedostatek informací o této části 

Havířova mŧţeme jen domnívat, ţe se toto druhově významné území v padesátých letech s 

výstavbou nového města postupně zaváţelo zeminami, které se však nechávaly samovolně 

zalesňovaly spontánním náletem a ruderálními porosty. [2] 

 

1.3 METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ POMĚRY 

 Oblast lesoparku se nachází v klimaticky příhodné oblasti s  prŧměrnou roční 

teplotou okolo 8,4°C a s prŧměrnou relativní vlhkostí vzduchu 76 %. Havířov patří k mírně 

teplým a vlhkým oblastem s prŧměrnými ročními sráţkami okolo 870 mm. V prŧměru bývá 

ročně 160 sráţkových dní. [2] 

 Lesopark neleţí v tzv. prašné čočce, která je typická pro velkoměsta. I tak je ovšem 

na dosah ostravských hutí a továren těţkého prŧmyslu. Při vanutí západních větrŧ je tak 

Stromovka přímo zasaţena zplodinami z kouřových vleček. [2] 

 

1.4 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

 Oblast sledovaného území patří z hlediska hydrologie do povodí řeky Odry. 

Podzemní voda, vyskytující se v lesoparku Stromovka, o jejímţ výskytu svědčí i stojaté tŧně 

močálového charakteru, se s největší pravděpodobností soustřeďuje pod asfaltovou 

komunikací ulice Karvinská do potoku Sušanka, která pramení v Těrlicku v nadmořské 

výšce 302 m a vlévá se z pravého boku do řeky Lučiny v místě s výškou 239 m n.m. Řeka 

Lučina pramení v Beskydech na severozápadním svahu hory Prašivá v nadmořské výšce 580 

m, a vlévá se zprava do řeky Ostravice v Slezské Ostravě ve výšce 205 m n.m. [2] 
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1.5 FYTOGEOGRAFICKÁ KLASIFIKACE  

 Lesopark Stromovka patří z hlediska Regionálně fytogeografického území ČSR 

do Ostravské pánve - obvod karpatské mezofytikum, coţ odpovídá suprakolinnímu 

vegetačnímu stupni, kam patří oblasti charakteristické kotlinami s acidofilními, habrovými 

či březovými doubravami. [2] 

 V západní části sledovaného území, které má charakter antropicky narušené 

biocenózy mokřadního charakteru, se sukcesí vyvinulo klimaxové stádium se společenstvy 

krátkověkých i dlouhověkých dřevin. Z nich lze jmenovat např. Betula pendula, Populus x 

canadensis, Salix x species nebo Tilia cordata.  

 Východní část zájmového území má odlišný charakter. Je to území, které nebylo 

natolik antropicky přetvářené, a které si tak uchovalo nivní charakter s malým vodním 

tokem. Přesto zde převládá v šedesátých letech vysazovaný Populus Canadensis. Dále 

se zde vyskytují druhy Alnus glutinosa, Betula pendula, Carpinus betulus, Fraxinus 

excelsior a Quercus robur. 

 

1.6 ZOOGEOGRAFICKÁ KLASIFIKACE 

 Zvířena Ostravské pánve je součástí eurosibiřské podoblasti, která patří 

do palearktické zoogeografické oblasti. V ČR je tato oblast tvořena provinciemi stepí, 

listnatých lesŧ a středoevropských pohoří. Řeka Odra tvoří hranici českého 

a podkarpatského území provincie listnatých lesŧ, takţe  ţivočichové vykazují znaky 

přechodného rázu mezi těmito zónami. [2] 

 Z hlediska výskytu fauny na území města Havířov je Stromovka nenahraditelná. Její 

rozloha a zapojení porostu krátkověkými dřevinami nabízí ţivočichŧm ideální podmínky k 

hnízdění.  
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2. INVENTARIZACE DŘEVIN 

 

 Inventarizace je zpŧsob hodnocení zeleně z hlediska taxačních, popisných 

a kvalitativních údajŧ. Soustřeďuje se na zjištění počtu druhŧ a jejich zdravotní stav 

na daném území. Je vyuţíváno základních údajŧ o dřevinách, čímţ se myslí český a vědecký 

název taxonu, přičemţ je kaţdý jedinec označen číslem. K tomu, aby bylo moţné do porostŧ 

odborně zasahovat, je nezbytné sledované území dokonale znát. Tomuto poznání a 

následnému odbornému posouzení slouţí sadovnická inventarizace a klasifikace dřevin. [4] 

 Pro efektivní hodnocení dřevin a porostŧ je nutné, aby byly v terénu fixovány, 

tzn. zaměřeny a přeneseny do mapy nebo plánu v příslušném měřítku. Pro zakreslování 

a vyobrazování se vyuţívá nejčastěji katastrálních map v měřítku 1:1000. Je však 

podmínkou stanovení míry přesnosti. V geometricky řešených sadovnických úpravách 

by neměla odchylka přesáhnout 100 mm. Při inventarizacích volně řešených sadovnických 

úprav není nutná takováto míra přesnosti, které je moţno dosáhnout pouze za pomocí 

finančně nákladných geodetických přístrojŧ. U volně rostoucích sadovnických úprav 

se počítá s odchylkou 1 m. [4] 

 Před samotnou inventarizací je nezbytné mít k dispozici pracovní mapu vhodnou 

ke zakreslování, do níţ se zakreslí pevné body pro lepší orientaci v prostoru. Pokud není 

v prostoru dostatek pevných bodŧ, tvořených budovami, komunikacemi, atd., lze vyuţít 

významné solitérní dřeviny. [4] 

 Další nezbytnou součástí příprav před samotným měřením je stanovení stupně 

podrobnosti, s jakým bude při zaměřování postupováno. Počet dřevin na jednom plánu 

by neměl být vyšší neţ 500 (maximálně 1000) a počet porostŧ by neměl přesáhnout 50 

(maximálně 100), protoţe při příliš vysokých počtech plány ztrácejí na přehlednosti. [4] 

 Při inventarizaci musí být kaţdá zaměřovaná dřevina správně taxonometricky 

zařazena. V závislosti na ročním období se však mŧţe stát, ţe dřevinu nelze správně 

druhově zařadit, např.u rodu Salix, kde je rozlišovacím znakem počet tyčinek v květu, 

je moţné v období vegetačního klidu pouţívat přívlastek sp. (species). [4] 

 V rámci legislativy se inventarizací zabývá Nařízení vlády č. 247/2009 Sb., která 

stanovuje rozsah a zpŧsob provedení inventarizace v lesích ČR, cituji: "Inventarizace lesŧ se 

provádí na inventarizačních čtvercích, rozmístěných v pravidelné síti o rozměru 2x2 km 
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na území České republiky. V kaţdém inventarizačním čtverci jsou umístěny dvě 

inventarizační plochy kruhového tvaru o poloměru 12,62 m, jejichţ středy jsou od sebe 

vzdáleny 300 m." [7] 

 Zákon dále stanovuje podmínky a zpŧsoby hodnocení, jakými se inventarizace lesŧ v 

letech 2011-2015 na území ČR provádí: "Pro účely provedení inventarizace v letech 2011 aţ 

2015 se vyuţijí všechny dostupné inventarizační plochy, které byly zaloţeny v rámci 

inventarizace v letech 2001 aţ 2004. Údaje zjištěné inventarizací se zpracují a vyhodnotí 

podle jednotlivých krajŧ a na úrovni České republiky." [7] 

 Dále je legislativně stanoveno, ţe inventarizace lesŧ bude prováděna Ústavem 

pro hospodářskou úpravu lesŧ Brandýs nad Labem, přičemţ koordinátorem prováděných 

inventarizací je Ministerstvo zemědělství, které má povinnost zajišťovat správu dat 

zjištěných inventarizací. Výsledky inventarizací lesŧ bude Ministerstvem zemědělství 

publikováno formou tištěné broţurky. [7] 

 

2.1 TAXAČNÍ ÚDAJE 

 Taxačními údaji se rozumí základní dendrometrické údaje, jako jsou výška stromu, 

báze koruny a  šířka koruny. Všechny tyto atributy jsou udávány v metrech. Posledním 

taxačním údajem je výčetní tloušťka kmene měřená ve výšce 1,3 metru od země, udávána v 

centimetrech. [4] 

 

2.1.1 VÝŠKA STROMU 

 

 Výška dřeviny je stanovena nejlépe Blume-Leissovým výškoměrem. Tento přístroj je 

schopen změřit výšku stromu s přesností 0,5 m. Ve volně rostoucích porostech je tato 

hodnota z praktického hlediska zbytečná, protoţe se výška, zvlášť u mladých jedincŧ, 

kaţdoročně mění. [4] 

 Výšku stromu lze udávat v rozmezí po pěti metrech, tzn. 0- 5 m, 5- 10 m,10- 15 m, 

15- 20 m, 20- 25 m, 30- 35 m, 35- 40 m. [4] 
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2.1.2 BÁZE KORUNY 

 

 Báze koruny je taxonomický atribut vyjadřující spodní část, neboli místo nasedání 

větví na kmen, popř. nejníţe poloţených ţivých výhonŧ s listy. 

 

2.1.3 ŠÍŘKA KORUNY 

 

 Šířka koruny je zjišťována kolmým prŧmětem koruny k zemi. Prŧměr koruny je 

veličina, která je většinou měřena jako pŧdorysný prŧmět koruny na terén. Tento parametr je 

dŧleţité měřit podle větví rostoucích nejdál do okolního prostoru zvláště proto, ţe je údajem 

v mnoha případech vypovídající o zapojení porostu. [4] 

 Do inventarizačních map se zakreslují dřeviny pomocí krouţkŧ, které v měřítku 

vyjadřují šířky korun. Takovýmto zpŧsobem je umoţněno proporcionální zobrazení jiţ 

na mapě. [5]  

 

2.1.4 VÝČETNÍ TLOUŠŤKA KMENE 

 

 Výčetní tloušťka kmene je obvodová hodnota měřená za pomocí krejčovského metru 

nebo pásma v tzv. prsní výšce (cca 130 cm nad zemí). Pokud není moţné z dŧvodu niţšího 

nasedání větví na kmen měřit v této výšce, změří se níţe, ale tento údaj se zaznačí do 

tabulky jako poznámka.[5]  

  

2.2 POPISNÉ ÚDAJE 

 Mezi popisné údaje patří věk a vývojové stadium jedince. 

 

2.2.1 VĚK 

 

 Věkové stadium jedince je charakteristický soubor znakŧ, které je schopen 

inventarizující pracovník bezpečně odhadnout aţ po letité praxi. Význam hodnocení 
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věkového stadia spočívá především v rozpoznání dendrologického potenciálu celého 

porostu.  

 Kaţdá dřevina se doţívá individuální délky ţivota v závislosti na tom, zdali rychle 

osídluje nové ţivotní prostory, a je tedy pionýrskou dřevinou s kratší dobou ţivota, či patří k 

dřevinám s pomalým rŧstem. Délka ţivota kaţdého jedince však závisí na mnoha faktorech, 

a nelze tedy přesně vymezit, kolika let se doţije. Lze však obecně uvést přibliţné hodnoty, 

kterých se stromy doţívají. [6] 

 

Alnus incana 50 let 

Sorbus aria 80-100 let 

Populus tremula, Betula pendula, Prunus avium 100 let 

Acer platanoides 150 let 

Fagus sylvatica, Picea abies 200-300 let 

Acer pseudoplatanus 500 let 

Pinus cembra, Taxus baccata 1000 let  

 

 Určování věku dřevin podle letokruhŧ je přesné u stromŧ, u keřŧ se však neprovádí z 

dŧvodu, ţe jednotlivé hlavní větve po určité době odumírají, a jsou nahrazovány novými. 

Proto jsou vyuţívány údaje o době výsevu nebo výsadby. Při inventarizaci dřevin však nelze 

postupovat tímto zpŧsobem, a výzkumník je odkázán na odhad. [6] 

 Pro klasifikaci lze vyuţít tabulku věkové kategorie vycházející z jednotlivých etap 

vývoje.  
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Tabulka 1: Věkové kategorie dřevin 

Zdroj: [5] 

Věk 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 

prodluţovací rŧst, často začátek 

plodnosti 

4 Dospělý jedinec Vyvinutý jedinec s 

charakteristickými znaky taxonu 

5 Veterán Rozpad struktury jedince s 

doprovodnými projevy (úbytek 

kosterních větví, nástup 

přirozených patogenŧ) 

 

 Věkové stadium jedince lze hodnotit odhadem pomocí věkových kategorií 

stanovených schématicky (např.: 0 - 10, 11-20, 21 - 40, 41-60, 61 - 100, 101 a více let). [4] 

 

2.2.2 VÝVOJOVÉ STADIUM 

 

 Z hlediska vývojového stadia lze jedince rozčlenit do 5 základních klasifikačních 

skupin.  

Tabulka 2: Vývojové stadium dřevin 

Zdroj: [5] 

1 Klíčící jedinec, u něhoţ převládají znaky ujímání na stanovišti 

2 Uchycený jedinec, u něhoţ není absence péče ohroţující 

3 Stabilizovaný dospívající jedinec, který jiţ nepotřebuje intenzivní péči 

4 Dospělý jedinec překračující jiţ období kulminace ročního přírŧstu, který je jiţ 

schopen generativní reprodukce 

5 Starý jedinec, u kterého jsou jiţ zřetelné příznaky chátrání 
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2.3 KVALITATIVNÍ ÚDAJE 

 Z hlediska ţivotaschopnosti, zdravotního stavu a stupně poškození hovoříme 

o tzv. kvalitativních údajích, které jsou parametry kvality jedince na stanovišti. 

 

2.3.1 VITALITA 

 

 Kvalita jedince je posuzována pomocí ţivotaschopnosti, která je hodnocena 

semikvantitativě zejména podle kvality olistění a tvarování větví.  

Tabulka 3: Vitalita 1 

Zdroj: [5] 

Stupeň 1 stromy plně vitální 

Stupeň 2 stromy s mírně sníţenou vitalitou, projevy sníţení vitality mohou být dočasné 

Stupeň 3 stromy se středně sníţenou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivŧ 

lze očekávat dílčí zlepšení 

Stupeň 4 stromy se silně sníţenou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení 

Stupeň 5 stromy bez projevŧ fyziologické vitality 

 

Vitalitu lze hodnotit pomocí zjednodušené pětistupňové charakteristiky.  

Tabulka 4: Vitalita 2 

Zdroj: [5] 

Stupeň 1 vitalita optimální 

Stupeň 2 vitalita mírně sníţená 

Stupeň 3 vitalita středně sníţená 

Stupeň 4 vitalita silně sníţená 

Stupeň 5 vitalita velmi silně sníţená aţ ţádná 

 

 Při hodnocení ţivotaschopnosti je pozornost upírána k tvarovým změnám větví, tzv. 

malformacím. Charakteristika malformace větví primární struktury vyjadřuje proces změn 

větvení na hlavních větvích, coţ je zapříčiněno právě nedostatečnou vitalitou jedince. 

Sekundárně malformace ovlivňuje také stupeň olistění. Podle tvarových změn lze tedy 

vitalitu stromŧ mírných pásŧ klasifikovat do čtyř stupňŧ. [5] 
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Tabulka 5: Vitalita 3 

Zdroj: [5] 

Stupeň 1 síťovité, rovnoměrné, husté rozvětvení 

Stupeň 2 hrotovitá, štětkovitá nebo podlouhlá struktura koruny 

Stupeň 3 štětcovitá struktura, zpravidla zaklenutí koruny 

Stupeň 4 odumírání hlavních větví, skeletovitý habitus 

 

2.3.2 ZDRAVOTNÍ STAV 

 

 Zdravotní stav je dalším parametrem udávajícím aktuální odchylku od normálu 

vztaţenou k porostu jako celku. Hodnocení celkového stavu jedince se provádí nejen 

z hodnocení dílčích charakteristik, nýbrţ také z pozorování porostu a zohledňování vlivu 

mezi jedinci na sebe navzájem, zejména z dŧvodu přenosu chorob a škŧdcŧ. Jedná se tedy o 

obecné hodnocení. [4] 

 

2.3.3 STUPEŇ POŠKOZENÍ 

 

 Mezi dílčí charakteristiky lze zahrnout mechanické poškození kmene, poškození 

koruny, výskyt hnilob a dutin a sníţení statické stability (viz. Obrázek 7: Silně narušená 

statická rovnováha u Salix x species).  

 

Tabulka 6: Stupeň poškození dřevin 

Zdroj: [5] 

Stupeň 1 poškození nebo defekty minimálního rozsahu bez významnějšího vlivu 

na existenci jedince 

Stupeň 2 poškození nebo defekty významného rozsahu, existence není bezprostředně 

ohroţena - často však podmíněna realizaci pěstebního opatření 

Stupeň 3 poškození nebo defekty kritického rozsahu, existence bezprostředně ohroţena 

 

 Poškození kmene je zpravidla zpŧsobeno jakoukoliv vnější mechanickou destrukcí, 

která mŧţe vést k infikování dřevokaznými houbami a následně k narušení statiky stromu. 
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Zpravidla se jedná o narušování zvěří (např. broušení parohŧ) a lidským faktorem 

(např. špatná péče, oděrky při parkování) do hlubších vrstev dřeva. 

 K poškození koruny dochází zejména za extrémních povětrnostních podmínek nebo 

lidskou neodbornou péčí. Nejobvyklejším projevem zanedbané péče je výskyt suchých 

větví, ovšem je nutné tyto větve odlišovat u kaţdého konkrétního druhu se suchými větvemi 

vzniklými v souladu se zákonitostmi rŧstu koruny. Při posuzování závaţnosti poškození je 

zvaţován především rozsah poškození. 

 Statická stabilita je posuzována komplexně se zohledněním taxonu a věkového 

stadia. Jedná se především o naklonění stromu (viz. Obrázek 7: Silně narušená statická 

rovnováha u Salix x species), k němuţ dochází výkyvem těţiště nebo chybným větvením, 

coţ mŧţe mít za následek rozlomení a výskyt hnilob a dutin. [5] 

 

2.4 SADOVNICKÁ HODNOTA 

 Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou sadovnickou a krajinářskou hodnotu jedince. 

V mapové části se obvykle význam jednotlivých dřevin zakresluje pěti barvami (viz 

Obrázek 2: Grafické znázorňování velikostí, skupin a sadovnických hodnot dřevin): 1 – 

červená, 2 – modrá, 3 – zelená, 4 – hnědá, 5 – ţlutá, přičemţ 1 je sadovnicky a krajinářsky 

nejvýznamnější. [4] 

 Celkové hodnocení jedince je vyjadřováno pětistupňovou klasifikací. 
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Tabulka 7: Sadovnická hodnota 

Zdroj: [5] 

Stupeň 1 Dřeviny velmi hodnotné Typický habitus, vzrostlé, zdravé a 

nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě 

perspektivní 

Stupeň 2 Dřeviny nadprŧměrně hodnotné Určité nedostatky, které nesniţují 

hodnotu, dlouhodobě perspektivní 

Stupeň 3 Dřeviny prŧměrně hodnotné Habitus se vychyluje od normálu, 

přípustné poškození nebo výskyt chorob, 

které významně neovlivňují vitalitu, 

středně aţ dlouhodobě perspektivní 

Stupeň 4 Dřeviny podprŧměrně hodnotné Podstatně sníţená vitalita, 

pravděpodobná jen krátkodobá existence 

do 25 let v přijatelném stavu 

Stupeň 5 Dřeviny velmi málo hodnotné Chybí předpoklady byť jen krátkodobé 

existence v dŧsledku poškození, stáří 

nebo chorob a škŧdcŧ, nebo dřeviny, 

které je nutné pro jejich infekčnost 

odstranit 
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3. INVENTARIZACE BYLIN 

 

 Fytocenologické snímkování neboli zapisování je zpŧsob zjišťování nejdŧleţitějších 

vlastností fytocenóz. Lze tak porovnávat více fytocenóz, které si mohou být velmi blízké, 

nebo naopak značně rozdílné. Blízké fytocenózy jsou si v jednotlivých charakterových 

znacích velmi podobné. Za nejdŧleţitější analytické vlastnosti těchto biocenóz lze pokládat 

druhovou skladbu společně s prostorovým a kvantitativním zastoupením jednotlivých 

komponentŧ neboli druhŧ. [8] 

 

3.1 ZÁKLADY SYNTÉZY FYTOCENÓZ  

 Na základě stupně podobnosti jednotlivých analytických znakŧ jsou jednotlivé 

fytocenologické zápisy seskupovány do kategorií s podobnými atributy, a jsou tak vytvářeny 

druhy fytocenóz. Souvislé plochy dvou nebo více si podobných fytocenóz jsou označovány 

jako části fytocenóz příslušného typu. Tento proces sdruţování fytocenóz je obvykle 

označován jako tzv. typizace fytocenóz nebo floristická typizace podle zpŧsobu určování 

fytocenóz na základě jejich floristické skladby. Typizace probíhá na taxonometrické a 

poddruhové úrovni. [8] 

 Při typizaci jsou zjišťované údaje zapisovány do fytocenologických tabulek, jejichţ 

vyhodnocením jsou získávány syntetické znaky typŧ fytocenóz. Typizace fytocenóz 

umoţňuje maximální vyuţití analytických znakŧ rozlišitelných na druhové a poddruhové 

úrovni. Znaky typŧ fytocenóz a obecně i biocenóz a ekosystémŧ, podle kterých se rozlišují 

jednotlivé typizované jednotky, jsou označovány jako znaky diagnostické. Existují dva 

druhy diagnóz, které spolu úzce souvisejí a neobejdou se jedna bez druhé. Na jejich 

základech je moţné neustále zpřesňovat a dobírat se k poznání podstaty zkoumaných 

jednotek. [8] 
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3.1.1 DIFERENCIAČNÍ DIAGNÓZA 

 

 Diagnóza diferenciační je zpŧsob poznání nebo determinace příslušného objektu 

(heterotypického celku) v rámci abstraktního typu. Na základě této diagnózy lze vylišit 

danou vegetační jednotku z celého souboru vegetačních jednotek. [8] 

 3.1.2 CHARAKTEROVÁ DIAGNÓZA 

 

 Diagnóza charakterová (podstatová) slouţí k podávání úplného přehledu o podstatě a 

vlastnostech objektu z dvou rŧzných hledisek - statického a dynamického podle úrovně 

postupŧ a moţností zkoumání. [8] 

 Významnou roli hraje u celkŧ lesních společenstev postupné zapojování k poznání 

podstaty nejrŧznějších odvětví, jako jsou přírodovědecké, hospodářské a historické. 

Dosahujeme tak poznání celkŧ ekosystémŧ a nabízí se nám moţnost vyuţívání poznatkŧ 

z nejrŧznějších vědních oborŧ včetně hospodářské činnosti. Jedná se však o sloţitou 

problematiku. [8] 

 

3.2 SYNTETICKÉ ZNAKY FYTOCENÓZ  

 K správnému určení a poznání fytocenóz je vyuţíváno syntetických znakŧ, 

mezi které patří prezence (přítomnost), konstance (stálost), fidelita (věrnost), pokryvná 

hodnota druhu, význačná druhová kombinace, floristická podobnost. [8]  

 

3.2.1 PREZENCE 

 

 Přítomností je označován výskyt rostlinného taxonu ve fytocenologické tabulce. 

V kaţdém fytocenologickém snímku mohou být jednotlivé druhy rŧzně zastoupeny, mohou 

se v jednotlivých snímcích opakovat nebo zcela chybět. Prezence je zcela nezávislá na 

dominanci a taxon mŧţe být zastoupen v rŧzném počtu, od jedince aţ po zcela dominantní 

pokryv. Podle prezence je určována konstance. [8] 
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3.2.2 KONSTANCE 

 

 Stálost je syntetický znak, kterým je formulována přítomnost taxonu 

ve fytocenologické tabulce procentuálně. Udává poměr počtu fytocenologických snímkŧ, 

v nichţ je daný druh přítomen, k počtu všech snímkŧ sdruţených v tabulce do jednoho typu 

fytocenózy násobených stem. Konstance je většinou vyjadřována v tzv. třídách konstance s 

pětičlennou stupnicí. [8] 

 

Tabulka 8: Třídy konstance 

Zdroj: [8] 

Třída konstance Druh s konstancí v rozmezí Druh 

I. blíţícím se 0 aţ 20 % vzácný 

II. větším neţ 20 aţ 40 % málo přítomný 

III. větším neţ 40 aţ 60 % často přítomný 

IV. větším neţ 60 aţ 80 % většinou přítomný 

V. větším neţ 80 aţ 100 % téměř vţdy přítomný, jen výjimečně 

nepřítomný 

 

 Podle procentního zastoupení jsou rozlišovány druhy konstantní, jeţ se vyskytují 

alespoň v 50 % a více, druhy akcesorické neboli přídatné, které jsou v zastoupení od 25 

do 50 % fytocenologických snímkŧ daného společenstva, a druhy akcidentální čili náhodné, 

objevující se v méně neţ čtvrtině fytocenologických snímkŧ daného společenstva. [8] 

 

3.2.3 FIDELITA 

 

 Věrnost je syntetickým znakem určujícím výši vázanosti daného druhu na vegetační 

jednotky. Druhy věrné jsou ty, které se objevují jen v určité fytocenóze, na níţ jsou vázány, 

a které se v jiných fytocenózách nevyskytují. Věrnost je hodnocena podle pětibodové 

stupnice. [8] 
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Tabulka 9: Fidelita 

Zdroj: [8] 

Stupeň Druh  

5 vázaný výlučně nebo téměř výlučně na určitou fytocenózu 

4 se zřetelnou vazbou na určitou fytocenózu, avšak vzácně se vyskytující 

i v jiných fytocenózách  

 

3 vyskytující se častěji v několika rŧzných fytocenózách, avšak přednostně jen 

v jedné fytocenóze  

 

2 bez výslovné vázanosti na jakoukoliv asociaci fytocenózu 

1 vzácně se vyskytující na určitém místě z dřívější předchozí fytocenózy, 

anebo nastěhovaný do současné asociace z jiné fytocenózy 

 

 Pro druhy ve stupních 5 aţ 3 platí označení charakteristické neboli diferenciální, 

které jsou v přírodě velmi vzácné, druhy se stupněm 2 jsou druhy prŧvodní a druhy ve stupni 

1 jsou označovány jako druhy náhodné. [8] 

 

3.2.4 POKRYVNÁ HODNOTA DRUHU 

 

 Dalším syntetickým znakem fytocenologického snímkování je tzv. pokryvná hodnota 

druhu. Vypočítává se jako procentický podíl součtu středních hodnot pokryvnosti daného 

druhu ze snímkŧ, v nichţ se nachází, k počtu všech snímkŧ zahrnutých do dané fytocenózy. 

Pokryvná hodnota druhŧ tak udává mnoţstevní uplatnění jednotlivých komponentŧ v 

typizovaných fytocenózách. Pokryvná hodnota druhŧ je vypočítávána u všech taxonŧ ve 

fytocenologické tabulce. Druhy s vysokými pokryvnými hodnotami jsou velmi často 

indikátory určitých ekologických elementŧ, např. dominance ekoelementŧ nitrofilních 

rostlin charakterizuje vyšší obsah volně přístupného dusíku v pŧdě (např. Urtica dioica). [8]  
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3.2.5 VÝZNAČNÁ DRUHOVÁ KOMBINACE 

 

 Význačná druhová kombinace je znak tvořený souborem rostlinných druhŧ 

charakteristických a druhŧ s IV. a V. třídou konstance. Tento atribut je určován pomocí 

srovnávací metody fytocenologických tabulek. [8] 

 

3.2.6 FLORISTICKÁ PODOBNOST 

 

 Floristická podobnost slouţí k řazení fytocenologických snímkŧ 

do fytocenologických tabulek. Nejedená se o jednoduchou metodu, proto musí být 

prováděna zkušeným fytocenologem s terénní praxí, aby nedošlo k subjektivnímu 

zařazování. Nejen proto byly zdokonalovány metody a zpŧsoby zařazování pomocí tzv. 

koeficientu příbuznosti. Nejedná se však o příbuznost ve smyslu vývoje, ale o podobnost. 

Termín koeficient příbuznosti je však v ekologii  a fytocenologii ustálený. Floristická 

podobnost lze vypočíst pomocí Jaccaidova nebo Sörensenova koeficientu. Obě metody jsou 

zaloţeny na posouzení podobnosti jednotlivých snímkŧ a udávají se v procentech. [8] 

 

JACCAIDŦV QJ = c · 100  

 

a + b - c a - počet druhŧ ve snímku A 

 b - počet druhŧ ve snímku 

 c - počet společných druhŧ 

 

SÖRENSENŦV QS = 2c · 100  

 

a + b  a - počet druhŧ ve snímku A 

 b - počet druhŧ ve snímku B 

 c - počet společných druhŧ 

 

 Obecně platí, ţe při porovnávání stejných snímkŧ vycházejí hodnoty Jaccaidova 

koeficientu niţší neţ hodnoty Sörensenova koeficientu. Hodnocení snímkŧ probíhá 
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výpočtem koeficientŧ pro všechny moţné kombinace snímkŧ (1/2, 1/3...1/n, 2/3, 2/4... 2/n, 

atd.). Snímky s trvale nízkým koeficientem jsou méně podobné. [8] 
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B. Experimentální část 

4. METODIKA  

 

 Stanoviště bylo po prvotním prozkoumání pomyslně rozděleno zpevněnou asfaltovou 

cestou spojující dvě panelákové zástavby na dvě části odlišného krajinného charakteru. S 

tím souvisí i zpŧsob postupu inventarizace na obou plochách. Západně od cesty nelze 

provádět inventarizaci měřením kaţdého jedince ze dvou dŧvodŧ: Prvním je močálovitý 

charakter území (viz. Obrázek 5: Stojatá tŧň v zamokřené části lesoparku Stromovka), který 

znemoţňuje přístup k dřevinám, druhým dŧvodem je hustota porostu (viz. Obrázek 4: 

Neprostupnost keřového patra v zamokřené části lesoparku Stromovka) znemoţňující pohyb 

a zaznamenávání jednotlivých dřevin do mapy. Na východní straně od pěšiny je moţné 

praktické vyuţití inventarizace za pomocí vytýčení si významných bodŧ pro lepší 

prostorovou orientaci pomocí Publikace dat Informačního souboru katastru nemovitostí 

ISKN. 

 

4.1 KATASTRÁLNÍ ČLENĚNÍ 

 Vymezená část lesoparku je rozčleněna na devět parcel, na kterých má vlastnické 

právo jednak Statutární město Havířov (parcelní číslo 1539/1, 1540, 1546, 1547, 1616) 

Technické sluţby města Havířov TSMH (p.č. 1620, 1624), dále pak Stavební bytové 

druţstvo Havířov (p.č. 1541) a paní Helena Klimszová (p.č. 1548) . Všechny parcely, 

s výjimkou těch, které vlastní TSMH, spadají pod druh pozemku do kategorie ostatní 

plocha. Katastrální úřad uvádí v Publikaci dat ISKN parcely ve vlastnictví TSMH jako 

Zastavěná plocha a nádvoří, jedná se tedy o zpevněné cesty. [1] 

 

4.2 POMŮCKY A METODY MĚŘENÍ  

 Na území byla semikvantitativním hodnocením provedena inventarizace dřevin 

a jarních bylin. K určování druhŧ bylo vyuţíváno knih Květena České republiky, Stromy 
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keře, Příručka mladého přírodovědce, Naše květiny a Klíč ke květeně České republiky. 

Během inventarizace byly pořizovány digitální fotografie fotoaparátem NIKON MH-53.  

 Zamokřená část lesoparku byla prozkoumána po stránce druhového sloţení, kdeţto 

prostřední část lesoparku byla podrobně inventarizačně prozkoumávána za pomocí 

jednoduchých měřidel. Měření obvodu kmene probíhalo pomocí krejčovského metru 

ve výšce prsou, tzn. 130 cm nad zemí, a to u dřevin s minimálním obvodem kmene 80 cm a 

více. Výška dřevin byla měřena metodou pomocí tuţky, přičemţ zpŧsob vyuţívá znalosti 

vzdálenosti palce nataţené paţe od oka. K vypočtenému výsledku se připočítává výška oka 

od země. Veškeré informace byly v terénu zapisovány do bloku (viz. Obrázek 22: 

Inventarizační tabulka 1, Obrázek 23: Inventarizační tabulka 2, Obrázek 24: Inventarizační 

tabulka 3, Obrázek 25: Inventarizační tabulka 4, Obrázek 26: Inventarizační tabulka 5, 

Obrázek 27: Inventarizační tabulka 6) a jednotlivé dřeviny zakreslovány do plánu katastrální 

mapy.  

 

4.3 METODY INVENTARIZAČNÍHO HODNOCENÍ 

 Vitalita nebyla v zamokřené části lesoparku hodnocena u konkrétních jedincŧ, 

ale u porostu jako celku. V prostřední části lesoparku probíhalo hodnocení vitality 

s přihlíţením na zdravotní stav, věk a stupeň poškození jedince. Inventarizační prŧzkum 

probíhal v období vegetačního klidu, kdy se nedá hodnotit olistění a jeho malformace, 

ani zapojení do porostu. Byla tedy vyuţita třístupňová tabulka: 

 

Tabulka 10: Tabulka hodnocení vitality v prostřední části lesoparku Stromovka 

Stupeň Vitalita 

1 Optimální aţ mírně sníţená vitalita bez významnějších malformací  

2 Středně aţ silně sníţená vitalita 

3 Velmi silně sníţená aţ ţádná vitalitou 

 

 Zdravotní stav dřevin byl hodnocen podle následující tabulky: 
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Tabulka 11: Tabulka hodnocení zdravotního stavu dřevin v prostřední části lesoparku Stromovka 

Stupeň Zdravotní stav 

1 Bez poškození aţ mírné poškození bez trvalých následkŧ  

2 Výrazné poškození, při němţ není ohroţena existence jedince 

3 Velmi silné poškození, existence jedince ohroţena 

 

 Kaţdý exemplář prostřední části Stromovky byl hodnocen i po stránce sadovnické. 

Podle zjištěných údajŧ byly jednotlivé stromy ohodnoceny známkami 1 - 3, které 

charakterizují sadovnickou hodnotu a význam. 

 

Tabulka 12: Tabulka sadovnické hodnoty dřevin vyuţívaná v prostřední části lesoparku Stromovka 

 

 Fytocenologický prŧzkum jarního aspektu bylin byl prováděn v obou částech 

vymezeného území. Jednotlivé taxony byly dohledávány v Červeném seznamu ohroţenosti a 

vzácnosti druhŧ, a následně zařazovány do skupin dle závaţnosti ohroţení. 

 

4.3 METODY ZPRACOVÁNÍ DAT 

 Při samotné inventarizaci byly vyuţívány grafické programy pro zpracování 

rastrových map ARCVIEW, ARCMAP a ARCGIS. Jednotlivé mapy byly na sebe 

naskládány  ve dvou vrstvách, z nichţ první vrstvu tvořil letecký snímek Ortofoto, a druhou 

vrstvou byla katastrální mapa. V programu COREL byla vytvořena třetí vrstva, ve které byly 

zakreslovány ikony jednotlivých dřevin. 

 

Stupeň Sadovnická hodnota Podmínky 

1 Velmi hodnotný exemplář  Dlouhověká dřevina, zdravá, vitální 

2 Středně hodnotný exemplář Krátkověká pionýrská dřevina nebo dřevina 

dlouhověká s mírnými malformacemi 

a chorobami, které neohroţují existenci porostu 

3 Nehodnotný exemplář Krátkověká, silně nemocná dřevina se suchými 

větvemi ohroţující porost, s hnilobami 
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5. PRŮZKUM ZAMOKŘENÉ ČÁSTI LESOPARKU 

 

 Z dŧvodu špatné dostupnosti k jednotlivým dřevinám byly veškeré taxační, popisné 

i kvalitativní údaje měřeny a hodnoceny semikvantitativně. Ze vzrŧstu a tvaru dřevin lze věk 

porostu odhadovat na méně neţ sedmdesát let. Jednotlivé dřeviny zde nebyly vysazovány. 

Porost nasvědčuje tomu, ţe po naváţkách zemin ze stavby nově rostoucího města na 

sklonku šedesátých let docházelo k samovolné sukcesi.  

 

5.1 PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ DŘEVIN 

 Mezi nejčastěji se vyskytující druhy tohoto území patří zejména listnaté dřeviny. 

Z nich lze jmenovat rychle rostoucí pionýrskou dřevinu Betula pendula (20 % porostu), 

Populus canadensis (20 % porostu), jakoţto velmi invazivní druh, který nebyl rozšířen 

samovolně, nýbrţ byl v šedesátých letech minulého století po naváţkách zemin cíleně 

vysazován, dále pak dlouhověkou dřevinu typickou pro tvrdý luh Tillia cordata (20 % 

porostu) a Salix species – nejčastěji Salix caprea (10 % porostu), která tvoří měkký luh. 

V procesu samovolné sukcese však území obydlují v menší míře i druhy, jako jsou tomu 

Alnus glutinosa (9 % porostu), Sambucus nigra (9 % porostu), Prunus avium (4 % porostu), 

Malus domestica (3 % porostu), Picea abies (1 % porostu)  nebo Taxus baccata (1 % 

porostu). Tří procentní zastoupení zaujímají druhy s velmi malým významem pro lesopark. 

Jsou to zejména druhy, které byly do Stromovky zaneseny lidským faktorem jako zahradní 

odpad. Jedná se především o šlechtěné kultivary  Swida alba, Ribes x hybrida, Daphne 

mezereum nebo Rosa canina. V jiţní části lesoparku, na pozemku přiléhajícím těsně k 

restauraci Boršičanka se vyskytuje expanzivní Reynoutria japonica, která se vyskytuje 

prozatím na tomto jednom stanovišti Je však otázkou času, kdy se začne rozpínat a 

vytlačovat ostatní druhy bylinného a křovištního patra. Západní část areálu je obklopena 

stromořadím druhu Acer pseudoplatanus, které lemuje asfaltovou komunikaci - ulici 

Karvinská. 

 

 

 



Marie Pastrňáková: INVENTARIZAČNÍ PRŦZKUM VEGETACE VE STROMOVCE 

 

2011  33 

Graf 1: Procentuální zastoupení druhů v zamokřené části lesoparku Stromovka 
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5.2 INVENTARIZACE DŘEVIN V ZAMOKŘENÉ ČÁSTI LESOPARKU 

 Věkové a vývojové stadium je pro celý lesní porost shodný, odhaduje se na čtyřicet 

aţ šedesát let, čemuţ odpovídá vývojový stupeň č. 4 (viz. Tabulka 2: Vývojové stadium 

dřevin) - Dospělý jedinec překračující jiţ období kulminace ročního přírŧstu, který je jiţ 

schopen generativní reprodukce. [5] 

 Porost lze z hlediska vitality hodnotit stupni číslo 2 (viz. Tabulka 3: Vitalita 1, 

Tabulka 4: Vitalita 2, Tabulka 5: Vitalita 3), kdy lze za nejvýznamnější dŧkazy pokládat 

fakta, ţe porost nepodléhá ţádné lidské péči, a přesto je schopen odolávat vnějším 

negativním vlivŧm, jako jsou znečištěné a prašné ovzduší, zamokření, občasné extrémní 

meteorologické podmínky a vandalismus (např. lidé bez domova vyuţívají kmeny dřevin 

k budování si přístřeší). 

 Z hlediska zdravotního stavu je dŧleţitým parametrem právě posouzení jedince 

vzhledem k celému porostu. Jedná se o velmi obtíţné hodnocení pro prŧzkumníka bez letité 

praxe. Porost močálovité části lesoparku Stromovka nelze po stránce zdravotní objektivně 

zhodnotit. Dřeviny jsou nedostupné, a proto se mŧţeme jen domnívat, ţe dřevní a lýková 

část jednotlivých stromŧ není významně narušená ţádným hmyzem. Lze se opřít o fakta, ţe 

porost není tvořen monokulturou, nýbrţ více druhovou skladbou, která vznikla přirozenou 

sukcesí, a tudíţ nedává příleţitost zničit celý lesopark. Problémy ovšem vytvářejí 

dřevokazné houby na odumírajícím dřevě padaných větví a nemocných stromŧ a na pár 
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jedincích vyskytující se poloparazitující Jmelí bílé - Viscum album. V zamokřené části, která 

není nijak ošetřována, je to naprosto běţný jev, kterého se nemusíme obávat. Tuto část 

Stromovky lze chápat jako jakousi městskou náhraţku pralesa se svou vlastní metodou 

fungování a obnovy. 

 Stejně tak, jako zdravotní stav a vitalitu, lze hodnotit stupeň poškození rovněţ pouze 

z hlediska porostu jako celku. Za nejvýznamnější příčiny poškození dřevin mŧţeme 

pokládat mechanické poškození kmenŧ, poškození korun a výskyt hnilob a dutin vlivem 

sníţení statické stability z dŧvodu podmáčení jedincŧ, které vystihuje stupeň poškození číslo 

2 (viz. Tabulka 6: Stupeň poškození dřevin): Poškození nebo defekty významného rozsahu, 

existence není bezprostředně ohroţena. [5] 

 Sadovnická hodnota zamokřené části lesoparku je téměř nulová. Neplní ţádnou 

estetickou funkci. Daleko významnější je hodnota ekologická, kterou západní část 

Stromovky postupnou sukcesí nabízí. Je to území, které je jiţ od šedesátých let dvacátého 

století ponecháno napospas přírodě bez významnějších zásahŧ člověka, pokud opomeneme 

zásahy negativního charakteru, jako jsou vyvěrání splaškŧ, jejichţ pŧvod prozatím nebyl 

zjištěn, nebo nezákonné skládkování odpadŧ. Avšak i přesto, nebo moţná právě proto, 

je tato část lesoparku schopná nabídnout úkryt hejnŧm ptákŧ, kteří by jinak ve městě 

Havířov neměli tak ideální podmínky pro hnízdění, jako je tomu v houští porostu Stromovky 

s dostatkem vody a potravy. 

 



Marie Pastrňáková: INVENTARIZAČNÍ PRŦZKUM VEGETACE VE STROMOVCE 

 

2011  35 

6. PRŮZKUM PROSTŘEDNÍ ČÁSTI LESOPARKU 

 

 Tato část lesoparku Stromovka pŧsobí ucelenějším dojmem. Terén není po léta nijak 

významně narušován lidskou činností, jako je tomu u zamokřené části lesoparku. Podle 

výskytu jarních bylin se mŧţeme domnívat, ţe tato část Stromovky nepatřila k zemědělsky 

obhospodařovaným oblastem. Naopak, občasně se vyskytující koberce porostŧ jarních bylin 

vypovídají o velmi významném nivním území okolo menšího vodního toku. 

 

6.1 ZASTOUPENÍ DŘEVIN 

 K nejpočetnějším druhŧm v prostřední části Stromovky patří Alnus glutinosa, Betula 

pendula, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Picea abies, Populus x canadensis, Quercus 

robur a Salix x species. Kromě těchto zástupcŧ jiţ vzrostlých stromŧ se na území vyskytují 

nově dorŧstající jedinci, kteří prozatím zaplňují keřové a bylinné patro. Jsou to zejména 

zástupci rychle rostoucích druhŧ, jako jsou Prunus avium, Prunus padus a Sambucus nigra.  

 Zinventarizovány byly dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce prsou, 

s výjimkou uceleného porostu Střemch obecných, jejichţ kmeny zaujímaly obvod 50 cm. V 

inventarizační tabulce jsou uvedeny pod společným číslem dřeviny.  

 

Graf 2: Početní zastoupení druhů  v prostřední části lesoparku Stromovka 

Početní zastoupení druhů v prostřední části lesoparku 

Stromovka
Alnus glutinosa 28 ks

Populus x canadensis 22 ks

Prunus padus 12 ks

Betula pendula 10 ks

Picea abies 9 ks

Fraxinus excelsior 9 ks

Carpinus betulus 4 ks

Quercus robur 4 ks

Tilia cordata 2 ks

Salix x species 2 ks
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 Z hlediska taxačních údajŧ  se výška dřevin s minimálním obvodem kmene 80 cm na 

sledovaném území pohybuje od 14 metrŧ, kterou zaujímá Carpinus betulus s číslem dřeviny 

29, do 28 metrŧ - Populus x canadensis s číslem dřeviny 20. Prŧměrná výška dřevin je 18 - 

22 metrŧ. Šířka korun stromŧ je individuální v závislosti na prostoru. Porost lesoparku je 

však velmi dobře zapojený, takţe bylo zjištěno, ţe nejčastěji se šířka korun pohybuje okolo 

deseti metrŧ. Největší korunu má  dřevina číslo 71 - Quercus robur s šířkou 20 m, nejmenší 

korunu zaujímá dřevina číslo 7 - Alnus glutinosa s šířkou 4 m. Dalším dendrometrickým 

údajem je obvod kmene měřený v centimetrech. Největší naměřený obvod kmene zaujímá 

Populus x canadensis s číslem dřeviny 18, jehoţ kmen narostl do rozměrŧ 320 cm.  

 Vývojové stádium prostřední části lesoparku lze obecně zhodnotit jako dřeviny 

stabilizované. Jedná se především o dospělé jedince, kteří jsou jiţ schopni reprodukce. 

Věkové sloţení dřevin je odhadováno prŧměrně na šedesát let. Porost je však neustále 

zarŧstán novými jedinci krátkověkých dřevin a keřŧ. Mezi nejstarší stromy patří Duby letní, 

jejichţ věk je odhadován aţ na 180 let. 

 Porost je vitální, zejména, jedná li se o kříţence topolŧ Populus x canadensis. 

Ostatní druhové zastoupení má většinou mírně sníţenou nebo středně sníţenou vitalitu, 

v závislosti na zdravotním stavu a stupni poškození. Byly zinventarizováni čtyři jedinci, 

jejichţ vitalita je velmi silně sníţená aţ ţádná a deset jedincŧ se středně aţ silně sníţenou 

vitalitou. Jedná se o dřeviny, které jsou napadeny houbovými hnilobami, kteří mají 

rozdvojený či roztrojený kmen, a o jedince se silně metlovitou korunou a značně seschlými 

větvemi. Jejich zdravotní stav tedy odpovídá bodŧm 2 a 3, kdy se jedná o výrazné 

poškození, u něhoţ není ohroţena existence nebo o poškození s následky ohroţující 

existenci jedince. 

 Sadovnická hodnota stromŧ v lesoparku charakterizuje dřeviny většinou jako velmi 

hodnotné dlouhověké exempláře, které jsou relativně zdravé, vitální, a jejich existence 

neohroţuje ostatní jedince nebo jako středně hodnotné exempláře s mírným poškozením, 

které  nejsou dlouhověké, ale plní funkci výplně v prostoru. V prostřední části Stromovky se 

vyskytuje pouze deset jedincŧ ze sto dva stromŧ, kteří jsou označováni za nehodnotné. 

 Ekologická hodnota lesoparku spočívá jednak ve vyskytujících se pŧvodních 

taxonech stromŧ i jarních bylin, ale zejména plní funkci hygienickou. Zejména ve 

vegetačním období, kdy jsou koruny stromŧ obaleny listím, slouţí jako bariéra pro poletující 

prach a zvýšenou hlučnost zpŧsobenou autodopravou. 
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  Hrozící problém po stránce ekologické stability ovšem představuje porost Křídlatky 

japonské, která mŧţe mít, jakoţto expanzivní druh, velmi negativní dopad na ekologický 

systém celého lesoparku. Je to velmi intenzivně rostoucí bylinný keř, který nemá v Evropě 

škŧdce, a tudíţ nic nezabraňuje jeho dalšímu rozrŧstání. Svými rychle nabírajícími rozměry 

pak hubí veškeré bylinné, a mnohdy i křovinné patro. Porost Reynoutria x japonica se 

vyskytuje na pozemku přiléhajícímu k restauraci Boršičanka, v jiţní oblasti lesoparku, 

nalevo od vedení vysokého napětí. 
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7. INVENTARIZACE BYLIN – JARNÍ ASPEKT 

 

 Na území prozkoumávané části lesoparku se v močálech vyskytují bahenní rostliny 

Caltha palustris (viz. Obrázek 12: Caltha palustris), Cirsium oleraceum (viz. Obrázek 16: 

Cirsium oleraceum) a vodní druh Lemna minor. V ekosystému lesoparku lze najít významný 

indikační druh Urtica dioica (viz. Obrázek 13: Urtica dioica, Aegopodium podagraria a 

Anemone nemorosa) stanovující výskyt dusíku, dále pak Aegopodium podagraria (viz. 

Obrázek 13: Urtica dioica, Aegopodium podagraria a Anemone nemorosa), Alliaria 

petiolata (viz. Obrázek 10: Alliaria petiolata), Allium ursinum (viz. Obrázek 18: Allium 

ursinum), Anemone nemorosa (viz. Obrázek 13: Urtica dioica, Aegopodium podagraria a 

Anemone nemorosa), Cardamine pratensis, Ficaria verna, Galium aparine, Geranium 

robertianum, Geum urbanum (viz Obrázek 17: Geum urbanum), Glechoma hederacea, 

Lamium album, Luzula luzuloides (viz. Obrázek 11: Luzula luzuloides), Petasites albus (viz. 

Obrázek 15: Petasites albus), Potentilla anserina, Primula elatior, Ranunculus acris a Viola 

hirta (viz. Obrázek 14: Viola hirta), mimo jiné také druhy šlechtěné, zavlečené lidskou 

činností. Z nich se na sledovaném území vyskytují Fragaria vesca nebo Narcissus x 

hybrida.  

 

7.1 OCHRANA JARNÍCH BYLIN 

 Ochranou jarních bylin se zabývá literární publikace označována jako "Červený 

seznam rostlinných společenstev". Jedná se o aktualizovaný inventář rostlinných 

společenstev z území České republiky, který představuje kategorizaci ohroţení, vzácnosti 

a informuje o výskytu jednotlivých společenstev. Ohroţení jednotlivých společenstev 

je formulováno stupnicí ohroţení a vzácnosti asociací. [9] 
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Tabulka 13: Stupnice ohroţenosti rostlin 

Zdroj: [9] 

stupeň 

ohroţení/vzácnosti charakteristika 

1 Asociace vymizelá nebo pravděpodobně vymizelá, resp. vyhubená 

2 Asociace lidskou činností bezprostředně ohroţená 

/a, /b vzácná, dostatečně hojná 

3 Asociace ustupující v dŧsledku lidské činnosti 

/a, /b vzácná, dostatečně hojná 

4 Asociace bez ohroţení lidskou činností 

/a, /b vzácná, dostatečně hojná 
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Tabulka 14: Seznam bylin s charakteristikou ohroţení a společenstev 

Zdroj: [9] 

Vědecký název Stupeň 

ohroţení, 

vzácnosti 

Povaha ohroţení Společenstva 

Aegopodium 

podagraria 

(viz. Obrázek 13: 

Urtica dioica, 

Aegopodium 

podagraria a 

Anemone 

nemorosa) 

4/a Není prozatím ohroţen, v 

budoucnu bude ovlivněn 

změnami intravilánu obcí 

Druhotná lemová 

nitrofilní společenstva 

víceletých bylin,vlhčí 

ruderalizovaná stanoviště 

Alliaria petiolata 

(viz. Obrázek 10: 

Alliaria petiolata) 

4/b Bez ohroţení, tendence 

šíření ruderalizací 

příměstských lesŧ s 

výsadbou vysoké zeleně v 

sídlech 

Ruderální, nitrofilní, silně 

antropicky ovlivněná, 

lemová, stínomilná a 

vlhkomilná společenstva 

Allium ursinum  Neuveden Neuveden Luţní lesy údolních niv 

Anemone nemorosa 

(viz. Obrázek 13: 

Urtica dioica, 

Aegopodium 

podagraria a 

Anemone 

nemorosa)  

Neuveden Neuveden Neuvedeno 

Caltha palustris 

(viz. Obrázek 12: 

Caltha palustris)  

Neuveden Neuveden Baţinné olšiny, 

společenstva stromových 

vrb a topolŧ,louky 

střídavě mokrých 

stanovišť bez velkých 

vlhkostních výkyvŧ 

Cardamine 

pratensis  

Neuveden Neuveden Kontinentální 

zaplavované louky niv 

Cirsium oleraceum 

(viz. Obrázek 16: 

Cirsium 

oleraceum)  

Neuveden Neuveden Louky střídavě mokrých 

stanovišť bez velkých 

vlhkostních výkyvŧ 

Ficaria verna  Neuveden Neuveden Neuvedeno 

Galium aparine  Neuveden Neuveden Společenstva 

vrbotopolových luhŧ 

mírné zóny Evropy, 

společenstva xerofilních 

aţ hygrofilních listnatých 

lesŧ, přirozená 

a antropogenní 
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společenstva víceletých 

bylin na vlhkých 

stanovištích, ruderální 

společenstva nitrofilních 

rostlin 

Geranium 

robertianum  

4/b Bez ohroţení, tendence 

šíření ruderalizací lesŧ 

s výsadbou vysoké zeleně 

v sídlech 

Lemová stínomilná 

a vlhkomilná 

společenstva nitrofilních 

bylin na antropicky 

ovlivňovaných 

stanovištích 

Geum urbanum 

(viz Obrázek 17: 

Geum urbanum) 

Neuveden Neuveden Lemová stínomilná 

a vlhkomilná 

společenstva nitrofilních 

bylin na antropicky 

ovlivňovaných 

stanovištích 

Glechoma 

hederacea  

Neuveden Neuveden Společenstva mezofilních 

aţ hygrofilních 

opadavých listnatých lesŧ 

mírné zóny Evropy 

Lamium album  3/b Ustupuje při likvidaci 

kompostŧ a hnojišť, šíří 

se pomalu kolem čistíren 

odpadních vod obcí 

Mírně termofilní ruderální 

společenstva 

Lemna minor  Neuveden Neuveden Neuvedeno 

Luzula luzuloides 

(viz. Obrázek 11: 

Luzula luzuloides) 

3/b Převod na jehličnaté 

monokultury 

Březové doubravy 

Petasites albus 

(viz. Obrázek 15: 

Petasites albus) 

4/b Bez ohroţení Luţní lesy údolních poloh 

a okolí pramenišť, 

smrková společenstva 

Potentilla anserina 3/b Ustupuje po úpravách 

vodních tokŧ 

a urbanizovaných sídel 

Krátkostébelné, ţivinami 

dobře zásobené, 

mezofytní porosty 

ovlivňované častým 

sešlapáváním, 

nitrofilní společenstva 

na podmáčených hlinito-

jílovitých pŧdách 

Primula elatior  Neuveden Neuveden Luţní lesy údolních poloh 

a okolí pramenišť 

Ranunculus acris  Neuveden Neuveden Společenstva střídavě 

vlhkých stanovišť se silně 

kolísající podzemní 

vodou 
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Urtica dioica 

(viz. Obrázek 13: 

Urtica dioica, 

Aegopodium 

podagraria a 

Anemone 

nemorosa) 

4/b Bez ohroţení, tendence 

explozivního šíření 

na ruderalizovaných 

stanovištích 

Přirozená a ruderální 

antropogenní 

společenstva nitrofilních 

rostlin na vlhkých 

stanovištích 

Viola hirta 

(viz. Obrázek 14: 

Viola hirta) 

Neuveden Neuveden Neuvedeno 
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8. SEZNAM ÚPLNÝCH VĚDECKÝCH NÁZVŮ 

 

8.1 LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ STROMY 

Tabulka 15: Seznam úplných vědeckých názvů listnatých a jehličnatých stromů 

Zdroj: [6, 10, 13, 14] 

vědecký název český název čeleď 

Acer campestre L. Javor babyka Aceraceae - Javorovité 

Acer platanoides L. Javor mléč Aceraceae - Javorovité 

Acer pseudoplatanus L. Javor klen Aceraceae - Javorovité 

Alnus glutinosa GAERTN. Olše lepkavá Betulaceae - Břízovité 

Alnus incana MOENCH. Olše šedá Betulaceae - Břízovité 

Betula pendula ROTH. Bříza bělokorá Betulaceae - Břízovité 

Carpinus betulus L. Habr obecný Corylaceae - Lískovité 

Corylus avelana L. Líska obecná Corylaceae - Lískovité 

Fagus sylvatica L. Buk lesní Fagaceae - Bukovité 

Fraxinus excelsior L. Jasan ztepilý Oleaceae - Olivovníkovité 

Malus domestica L. Jabloň  domácí Rosaceae - Rŧţovité 

Picea abiesKARST. Smrk ztepilý Pinaceae - Borovicovité 

Pinus cembra L. Borovice limba Pinaceae - Borovicovité 

Populus x canadensis MOENCH. Topol kanadský Salicaceae - Vrbovité 

Populus tremula L. Topol osika Salicaceae - Vrbovité 

Prunus avium L. Třešeň ptačí Rosaceae - Rŧţovité 

Prunus padus L. Střemcha obecná Rosaceae - Rŧţovité 

Quercus robur EHRH. Dub letní Fagaceae - Bukovité 

Salix caprea L. Vrba jíva Salicaceae - Vrbovité 

Sambucus nigra L. Bez černý Caprifoliaceae - Zimolezovité 

Sorbus aria L. Jeřáb muk Rosaceae - Rŧţovité 

Taxus baccata L. Tis červený Taxaceae - Tisovité 

Tilia cordata MILL. Lípa srdčitá Tiliaceae - Lípovité 

 



Marie Pastrňáková: INVENTARIZAČNÍ PRŦZKUM VEGETACE VE STROMOVCE 

 

2011  44 

8.2 LISTNATÉ KEŘE 

Tabulka 16: Seznam úplných vědeckých názvů listnatých keřů 

Zdroj: [6, 9, 10, 13, 14] 

vědecký název český název čeleď 

Daphne mezereum L. Lýkovec jedovatý Thymeleaceae - Lýkovcovité 

Ribes x hybrida L. Rybíz Grossulariaceae - Meruzalkovité 

Rosa canina L. Rŧţe šípková Rosaceae - Rŧţovité 

Swida alba L. Svída bílá Cornaceae - Dřínovité 
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8.3 BYLINY 

Tabulka 17: Seznam úplných vědeckých názvů bylin 

Zdroj: [9, 10, 11, 12] 

vědecký název český název čeleď 

Aegopodium podagraria L. Bršlice kozí noha Apiaceae - Miříkovité 

Alliaria petiolata CAVARA  

ET GRANDE 
Česnáček lékařský Brassicaceae - Brukvovité 

Allium ursinum L. Česnek medvědí Liliaceae- Liliovité 

Anemone nemorosa L. Sasanka hajní Ranunculaceae- Pryskyřníkovité 

Caltha palustris L. Blatouch bahenní Ranunculaceae- Pryskyřníkovité 

Cardamine pratensis L. Řeřišnice luční Brassicaceae - Brukvovité 

Cirsium oleraceum SCOP. Pcháč zelinný Asteraceae - Hvězdnicovité 

Ficaria verna Huds. Orsej jarní Ranunculaceae- Pryskyřníkovité 

Fragaria vesca L. Jahodník obecný Rosaceae - Rŧţovité 

Galium aparine L. Svízel přítula Rubiaceae - Mořenovité 

Geranium robertianum L. Kakost smrdutý Geraniaceae - Kakostovité 

Geum urbanum L. Kuklík městský Rosaceae - Rŧţovité 

Glechoma hederacea L. Popenec břečťanolistý Lamiaceae - Hluchavovité 

Lamium album L. Hluchavka bílá Lamiaceae - Hluchavovité 

Lemna minor L. Okřehek menší Lemnaceae - Okřehkovité 

Luzula luzuloides LAM. Bika hajní Juncaceae - Sítinovité 

Narcissus x hybrida Narcis Amaryllidaceae - Amarylkovité 

Petasites albus GAERTN. Devětsil bílý Asteraceae - Hvězdnicovité 

Potentilla anserina L. Mochna husí Rosaceae - Rŧţovité 

Primula elatior HILL Prvosenka vyšší Primulaceae - Prvosenkovité 

Ranunculus acris L. Pryskyřník prudký Ranunculaceae- Pryskyřníkovité 

Reynoutria x japonica 

HOUTT. 

Křídlatka japonská Polygonaceae - Rdesnovité 

Urtica dioica L. Kopřiva dvoudomá Urticaceae - Kopřivovité 

Viola hirta L. Violka srstnatá Violaceae - Violkovité 

Viscum album L.  Jmelí bílé Loranthaceae - Ochmetovité 
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ZÁVĚR 

 

 Podle vědeckých pracovníkŧ, kteří provádí inventarizace jiţ řadu let, je výhodné si 

kaţdou dřevinu zakreslovat do mapky s barevným odlišením dle její sadovnické hodnoty. S 

tímto názorem souhlasím za předpokladu, ţe je inventarizace prováděná v přístupném 

terénu, a jedná-li se o zahradnicky šlechtěné kultivary. Takovýmto zpŧsobem je tedy moţné 

postupovat v městských parcích a areálech historických staveb, zejména hradŧ a zámkŧ, 

nikoliv v nepřehledném lese, kde není moţné ani druţicové připojení na GPS. Samozřejmě 

je v těchto případech nutný PC program, v němţ lze zakreslovat jednotlivé solitéry i porosty. 

Výhodou je pak zobrazení ve 3-D, které umoţňuje investorŧm náhled případných změn. 

 Inventarizace takovýchto rozměrŧ se v dnešní době zadávají většinou firmám, které 

jsou po stránce technické i znalostní naprosto vybaveny, a mají přehled o všech 

nejrŧznějších kultivarech. Celé dílo probíhá ve spolupráci se zahradnickým architektem, a to 

v letních měsících, kdy jsou dřeviny olistěny. V období vegetačního klidu by nebylo moţné 

správně určit jednotlivé kultivary. 

 Inventarizaci dřevin pokládám za velmi odbornou vědeckou činnost, jejíţ objektivita 

roste s mnoţstvím praktických zkušeností. Jen léta terénní činnosti v tomto oboru dají 

inventarizujícímu pracovníkovi objektivní nadhled nad všemi aspekty, kterými je celý 

prŧzkum prováděn. Existuje mnoho zpŧsobŧ, jak postupovat a podle čeho jednotlivé dřeviny 

hodnotit. Zpravidla se jedná o vícestupňové tabulky, podle nichţ je konkrétní dřevina 

hodnocena po stránce taxačních, popisných i kvalitativních údajŧ. Ovšem podmínkou je 

dokonalá znalost všech jehličnatých i listnatých stromŧ, technické zázemí a dostatečné 

financování. 

Tato práce byla vytvořena jako podkladový materiál pro případnou realizaci naučně-

poznávací stezky a rekonstrukci lesoparku Stromovka. Po prvotním skeptickém dojmu ze 

současného vzhledu a stavu lesoparku, a po provedení inventarizace dřevin a jarních bylin 

jsem dospěla k závěru, ţe západní zamokřená část Stromovky by byla velmi finančně 

náročná, co se týče rekonstrukce, a tudíţ je výhodnější oblast ponechat i nadále samovolné 

sukcesi ještě na dobu minimálně dalších deseti let. V této lokalitě, která byla v minulém 

století neustále ruderalizována, je pravděpodobné, ţe bude neustále docházet k dalšímu 

ničení tamějších společenstev skládkováním odpadŧ, vypalováním a vypouštěním 

znečištěných vod. Jediným řešením, jak nápomoci sukcesi, je zvýšené pokutování osob, 
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zpŧsobujících tyto demolice a chránění této oblasti. Nevýhodou ovšem zŧstává, ţe je tato 

oblast rozparcelována mezi více vlastníkŧ, kteří neprojevují zájem o svŧj pozemek.  

 Pokud by se Statutární město Havířov rozhodlo pro revitalizaci části ve svém 

vlastnictví, navrhovala bych zaměření jednotlivých dřevin a zmapování celé oblasti. Jako 

další by bylo nutné vyřešit tamější kanalizaci, která se mísí s podzemní vodou, coţ má 

za následek tlející tŧně a močály, jejichţ voda neodtéká do Sušanky, jak tomu pŧvodně bylo 

před výstavbou města, kdy byla na sledované území naváţena skrývka z rostoucích budov. 

Po mnoho let pak Technické sluţby Havířov lesopark vyuţívaly jako skladiště sekané trávy. 

V současné době je tento val však zrevitalizován. Přes všechny tyto handicapy je tato část 

lesoparku významnou domovinou pro hnízdící ptactvo. 

 Prostřední část Stromovky je jakýmsi přechodem mezi zruderalizovanou částí a částí 

s výskytem kobercových porostŧ jarních bylin a pŧvodními dřevinami. Pŧsobí neudrţovaně, 

ale prŧklest pionýrských dřevin a nemocných jedincŧ, úklid odpadkŧ a zničení porostu 

Reynoutria x japonica by postačil k  celkovému vzhledu a vnímání lesoparku jeho 

návštěvníky. V současné době zde probíhá zaměřování stromŧ geodety, a časem se moţná 

dočkáme i zpevnění cest a doplnění lesoparku lavičkami a odpadkovými koši. 
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Obrázek 4: Neprostupnost keřového patra v zamokřené části lesoparku Stromovka 
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Obrázek 6: Potůček protékající Stromovkou 
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Obrázek 9: "Havířovská spalovna odpadů" 
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Obrázek 10: Alliaria petiolata 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 11: Luzula luzuloides 
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Obrázek 12: Caltha palustris 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 13: Urtica dioica, Aegopodium podagraria a Anemone nemorosa 
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Obrázek 14: Viola hirta 
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Obrázek 15: Petasites albus  
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Obrázek 16: Cirsium oleraceum 
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Obrázek 17: Geum urbanum 
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Obrázek 18: Allium ursinum 
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Obrázek 19: Mapa lesoparku Stromovka 

Zdroj: [15] 

 

 

 

Obrázek 20: Zaznačení zamokřené části lesoparku do katastrální mapy 

Zdroj: [15] 
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Obrázek 21: Mapa inventarizace zeleně 

Zdroj: [15], Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 22: Inventarizační tabulka 1 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 23: Inventarizační tabulka 2 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 24: Inventarizační tabulka 3 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 25: Inventarizační tabulka 4 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 26: Inventarizační tabulka 5 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 
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Obrázek 27: Inventarizační tabulka 6 

Zdroj: Pastrňáková, Marie 

 


