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ANOTACE 

Cílem této práce je zmapování druhového a početního zastoupení dřevin na parcele 

č. 1093 v k.ú. Ostrava-Mariánské Hory. Plocha je ohraničena ulicemi Zelená, Výstavní, 

1. máje a zpevněným pěším chodníkem spojujícím ulice Výstavní a 1. máje.  

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá 

vymezením pojmů zeleň a sídelní zeleň, rozdělením zeleně, vlivem zeleně na prostředí, 

charakteristikou města Ostravy a popisem mapované plochy včetně zmínky o historii. 

V praktické části jsou popsány jednotlivé druhy dřevin, které se v mapovaném území 

nacházejí. Dále je zde obsažen návrh na doplnění mapované plochy a popis práce v terénu. 

V práci jsou rovněž uvedeny údaje obsahující přehled poloh jednotlivých dřevin pomocí 

GPS souřadnic, druhové a početní zastoupení jednotlivých dřevin na mapované ploše. Vše 

je zpracováno v mapě pomocí programu ProgeCAD 2008 Professional, která je součástí 

příloh. 

Práce, mimo výše uvedené, obsahuje fotodokumentaci dané plochy, obrázky 

historických map dokladující vývoj území a historické fotografie. 

Klíčová slova: zeleň, sídelní zeleň, dřevina, sukcese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION  

This dissertation aims to map the species and numbers of woody plants on parcel 

1093 in the cadastral map of Ostrava – Mariánské Hory. The area is bounded by the streets 

Zelená, Výstavní and 1. máje, and by a paved pedestrian sidewalk connecting the streets 

Výstavní and 1. máje.  

The dissertation consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part 

presents a delimitation of the terms greenery and urban greenery and a division of greenery 

types, discusses the influence of greenery on environment and the characteristics of the city 

of Ostrava, and describes the mapped area, mentioning its history as well. The practical 

part describes the individual species of woody plants that can be found in the mapped area. 

It also contains suggestions on how the mapped area could be supplemented, including 

a description of field work. The dissertation also lists the positions of individual woody 

plants using GPS coordinates and the species and numbers of individual woody plants 

in the mapped area. These data are processed into a map using ProgeCAD 2008 

Professional and the map is included in appendices.  

Apart from this, the dissertation also contains photographic documentation 

of the area, pictures historical maps evidencing the development of the area, and historical 

photographs.  

Keywords: greenery, urban greenery, woody plant, succession  
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1. Úvod 

V souvislosti se zvyšujícími se nároky lidí na bydlení a zajištění jejich potřeb 

dochází ke zvyšování počtu zastavěných ploch a tedy k úbytku stávající zeleně. Zeleň je 

bezesporu důležitým prvkem v krajině. Plní několik funkcí - hygienickou, ochrannou 

a estetickou.  

Předmětem této práce je zelená plocha v Ostravě Mar. Horách vymezená ulicemi 

1. máje, Výstavní, Zelená a pěší zpevněnou cestou spojující ul. 1.máje a Výstavní. Parcelní 

číslo 1093, k.ú. Mariánské Hory. Jedná se o významný kus zeleně, který se nachází 

v blízkosti centra města Ostravy, který byl v roce 1993 kvalifikován jako Významný 

krajinný prvek. 

Plocha má výměru 96 372 m2 Náklady na její údržbu představují nemalé finanční 

prostředky. V současné době je plocha udržována pouze nejnutnějšími zásahy. Probíhá 

nezbytně nutné sečení trávy a zásahy do dřevin pouze v havarijních případech.  

Domnívám se, že u takto rozsáhlé plochy zeleně s nemalým počtem dřevin je potřeba 

mít zpracovanou vizi kam by se budoucnost této plochy měla ubírat. Stromy jsou 

pamětníky, kteří mohou přežít několik lidských generací, a proto je potřeba přistupovat 

k jejich pěstování a údržbě s plnou zodpovědností. Zásahy provedené nyní se mohou 

v plné síle projevit až u budoucích generací. Na to je potřeba stále myslet a mít na paměti, 

že pokácet strom je velmi jednoduché, ale vypěstovat strom do jeho plné dospělosti a krásy 

vyžaduje mnoho trpělivosti a především času. 

Je potřeba začít od začátku, a proto je předmětem mé bakalářské práce prvotní 

zmapování plochy. Prostý součet všech dřevin a určení jejich druhu. V souladu 

se zjištěnými skutečnostmi jsem navrhla možné doplnění plochy o zeleň, tak aby se 

docílilo druhové pestrosti a tím se zvýšila i druhová diverzita území.  
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2. Pojem zeleň 

Zeleň lze definovat jako soubor záměrně založených nebo původních prvků živé 

a neživé přírody. Mezi prvky živé přírody (vegetační prvky) řadíme stromy, keře, trávníky 

a květiny. Mezi prvky neživé přírody řadíme terén, kameny a vodu.  

Pojem zeleň tedy zahrnuje jak zeleň původní, tak zeleň člověkem záměrně 

vysazovanou.  

Původní zeleň je zeleň volné krajiny. Patří zde jednotlivé stromy a skupiny těchto 

stromů, keřové porosty, stromořadí, doprovodná zeleň vodních toků a vodních ploch, 

porosty dřevin na mezích na plochách nevhodných k hospodářskému využití, zeleň podél 

komunikací. Skupiny a pásy stromů a keřů ve volné krajině se někdy označují jako 

„roztroušený les“. Původ těchto skupin je různý. Může se jednat o zbytky potlačovaných 

lesů, které se dosud udržely v krajině buď na hospodářsky těžko využitelných místech 

nebo jde o dřevinné druhy, které odolaly různým druhům poškození, druhy náhodně 

zavlečené a trpěné, dále pak jednotlivé stromy nebo skupiny stromů z různých důvodů 

člověkem uměle vysazené. 

Pokud tato rozptýlená zeleň nedosahuje výměry 0,30 ha, pak nemá ani charakter 

hospodářského porostu obvykle tedy není předmětem odborné lesnické péče. 

Mezi zeleň člověkem záměrně vysazovaná patří, např. parky, ovocné sady, historické 

zahrady, příměstské lázeňské parky, ochranné porosty kolem zemědělských 

a průmyslových závodů, sadovnické úpravy veřejných rekreačních ploch, výsadby podél 

dálnic, porosty vysazované při rekultivaci skládek, výsypek a odvalů. [2] 

2.1.  Dělení zeleně 

Zeleň lze dělit dle různých kritérií. Můžou to být – charakter, účel, funkce a význam.  

Dnes je nejpoužívanější klasifikace třídění: 

Zeleň veřejná: 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; 
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Vyhrazená zeleň: zeleň v obytných okrscích, zeleň u individuální zástavby, zahrady 

u škol, mateřských školek a jeslí, zeleň u sportovišť a koupališť, zeleň u léčebných ústavů, 

hřbitovy, botanické a zoologické zahrady, arboreta; 

Ochranná zeleň: zelené plochy v obvodu průmyslových závodů a v pásmech 

hygienické ochrany; 

Hospodářská zeleň: hospodářské a účelové lesy, ovocné sady, výrobní zahrady 

a školky, zelinářské a zemědělské plochy; 

Ostatní zeleň: zeleň v chráněných územích, 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. [2] 
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3. Sídelní zeleň 

Označení, které se používá v případech, kdy pojem „rozptýlená zeleň“ nebo „zeleň 

volné krajiny“ nevystihuje výsadby zeleně v souvislosti se sídlištěm, zejména měst. 

Podle funkce a využívání zelených ploch rozlišujeme v sídlištích zeleň : 

Zeleň veřejnou – veřejně přístupné parky, sadovnický upravovaná náměstí, veřejná 

prostranství, stromořadí; 

Zeleň vyhrazenou – tj. zeleň v obytných okrscích, zahrady u škol, mateřských školek 

a jeslí, zeleň sportovišť a koupališť, zeleň na hřbitovech, zahrady léčebných ústavů, 

botanické a zoologické zahrady, zahradní kolonie, zeleň u individuální výstavby. [1] 

3.1. Zeleň a její vlivy na prostředí 

3.1.1. Vliv na tepelný režim okolních ploch 

Je prokázáno, že rostliny působí jako ochlazující činitel. Část tepelné energie 

spotřebovávají na své fyziologické procesy, mnoho jí absorbují svými listy. Velmi příznivě 

se uplatňuje stín stromů a keřů. Uprostřed zeleně se hodnota sumárního slunečního záření 

snižuje až několikanásobně ve srovnání s tímto zářením na volné ploše. I stromy s poměrně 

řídkou korunou (např. topoly) pohlcují 60 – 80 % slunečního záření. Hustým zápojem 

korun (např. tsuga) pronikají dokonce jen 2 -3 % slunečního záření. Koruny dubů a javorů 

dovolují proniknout jen asi 10 % sluneční radiace.[1] 

3.1.2. Vliv zeleně na vlhkost ovzduší 

V literatuře se uvádí, že městský vzduch je o 20 – 30 % sušší než vzduch venkovský. 

Rozdíly ve vlhkosti vzduchu uvnitř města jsou způsobovány především plochami zeleně. 

Měřením konaným v ČSSR se zjistilo, že v sadech je ve dne o 5 – 10 % vyšší vlhkost než 

uvnitř města, večer se rozdíly zvyšují až na 20 %. Některé dřeviny mají vyšší odpařovací 

účinek (buk, bříza, olše), jiné nižší (borovice). Uvádí se, že za vegetační období může 

vzrostlá bříza odpařit asi 70 hl, dospělý buk kolem 90 hl a jabloň 180 hl. Další vliv zeleně, 

pokud jde o regulaci vlhkosti, záleží v její schopnosti drenážovat zamokřené plochy, 

popřípadě okolí staveb.[1] 
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3.1.3. Vliv zeleně na zlepšení jakosti vzduchu 

Rostliny tím, že při fotosyntetické reakci spotřebovávají oxid uhličitý a produkují 

kyslík, velmi příznivě ovlivňují chemické složení vzduchu. Množství kyslíku tak neustále 

doplňují a tím mají nenahraditelný význam. Obsah oxidu uhličitého se v poslední době 

znatelně zvyšuje. S tím je nutně spojen odpovídající úbytek kyslíku. Zeleň zbavuje vzduch 

i tak škodlivých plynů, jako je oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, i když ne 

v takové míře jako je tomu u prachových částic.[1] 

3.1.4. Vliv zeleně na snižování prašnosti 

Účinnost zeleně na snižování prašnosti ovzduší je mimořádně významná. Hlavní 

složkou je schopnost částí rostlin – zejména listové čepele – zachycovat velké množství 

prachu a různých nečistot. Tato schopnost je prokázána jak u skupin stromů, tak 

i u trávníků.[1] 

Uvádí se, že každý solitérní strom “zvětšuje” plochu půdy, kterou zaujímá, 

asi desetinásobně. Povrch listové plochy volně rostoucího buku (celkový počet listů 

asi 800 000) při průměru koruny 15 m tvoří dohromady plochu asi 1 600 m2. Při průchodu 

korunami dřevin se podstatně redukuje prašnost vzdušného proudu.[1] 

Průměrný účinek filtrace vzduchu zelení, závislý na druhu, hustotě a výšce porostu 

i na jiných faktorech, kolísá v rozmezí 60 – 70 %, zřídka je nižší než 50 %, a to u mladých 

lesních porostů, křovin apod.. [1] 

 Tabulka č. 1: Účinnost zeleně v prašném prostředí (Podle Bernatzkého, 1968) 

ráno v poledne večer
Centrum města 15 120 13 220 18 370
Hlavní nádraží 16 630 18 310 17 640
Park 3 260 1 100 3 140
Ulice bez stromů 12 880 10 180 11 490

Stanoviště
Počet prachových částic v 1 l vzduchu

 

Činitelé, kteří se uplatňují při snižování prašnosti: absolutní povrch listů, sklon listů 

při různém proudění vzduchu, pohyblivost listů, proudění vzduchu kolem a uvnitř 

koruny, vlhkost popřípadě lepivost povrchu listů, charakter sedimentu. 
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3.1.5. Vliv zeleně na vzdušné proudění 

K místnímu proudění vzduchu dochází jeho rozdílným zahříváním nad zastavěnými 

prostorami, volnou krajinou a vegetačními formacemi, zejména jsou–li porosty zeleně 

souvislejší. Toto místní proudění podporuje “samočinné čištění” vzduchu v sídlištích 

a průmyslových aglomeracích. [1] 

Vhodně umístěné pásy zeleně mohou zmírnit nežádoucí proudění vzduchu (nárazové 

větry) a vytvářet “závětří”. Nejvhodnější jsou pásy z keřů a stromů různých výšek, 

polopropustné pro vítr. [1] 

Podle výsledků měření se na návětrné straně snižuje rychlost větru o 30 – 50 %, a to 

na vzdálenost rovnající se 5 až 10-ti násobku výšky stromů. Na straně závětrné klesá 

rychlost větru o 40 – 70 % na vzdálenost rovnající se 15 až 20-ti násobku výšky porostu. 

Největšího účinku se dosáhne, má – li pás 40 až 50procentní propustnost. [1] 

3.1.6. Vliv zeleně na snižování hlučnosti 

Hluk pohlcuje hlavně stromová zeleň. Výrazného snížení hluku na dálnici lze 

dosáhnout asi 33 m širokými pásy stromů a keřů. Uvádí se, že širší pruhy vysokých, hustě 

olistěných stromů snižují hluk až o 10 decibelů, v některých případech až o 12 decibelů. 

Porost dřevin, široký asi 200 až 250 m, se považuje za stejně účinný při tlumení hluku jako 

zemědělské pozemky o šířce 1,8 až 2 km. [1] 

Pro tlumení hlučnosti jsou nejvhodnější vertikálně členěné porosty, pásy by měly 

obsahovat stale zelené dřeviny a nejen opadavé listnáče.  

Vhodné dřeviny jsou: javory, platany, střemchy, duby, lípy a topoly. Další druhy lze 

vybrat podle těchto kritérií: 

- listy mají být velké, tlusté a tvrdé; 

- mají být soustředěny kolmo proti směru hluku; 

- olistění má trvat co nejdelší část roku. [1] 
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4. Významný krajinný prvek 

Významný krajinný prvek (VKP) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v pozdějším platném znění jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody 

jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávník, remíz, mez, trvalá travní 

plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv 

nebo i cenná plocha porostů v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo 

park.[13] 

Zájmové území je součástí významného krajinného prvku č. 5 „ Park mezi ul. 1.máje 

a Výstavní“ (dále jen VKP č. 5) , který byl vzat do evidence Magistrátu města Ostravy, 

odboru životního prostředí dne 8. června 1993. Celková výměra VKP č. 5 je 7,5286 ha. 

Jedná se o plochu souvislé zeleně parkového charakteru, která jednak odcloňuje zónu 

průmyslové zástavby od zóny obytné, jednak chrání sportovně rekreační zařízení parku 

a bývalý areál jeslí (stávající charitní dům) a areál mateřské školky, který byly vytvořeny 

na části původní parkové plochy. Vzhledem k lokalizaci plochy v obvodu s vysokou 

zastavěností a vysokým podílem průmyslu je zejména význam hygienické funkce této 

parkové plochy značný.[23] 

VKP jsou dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 

tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. Mezi zásahy, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP patří 

zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních 

toků a nádrží a těžba nerostů. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohrožení  či oslabení jeho ekologicko – stabilizační 

funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 

přírody. V tomto případě je to Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí.[23] 
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5. Pasport zeleně 

Pasport zeleně patří mezi základní oborové nástroje pro výkon správy zeleně. 

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

podklad ze skupiny územně analytických podkladů. [14] 

Pasport zeleně se skládá ze dvou částí. Část mapová zachycuje prostorovou lokaci 

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 atributy prostorových jednotek 

(pozemkových parcel, vymezených základních ploch atd.). [14] 

Základní uplatňované principy: 

1. V rámci vymezených základních ploch systému zeleně pasport zeleně analyzuje 

skladbu vegetačních a technických prvků; 

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

v zastavěném území města; 

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. Pasport zeleně je tedy základním evidenčním nástrojem 

pro správu zeleně; 

5. Základní úlohou, kterou řešíme nad paspartem zeleně je bezpochyby problematika 

ekonomiky (nákladovosti, časové náročnosti) údržby. Pasport zeleně je tedy 

základním podkladem pro projekt údržby zeleně. [14] 

Metoda zpracování pasportu zeleně 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. [14] 
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6. Charakteristika města Ostravy 

Geografie 

Statutární město Ostrava se rozkládá na soutoku čtyř řek – Odry, Ostravice, Opavy 

a Lučiny, v severním okraji Moravské brány (rozhraní karpatské a alpské horské soustavy). 

Ostrava je třetím největším městem České republiky a největším městem 

Moravskoslezského kraje. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 360 km 

východně od hlavního města Prahy, 310 km severně od Vídně, blízko státní hranice 

s Polskem, která probíhá cca 10 km severně od městského centra, hranice se Slovenskem 

je ve vzdálenosti 60 km jihovýchodním směrem. [7] 

Celková rozloha města je 21 421 ha z toho je 8 435 ha zemědělské půdy, 2 442 ha 

lesních pozemků, 958 ha vodních ploch, 2 442 ha zastavěných ploch a 771 ha ostatních 

ploch  

Počet katastrálních území je 39, počet městských částí je 23, nejvýše položené místo 

je 334 m n. m. (Krásné Pole), nejníže položené místo je 208 m n. m. (Antošovice). [7] 

Území města měří z východu na západ 19,657 km a ze severu na jih 20,442 km. [7] 

Klimatické podmínky 

Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými 

zvláštnostmi způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou 

a specifickými podmínkami Ostravské pánve. 

Tabulka č. 2: Klimatické podmínky města Ostravy 

Roční úhrn srážek 751 mm 

Průměrná roční teplota +9,6 °C 

Průměrná lednová teplota -2,2 °C 

Průměrná červencová teplota +20,3 °C 

 

6.1. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
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Osada, ve které obyvatelům poskytovali obživu meandry řeky Odry, se podle první 

písemné zmínky z roku 1367 jmenovala Čertova Lhotka. Její rozvoj má na svědomí 

industrializace Ostravska. Těžit uhlí na šachtě Ignát (později Jan Šverma) v roce 1890 

započala česká rodina průmyslníka Vladimíra Vondráčka. Na přelomu 19. a 20. století zde 

bydlelo 7 500 lidí. [8] 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky je jedním z městských obvodů 

statutárního města Ostravy. Má rozlohu cca 735 ha a žije zde více než 13 tisíc obyvatel. [8] 

6.2. Historie a vývoj mapované plochy 

Při hledání informací k historii mapované plochy byly nalezeny cenné podklady 

v archívu města Ostravy (viz Obr.č.1: Mariánské Hory v roce 1920) a v soukromém 

archívu Ing. Jiřího Jezerského, místostarosty městského obvodu Mariánské Hory 

a Hulváky. 

Dotčené území v té době mělo jinou podobu než je tomu v dnešní době. Nenacházely 

se zde žádné budovy, vlastně šlo o volné prostranství se dvěma polními cestami, podél 

kterých později byly vystavěny domy. Vznikly zde ulice Zeyerova a Rezkova. Dnes se tyto 

ulice jmenují Fráni Šrámka a Zelená. Ulice Výstavní byla pojmenována podle Výstaviště, 

které na mapované ploše vzniklo. Pojmenování už této ulici zůstalo dodnes. Ulice 

Železárenská spojovala Mariánské Hory s Vítkovicemi, později se tato ulice jmenovala 

6. července a nyní je to ulice 1. máje. 

Další vývoj mapované plochy souvisel s rozvojem města Ostravy. Za prací zde 

přicházelo stále více lidí a Ti zde zůstávali a zakládali rodiny.  V letech 1926 a 1929 

vypadala mapovaná plocha už odlišně od roku 1920 (viz Obr.č. 2 a 3 příloha). Je patrné 

hustější osídlení a především vznik zábavného parku a výstaviště v místech mapované 

plochy. Pro zajímavost uvádím další historické snímky z let 1923 a 1925. (Obr.č 4 a 5 

v příloze). 

6.3. Současnost mapované plochy 

Na mapované ploše se nyní nachází nejen poměrně vzrostlé, letité dřeviny, ale 

i rozsáhlá travnatá plocha. Na ní je uměle vytvořená vyvýšenina (viz Obr. č. 14), která 

je využívána zejména dětmi k sáňkování. Dále zde nalezneme zbytky mobiliáře tzn. torza 
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laviček a odpadkových košů. Veřejné osvětlení se na mapované ploše nenachází. 

Komunikace jsou buď zpevněné asfaltovým povrchem nebo se jedná o pěšiny s povrchem 

ušlapané zeminy.  

Dále je na mapované ploše travnaté hřiště, které v minulosti sloužilo k tréninku 

a pořádání utkání oddílu ragby. Dnes je využíváno k příležitostným sportovním aktivitám 

občanů. Hřiště nemá žádné pevné ohraničení, pouze je po jedné straně lemováno zbytky 

laviček. 

Podél ul. 1. máje je vysázeno dvojité stromořadí, které tvoří topoly černé. 

V současnosti jsou tyto stromy velmi vzrostlé, na některých se projevují známky stáří. 

Nicméně stále tvoří účinnou bariéru proti větru a hluku.(viz Obr. č.12) 

Další stromořadí, tvořené z lípy velkolisté, lípy srdčité a jírovce maďálu (viz 

Obr.č. 13), je nedaleko kruhového útvaru, který v minulosti sloužil jako dráha pro jezdce 

na kolečkových bruslích. Jedná se o betonový skelet miskovitého profilu, který je nyní 

vyplněn hrubozrnnou struskou a škvárou. Dochází zde k uchycení semenáčů pionýrských 

dřevin, těmi jsou javory, břízy, topoly aj. (viz Obr.č. 15,16,17). Tato fáze se označuje jako 

autogenní primární sukcese. 
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7. Sukcese 

Nesezónní, směrovaný a spojitý proces kolonizace a zániku populací jednotlivých 

druhů na určitém místě (obecný význam termínu sukcese = následnictví, postupnost, 

posloupnost, nástupnictví). Postupné změny ve složení organismů a vytváření struktur 

společenstev probíhají podle určitého sukcesního řádu (sled různě dlouhých časových 

úseků).[15] 

Obvykle jde o sekulární změny společenstev. V jejich průběhu se uplatňují různé 

mechanismy. Sukcesní vývoj směřuje často ke klimaxu. [15] 

V přírodě existuje mnoho typů (environmentálních) limitních faktorů, proto existuje 

množství odlišných sukcesních typů. Řídícími parametry prostředí, určujícími typ sukcese 

jsou: dostupnost živin (zvláště organického dusíku), dostupnost energie ve formě 

světelného záření a dostupnost druhů, které se účastní v sukcesi. [15] 

Základní typy sukcese: 

1. Degradační (degradative succession): relativně krátký časový úsek (měsíce, 

roky), na odumřelé hmotě, fekáliích apod. Rozkladem organické hmoty některé zdroje 

potravy zanikají a jiné vznikají, v souvislosti s tím se objevují různá společenstva. Konec 

sukcese nastává, když je zdroj zcela zmetabolizován, zmineralizován. Účastní se jí 

heterotrofové (např. nekrofágní hmyz na mršině; populace hub na odumřelém jehličí). [15] 

2. Alogenní sukcese (alogenic succession): nový biotop je osídlován (okupován) 

dominantně autotrofními zelenými rostlinami, přičemž vznik nových biotopů a tedy i řízení 

sukcese závisejí na vnějších vlivech (geofyzikálně-chemické síly) měnících podmínky 

(např. ukládání nánosů bahna v ústích řek, zazemňování jezer a rybníků splaveninami, 

rozšiřování zasolených bažin na úkor lesů; sukcese je částečně autogenní – tvorba trsů trav, 

mravenišť…); poměrně vzácný typ sukcese. [15] 

3. Autogenní sukcese (autogenic succession): obnažená místa reliéfu bez působení 

postupně se měnících abiotických vlivů; narůstá celková biomasa (stoupá hrubá produkce), 

pokryvnost a listová plocha, obsah humusu a dusíku v půdě, ekologická stabilita atd.; 

charakter sukcese a nástup druhů jsou do značné míry determinovány okolím. [15] 



 

 - 14 - 

3.1 Primární sukcese (primary succession): na povrchu, který dříve neovlivňovalo 

jiné společenstvo, tj. bez organismů i diaspor a také bez skutečného půdního substrátu 

(relativně vzácná: písečná duna, lávový proud, nový odval důlní hlušiny, obnažené balvany 

na skalnatém pobřeží, plochy po ústupu ledovce). Pomalá, obvykle několik set let (proto 

ekolog zjišťuje údaje z historických map, používá radiokarbonovou metodu apod.); vzácně 

krátkodobá, jen několik let trvající sukcese (řasy na balvanech na pobřeží); významné 

zastoupení a vliv mají pionýrské druhy rostlin. [15] 

3.2 Sekundární sukcese (secondary succession): na místech s částečným či úplným 

odstraněním vegetace (důsledky choroby, požáru, silného větru), ale se zachováním 

vyvinuté půdy s diasporami (semenné banky); sukcese na povrchu, který dříve okupovalo 

jiné společenstvo, které částečně ovlivnilo sekundární sukcesní vývoj; obecně jde 

o rychlejší a častější proces než v případě primární sukcese. [15] 
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8. Metody práce a materiál 

Terénní práce byly prováděny celkem ve třech etapách roku 2010, vzhledem 

k velikosti mapované plochy a počtu dřevin. K zakreslování poloh dřevin jsem používala 

terénní mapové listy vytištěné z webových stránek Katastru nemovitostí. Mapovanou 

plochu jsem si rozdělila na dílčí plochy ohraničené v terénu pěšími komunikacemi. Dílčí 

plochy jsem procházela a zakreslovala jsem polohu jednotlivých dřevin do terénních 

mapových listů, zjišťovala jsem polohu dřevin pomocí GPS a nakonec jsem provedla 

určení druhu dřeviny pomocí určovacích znaků jako jsou listy a pupeny větví. Data zjištěná 

při terénním průzkumu jsem dále zpracovala v programu Microsoft Word a Microsoft 

Office Excel. Terénní mapové listy jsem použila pro vypracování mapy v měřítku 1:500, 

která je grafickým znázorněním plošného a druhového zastoupení dřevin. 

Při určování druhů dřevin byly použity tyto zdroje informací. Kremer, Held, 1995 

Stromy, Spohn, 2008, Stromy : Nový průvodce přírodou, Bollinger, 1998, Keře, Hecker, 

2003, Stromy a keře: Průvodce přírodou 

Plošné a druhové zastoupení jednotlivých dřevin na předmětné ploše bylo 

zpracováno v počítačovém programu ProgeCAD 2008 Professional, Serial Number 

827PRO-855834-965227. Vypracovaná mapa v měřítku 1: 500 je součástí příloh. 

Fotodokumentace, která byla pořízená v roce 2010 a zachycuje jak jednotlivé 

dřeviny, tak panoramatické snímky dané plochy byla zpracována a je součásti příloh na CD 

nosiči. 
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9. Výsledky 

9.1. Obecné informace o rostlinách na mapované ploše 

Informace, které jsou zpracovány v následují kapitole jsou souhrnem dat 

vypracovaných z literatury Kremer, Held, 1995 Stromy, Spohn, 2008, Stromy : Nový 

průvodce přírodou, Bollinger, 1998, Keře, Hecker, 2003, Stromy a keře: Průvodce 

přírodou 

9.1.1.Jehličnany 

Borovice černá 

Latinský název: Pinus nigra 

Čeleď: Pinaceae – borovicovité 

Původ: jižní a střední Evropa 

Popis: vždyzelený jehličnan, výška 30-40 m, borka černohnědá, šupinatá, listy jehlice  

8–18 cm dlouhé, koruna zprvu kuželovitá s převislými větvemi později je koruna 

mnohotvárná. 

Nároky a použití: spíše vápnité půdy, náročná na teplo, snáší suchý vzduch i letní teplo, 

dobře snáší městské prostředí. Důležitý strom tvořící lesní porosty. 

Modřín opadavý 

Latinský název: Larix decidua 

Čeleď: Pinaceae - borovicovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: opadavý jehličnan, výška cca 40 m, koruna štíhlá, kuželovitá, pravidelné, husté 

větvení, borka je zpočátku hladká šedohnědá, zelenohnědá, později hluboce rozpukaná 

a šupinatá, růžovohnědá. listy – jehlice měkké, 2-3 cm dlouhé, v chomáčích po 20-40. 

Nároky a použití: světlomilná dřevina, dobře snáší městské prostředí, roste i v nadmořské 

výšce 2 500 m, tvoří porosty v klimatických oblastech se suchým vzduchem na svěžích 

půdách. 

Smrk ztepilý 

Latinský název: Picea abies  

Čeleď: Pinaceae – borovicovité 
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Původ: domácí dřevina 

Popis: vždyzelený jehličnan, dorůstá výšky až 70m, borka je měděné barvy, hnědavě 

červená, jemně šupinatá, málo odlupčivá, koruna pravidelně kuželovitá, listy jehlice 1-2cm 

dlouhé, tuhé, tmavozelené, na spodní i svrchní straně s jemným světlejším proužkem. 

Nároky a použití: má rád vlhčí a chladnější klima, špatně snáší městské prostředí, strom 

s mělkou kořenovou soustavou v kyprých humózních půdách. 

9.1.2.Listnaté stromy 

Bříza bělokorá 

Latinský název: Betula pendula 

Čeleď: Betulacelae – břízovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý až 20 m vysoký strom, koruna zpočátku úzká, kuželovitá, později okrouhle 

vyklenutá nebo nepravidelná, borka hladká, stříbřitě bílá, šedobílé příčné pruhy, později 

hlavně při bázi kmene hrubé, sukovité, hluboce rozpraskané, černé lišty, listy 2-6 cm 

dlouhé, okrouhle oválné nebo trojúhelníkovité, dlouze řapíkaté, dvakrát pilovité. 

Nároky a použití: nesnáší zastínění, pionýrský druh na výsypkách, světlých, hrubých 

půdách, na mýtinách, při okrajích lesů, mezi polními kulturami. 

Buk lesní 

Latinský název: Fagus sylvatica  

Čeleď: Oleaceae – olivovníkovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis : statný, velký strom dosahující výšky do 30 m, koruna u mladších stromů štíhlá, 

u starších značně široká a kopulovitě klenutá, borka: hladká, olovnatě šedá, u straších 

jedinců zdrsnělá, ale nikdy ne šupinatá nebo potrhaná, listy jsou střídavé, 5-10 cm dlouhé, 

eliptické nebo vejčité, řapík krátký, chlupatý. 

Nároky a použití: dává přednost vlhkým půdám bohatým na živiny, lesotvorný strom, 

z nížin až do výšky 1 500m, důležitý lesotvorný strom. 

Dřezovec trojtrnný 

Latinský název: Gleditsia triacanthos  

Čeleď: Papilionaceae – motýlokvěté 

Původ: Severní Amerika bez Kanady 
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Popis: opadavý listnatý strom, výška až 40m, koruna většinou úzká v horní části rozšířená 

a klenutá, větve poměrně slabé, šikmo vystoupavé, borka: tmavě šedohnědá nebo červeně 

purpurová, zpočátku hladká později, rozčleněna v úzké ploché pláty, zejména u starších 

stromů s nápadnými chomáči až 20 cm dlouhých, rozvětvených trnů, listy střídavé, jednou 

nebo dvakrát zpeřené s přibližně 20 lístky, každý podlouhle kopinatý, zašpičatělý 

na vrcholu lehce vroubkovaný, světle nebo také tmavě zelené. 

Nároky a použití: slunné stanoviště, roste dobře na jakékoli půdě, ale nejlepšího olistění 

dosáhneme na humózní vlhké půdě. Parkový nebo okrasný strom, má značnou dekorativní 

hodnotu 

Dub červený 

Latinský název: Quercus rubra  

Čeleď: Fagaceae – bukovité 

Původ: Severní Amerika 

Popis: statný, opadavý strom, výška až 35m, koruna u mladších exemplářů kuželovitá, 

později podstatně širší, ve stáří značně rozložitá a kulovitě klenutá, borka světle nebo 

stříbrošedá, dlouho hladká, později více rozdělena do jednotlivých šupin a temněji šedá, 

listy jsou 10-25 cm dlouhé a asi 10cm široké, oválné nebo obvejčité, po obou stranách 

členěné do laloků (3-4-5), zářezy mezi nimi až 4-5cm hluboké. 

Nároky a použití: mrazuvzdorný, snáší dobře i městské prostředí, snáší také stinné 

stanoviště. 

Dub letní 

Latinský název: Quercus robur . 

Čeleď: Fagaceae – bukovité 

Původ: Evropa, Kavkaz 

Popis: opadavý, velmi statný strom, vysoký až 45m, koruna široká a vysoká, u solitérů 

kulovitě klenutá, borka světle šedá nebo světle hnědošedá, členěná v hustou síť brázd a lišt 

i u mladších jedinců, listy 10-12 cm dlouhé a asi 8 cm široké, obvejčité, na špici 

zaokrouhlené na bázi zřetelně ouškaté a přibližně 5-7 široce eliptickými laloky, nejsou 

prosti sobě přesně postavené a proto list působí asymetrickým dojmem. 
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Nároky a použití: snáší dobře městské prostředí, mrazuvzdorný, parkový strom, také 

vhodný do alejí, dobře snáší stín. Má v oblibě svěží a vlhké půdy, snáší větší klimatické 

extrémy. 

Habr obecný 

Latinský název: Carpinus betulus  

Čeleď: Corylaceae – lískovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: statný strom s výškou do 20 m, koruna zřídka pravidelně oblá, většinou oválného 

průřezu, starší stromy pokřivené, borka světle nebo temně šedá, zpočátku hladká, později 

se vzorkem jemné síťoviny nebo s plochými lištami, listy střídavé, podlouhle vejčité, 4-10 

cm dlouhé a na vrcholu krátce zašpičatělé, na bázi zaokrouhlené, mírně asymetrické, 

dvakrát ostře zubaté, na podzim sytě žluté nebo hnědožluté. 

Nároky a použití: nenáročný, mrazuvzdorný, vhodný pro všechny druhy půd s výjimkou 

písčitých půd nebo půd velmi bohatých na humus, nesnáší zasolení, důležitý lesní strom, 

tvoří porosty v listnatých lesích nebo křovinách s hojností bylin. 

Hrušeň obecná 

Latinský název: Pyrus communis  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: opadavý, slabě trnitý keř nebo až 20 m vysoký strom, koruna úzká, světlá, borka 

šedá, drobně šupinatá, listy nedělené s okrajem pilovitým nebo zubatým, střídavé, květy: 

oboupohlavné, bílé s volnými čnělkami, plody jsou okrouhlé až obvejčité s tvrdými zrnky 

v dužině. 

Nároky a použití: středně hluboké až mělké hlinité půdy, které jsou v létě vlhké až suché, 

ve světlých křovinách a ve světlých listnatých lesích. Má ráda teplá stanoviště bohatá 

na živiny. 

Jabloň domácí 

Latinský název: Malus domestica  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: domácí dřevina 
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Popis: opadavý strom vysoký až 2-10 m, vzhled koruny je velmi variabilní, hlavní větve 

neobvykle silné, borka šedá nebo hnědofialová, šupinatá, střídavé listy mají vejčitý tvar 

délky až 12 cm, tmavězelenou barvu, spodní stranu ochlupenou a jemně pilový okraj, 

květy jsou 3-4 cm široké, narůžovělé, plody kulovité, žluté, zelenožluté, červené, chutná 

dužina. 

Nároky a použití: dobře provlhčená půda bohatá na živiny, mrazuvzdorná, dobře snáší 

městské prostředí.  

Jasan ztepilý 

Latinský název: Fraxinus excelsior  

Čeleď: Oleaceae – olivovníkovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: velmi vysoký kolem 40 m, dekorativní, opadavý strom, , koruna u mladých stromů 

velice řídká s příkře vzpřímenými větvemi, u starších stromů velmi vysoko klenutá, 

otevřená a poněkud nepravidelná, borka u mladších stromů hladká, později více rozdělená 

do políček nebo s úzkými lištami, šedohnědá, listy vstřícné, lichozpeřené, 20-25 cm dlouhé 

s 9-13 lístky, které jsou podlouhle oválné, na vrcholu špičaté, zubaté. 

Nároky a použití: svěží, vlhké půdy bohaté na živiny, dobře snáší městské prostředí, 

vysazován v parcích i alejích 

Javor babyka 

Latinský název: Acer campestre  

Čeleď: Aceraceae - javorovité 

Původ: Severní Amerika 

Popis: menší opadavý strom, zřídka dosahuje výšky nad 10m, koruna kulovitě okrouhlá, 

rozložitá na zřetelném, zakřiveném kmeni, borka často korkovitá, listy jsou vstřícné, dosti 

pravidelné 5-ti laločné, laloky se směrem k bázi zmenšují. 

Nároky a použití: výborně snáší suché písčité půdy, snáší i zasolení, vápnomilný, roste 

od nížin až do výšky 900 m n. m., důležitá dřevina niv a plání, zřídka vysazován jako 

okrasná dřevina. 

Javor jasanolistý 

Latinský název: Acer negundo 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 
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Původ: Severní Amerika 

Popis: menší, opadavý, vysoký asi 15m, výjimečně i vyšší, koruna kupolovitě klenutá, 

nepravidelná, borka je u starších jedinců hladká, hnědošedá až šedočernavá, ve městech 

často silně porostlá zelenými řasami, listy jsou vstřícné, asi 5-7 cm dlouhé, lichozpeřené – 

výjimka v rodu Acer. Lístky po 5 výjimečně po 7. 

Nároky a použití: velmi přizpůsobivý, dobře roste na vlhkých půdách, ale snese i slunné 

stanoviště, „pionýrská dřevina“, velmi často vysazován jako parkový strom. Jedná se 

o rychlerostoucí dřevinu. 

Javor klen 

Latinský název: Acer pseudoplatanus 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: statný, zvlášť soliterní exemplář – krásně vyvinutý, opadavý, vysoký 30 – 40 m, 

koruna je vysoká, klenutá, nepříliš rozložitá, ale velmi pravidelná, borka je zprvu světle 

šedá, hladká, později šedohnědá, červeně skvrnitá, šupinovitě opadavá, listy jsou vstřícné, 

dlouze řapíkaté, okrouhlé, 5laločné, přední 3 laloky přibližně stejně velké, oba spodní 

zřetelně menší. 

Nároky a použití: lesní strom ve smíšených horských bučinách, mrazuvzdorný, dobře 

snese sucho, odolný vůči větru a posypovým solím. Často je vysazován v zahradách 

a parcích. 

Javor mléč 

Latinský název: Acer platanoides 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 

Původ: domácí druh 

Popis: statný, opadavý strom, vysoký 25 – 30 m, koruna pravidelná, velmi krásně klenutá 

na rovné, ale poměrně krátkém kmeni, borka u starších stromů jemně popraskaná, 

tmavošedá, neodlupčivá s jemným lištovým vzorem, listy vstřícné, dlouze řapíkaté, 10- 15 

cm dlouhé a téměř stejně široké a 5 – 7 nestejně velkými laloky, dlanitoklané 

Nároky a použití: mrazuvzdorný, snáší vlhké a hluboké půdy, odolný vůči znečištěnému 

ovzduší. Hojně je vysazován v parcích. 
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Jeřáb ptačí 

Latinský název: Sorbus aucuparia 

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: Evropa, Západní Sibiř, Malá Asie 

Popis: opadavý strom vysoký 5 – 15 m, koruna je okrouhlého nebo oválného obrysu, 

nepravidelná, otevřená, borka je u mladších stromů šedostříbrná, později matně šedá, 

jemně trhlinatá nebo s jemným lištovým vzorem, listy jsou lichozpeřené, na bázi 

asymetrické, střídavé, asi 20 cm dlouhé a 8 – 11 cm široké s 9 – 17 lístky, ty jsou ostře 

zubaté. 

Nároky a použití: světlomilný, suché nebo mírně vlhké jílovité  nebo kamenité půdy 

bohaté, na živiny, také na půdách písčitých, „pionýrská dřevina“, vysazován jako parkový 

strom a v silničních stromořadích. 

Jilm vaz 

Latinský název: Ulmus laevis 

Čeleď: Ulmaceae – jilmovité 

Původ: střední a jižní Evropa, Malá Asie  

Popis: opadavý strom vysoký do 30 m, koruna nepravidelná, téměř kulovitá, klenutá, často 

málo uzavřená, členěná nebo značně volná, borka u starších stromů šedavě hnědá 

s výraznou sítí lišt, hluboce brázditá přitom, však zdánlivě značně hladká, listy 7 – 12 cm 

dlouhé a přibližně 6 -9 cm široké, široce eliptické až oválné, na vrcholu krátce zašpičatělé, 

báze listu nápadně zkosená a asymetrická. 

Nároky a použití: roztroušeně nebo zřídka na jílovitých nebo písčitých půdách, vysazován 

v parcích a v ulicích. 

Jírovec maďal 

Latinský název: Aesculus hippocastanum 

Čeleď: Hippocastanaceae – jírovcovité 

Původ: Balkán, Malá Asie 

Popis: velmi statný, pohledný strom, vysoký 20 – 25 m, koruna hustá, pravidelná a vysoko 

klenutá, borka u velmi mladých stromů hladká a světle hnědavá, později šedočervená nebo 

temněji hnědá a rozdělena jednotlivými hrubě povrhanými pláty do políček, listy velké, 
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dlanitě složené s 5 – 7 lístky široce klínovitého obrysu bez řapíku, asi 25 cm dlouhé 

a na nejširší straně až 10 cm široké. Postranní lístky většinou menší. 

Nároky a použití: mrazuvzdorný, má rád hlubší půdu, je napadán klíněnkou jírovcovou, 

vysazován v parcích a jako okrasná dřevina. Je velmi oblíbený. 

Lípa srdčitá 

Latinský název: Tilia cordata  

Čeleď: Tiliaceae – lípovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý, statný strom, vysoký 25-30 m, koruna je vysoko klenutá, často 

nepravidelně utvářená, borka u mladých jedinců nápadně hladká a šedá, u starších 

hnědošedá, členěná v rýhy a lišty, listy střídavé, v obryse téměř okrouhlé s velmi krátkou, 

ale výraznou špičkou, více široké než dlouhé, srdčitě vykrojené. 

Nároky: na svěžích, vlhkých, hlubokých půdách, nenáročná, mrazuvzdorná, široko 

rozšířený strom, vysazován v parcích a v ulicích. 

Lípa velkolistá 

Latinský název: Tilia platyphyllos  

Čeleď: Tiliaceae – lípovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý, statný, strom, vysoký 35-40 m, koruna velká, vysoko klenutá, poměrně 

hustě uzavřená, spíše úzce protáhlá, borka tmavošedá nebo šedohnědavá, podélné rýhy, 

úzké síťnatě rozvětvené lišty, listy střídavě postavené, srdčité, skoro stejně dlouhé jako 

široké, na vrcholu s tenkou a dlouhou špičkou. 

Nároky a použití: svěží, bazické, půdy, bohaté na živiny, citlivá na vzduch, citlivá 

na znečištění, prachem a výfukovými plyny, vysazována jako strom uličních stromořadí 

a parkový strom. Kvetoucí lípy jsou velmi cenné jako pastva pro včely, med z lipových 

květů je žádanou specialitou. 

Líska turecká 

Latinský název: Corylus colurna . 

Čeleď: Corylaceae – lískovité 

Původ: jihovýchodní Evropa 
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Popis: menší, opadavý strom, vysoký max. 20 m, koruna je buď široce kuželovitá nebo 

vejčitá se znatelnou špičkou, větve takřka přeslenité, ale vždy směřující šikmo vzhůru, 

borka bledohnědá, šedobílá někdy červenavá, zbrázděná, rozpraskaná, značně drsná, 

korkovitá, listy střídavé, poměrně krátce řapíkaté, široké, nejširší místo nad středem čepele, 

na bázi srdčité, na vrcholu krátce zašpičatělé. 

Nároky a použití: úrodná, humózní půda, přímé slunce i polostín, ve zvláště tuhých 

zimách namrzá, vysazovaná v parcích, alejích, podél cest, dobře snáší znečištění,  

Moruše bílá 

Latinský název: Morus alba  

Čeleď: Magnoliaceae – šácholanovité 

Původ: Čína, Mandžusko a Korea 

Popis: opadavý, rozložitý strom, vysoký 10-15m, větve i listy obsahují mléčnou šťávu, 

koruna kulovitá, široká, borka šedohnědá, podélně rozpraskaná, listy široce vejčité, 6–15 

(20) cm dlouhé, na bázi srdčité, na líci lesklé, hrubě pilovité až vroubkovaně zubaté. 

Nároky a použití: v tuhých zimách namrzá, nesnáší zamokřená a studená stanoviště, 

parková dřevina. 

Platan javorolistý 

Latinský název: Platanus hispanica 

Čeleď: Platanaceae – platanovité 

Původ: Původ druhů není jasný, nejčastěji se považuje za hybrida P.occidentalis x 

P. orientalis, tomu by nasvědčovala velká variabilita listů. Morfologickými znaky je bližší 

k P.orientalis, k němuž je jako varietu přiřadit Aiton. Dode a Sprenger byli přesvědčení, že 

pochází z j.Itálie. Maďarský botanik Radies se domnívá, že P. hispanica je potomkem nebo 

derivátem vyhynulého třetíhorního druhu P. aceroides(GOEPP.)HEER, který byl 

v mladším miocénu a starším pliocénu velmi hojný v celé Evropě: svůj názor dokazuje 

statistickým zhodnocením velikosti úhlu mezi listovými žilkami. 

Popis: listnatý, statný, dekorativní stromu, vysoký až 30 m, koruna velmi široká, vysoko 

klenutá, často vícedílná, borka zprvu šedohnědá nebo světle hnědá, později se odlupuje 

v tenkých, velkých, široce oválných kusech, na kmeni zůstávají světle žluté skvrny, listy 

střídavé (rozdíl oproti javorům), okrouhlý obrys, někdy více široké než dlouhé, dlanitě 

členěné na 3-5 až 7 laloky, které jsou nestejně velké a trojúhelníkové, na líci leskle zelené. 
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Nároky a použití: dobře snáší znečištěné prostředí (prach, výfukové plyny). Vlhké, 

hluboké, živné hlinité půdy, slunečné stanoviště, vysazován v parcích, ve stromořadích 

podél cest. 

Topol černý 

Latinský název: Populus nigra 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Západní Sibiř 

Popis: statný, listnatý strom, vysoký do 30 m, koruna vysoká, klenutá, často rozložitá, 

u starších jedinců nepravidelná, borka nejprve šedobílá, později hnědošedá, hluboce 

trhlinatá, listy na makroblastech, střídavé, kosočtverečné, dlouze řapíkaté, prosvítavý 

jemně pilovitý okraj. 

Nároky: vlhké, periodicky zaplavované půdy nad pískem nebo štěrkem, vyskytuje 

se v břehových porostech, vysazován ve stromořadí. 

Topol osika 

Latinský název: Populus tremula 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Euroasie 

Popis: statný, opadavý, listnatý strom, vysoký až 30m, koruna zpočátku volná se široce 

rozloženými větvemi, později kuželovitá, široce oválná, nepravidelně členěná, borka lysá, 

hladká, poněkud lepkavá, šedozelená, ani u starších kusů není rozpraskaná 

nebo rozpukaná, listy dlouze řapíkaté, na bázi většinou srdčité, s krátkou špičkou, tupě 

zubaté nebo mělce vykrojené. 

Nároky: ideální do hrubých, kyprých půd, světlá stanoviště, bohaté na živiny, „pionýrská 

dřevina“, vyskytuje se na úhorech, mýtinách, podél komunikací, v opuštěných 

kamenolomech. Rychlerostoucí dřevina, vysazován v parcích a ulicích. 

Trnovník akát 

Latinský název: Robinia pseudoacacia  

Čeleď: Papilionaceae – motýlokvěté 

Původ: východ Severní Ameriky 

Popis: listnatý, opadavý strom, vysoký až 25 m, koruna otevřená, řídká, v obryse oválná, 

největší šířka pod vrcholem, borka u mladých jedinců hladká a hnědavá, později potrhaná, 
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protkána hlubokými brázdami, listy střídavé, lichozpeřené s 11 – 15 lístky. Ty jsou oválné, 

celokrajné. 

Nároky a použití: nenáročný strom, použití i na neplodných půdách např. jako ochrana 

proti erozi. 

Třešeň ptačí 

Latinský název: Primus avium  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Irán, Střední Asie, severozápadní Afrika 

Popis: opadavý, listnatý strom, vysoký asi 30 m, s dlouhým kmenem a vzpřímenými 

větvemi. Koruna pravidelně kulovitá, u mladších jedinců zakončená štíhlou špičkou, 

u starších spíše sloupovitá, borka červenavě hnědošedá, úzce nebo široce příčně pruhovaná 

s nápadnými vodorovnými lenticelami, listy střídavé, obvejčité až podlouhle oválné 

s úzkou špičkou, nepravidelně zubaté, zuby směřující kupředu. 

Nároky a použití: hluboké, svěží, písčité půdy, bohaté na živiny. Vyskytuje 

se v křovinách a smíšených lesích. Na okrajích lesů. Je to výchozí typ četných odrůd 

vysazovaných sladkých třešní.  

Višeň obecná 

Latinský název: Prunus cerasus  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: jihovýchodní Asie 

Popis: menší, listnatý, opadavý strom nebo hustý keř, vysoký 6-8 m, koruna velmi široká, 

otevřená, nepravidelně vyvinutá, borka hnědočervená, podélně rozpukaná, listy vejčité 

nebo eliptické, s málo nasazenou špičkou, na bázi klínovitě zúžené, jemně pilovité 

nebo zubaté, kožovité. 

Nároky a použití: živné, zásadité, středně hluboké až hluboké, písčité a hlinité půdy, 

okrasná dřevina, ale ve srovnání s jinými zástupci stejného druhu málo atraktivní, a proto 

málo vysazovaná. 

Vrba bílá 

Latinský název: Salix alba 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Evropa 
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Popis: opadavý, listnatý strom vysoký 10 – 15 m, koruna okrouhlá, rozložitá, široká, borka 

světle hnědá, široce žebrovitá, listy kopinaté, jemně zubaté, vespod šedě modré. 

Nároky a použití: na vlhkých, živných, zásaditých půdách, snáší periodické zaplavování, 

používá se jako břehová dřevina v blízkosti řek či jezer. Dlouhé výhony se používají 

v košíkářství, nebo k vyvazování vinné révy 

Vrba jíva 

Latinský název: Salix caprea 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý, listnatý strom případně keř, vysoký 6-12 m, koruna hustá a košatá, 

kulovitá, borka černohnědá, podélně rozpraskaná, listy se zvlněným okrajem, 1-2 cm 

dlouhý řapík a 4 – 12 cm dlouhá čepel – na vrchní straně je olysává a vespod je plstnatě 

chlupatá, listy často s listeny. 

Nároky a použití: na vlhkých půdách bohatých na živiny „pionýrská dřevina“, významná 

dřevina pro včelaře, jehnědy jsou první potravou pro včely.  

Vrba smuteční 

Latinský název: Salix alba ´Tristis´' 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Asie 

Popis: široce rozložený, listnatý, okrasný strom s převislými větvemi, vysoký 10 – 20 m, 

koruna kuželovitá tvořená dlouhými pružnými větvemi, borka světle hnědá, rozpraskaná, 

listy krátce řapíkaté, kopinaté, dlouze zašpičatělé, lícní strana temně zelená, na rubu 

šedozelené. 

Nároky a použití: vlhké, kypré půdy, roste podél tekoucích vod, dlouhé výhony 

se používají v košíkářství, vysazována v parcích a jako zahradní strom. 

9.1.3. Opadavé keře 

Bez černý 

Latinský název: Sambucus nigra  

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Evropa, Kavkaz 
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Popis: velký keř příp. strom s hustě olistěnou korunou, vysoký až 7 m, listy vstřícné, 

lichozpeřené, většinou 2-3 páry lístků a jeden větší lístek konečný, lístky elipčité 

nebo podlouhlé, zašpičatělé, nepravidelně pilovité květy malé květy pětičetné, bílé až 

žlutobílé, silně vonící. Ploché deštníkovité kytky. Plody třísemenná kulovitá peckovice, 

jedlá, šťáva krvavě červená, plody leskle černofialové. 

Nároky a použití: na dusíkem bohatých půdách, dobře snáší městské prostředí, u nás 

velmi hojný, na okrajích lesů, na březích, v městských parcích, má velkou rozmnožovací 

schopnost. 

Kalina obecná 

Latinský název: Viburnum opulus  

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Evropa, Kavkaz, Západní Sibiř, Střední Asie, severozápadní Afrika 

Popis: vzpřímený, rychle rostoucí keř nebo menší strom, vysoký 4-5 m, listy vstřícné, 

dlouze řapíkaté, podobné javorovým, široce vejčité, 3-5 laločné, na okrajích nepravidelně 

zoubkované, nahoře hladké lysé, světle zelené; květy bílé, pětičetné, v řídkých, bohatě 

větvených, vrcholových vrcholících nebo plochých kytkách; plody  kulatá, 10 mm velká 

peckovice, leskle červená se zbytky čnělky na špičce. 

Nároky a použití: vlhké, humózní, vápenaté půdy, stinné místa, houštiny. Nalezneme 

ji v lužních lesích, na březích a vlhkých loukách. Okrasný keř vysazovaný v parcích. 

Pámelník bílý 

Latinský název: Symphoricarpos rivularis  

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Severní Amerika 

Popis: opadavý, bohatě větvený keř, vysoký 1-2 m, se šedohnědými holými větvemi, listy 

jednoduché, celokrajné, vstřícné, vejčité až eliptické, květy v krátkých hustých klasech, 

koruna zvonkovitá, oboupohlavné, otevírají se postupně; plody kulovité až eliptické, bílé, 

se dvěma peckami, jedovaté. 

Nároky a použití: hlinité, středně hluboké až hluboké půdy, mírně kyselé až zásadité, 

živné. Vyskytuje se na březích řek, v lužních a smíšených lesích. Parkový okrasný keř. 

Ptačí zob obecný 

Latinský název: Ligustrum vulgare 
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Čeleď: Oleaceae – Olivovité 

Původ: Evropa a Malá Asie 

Popis: hustý, pomalu rostoucí keř, vysoký 3-5 m, s rozvětvenými kořeny s odnožemi, 

Listy vstřícné nebo po třech v přeslenech, krátce řapíkaté, široké, kopinaté, celokrajné, 

na podzim nafialověle zbarvené. Květy malé, čtyřčetné, zelenobílé nebo bílé, vonné, 

v malých, vzpřímených, vrcholových latách. Plody bobule, kulovitá či vejčitá, leskle černá 

s fialově barvící červenou dužinou, nejedlá. 

Nároky a použití: živné, vápenaté půdy. Vyskytuje se na okrajích lesů, v houštinách, 

na slunných svazích. Okrasný keř městských parků. 

Růže šípková 

Latinský název: Rosa canina 

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: Evropa, Severní Afrika, Jihozápadní Asie 

Popis: většinou statný keř se vzpřímenými nebo obloukovitě ohnutými větvemi, trnitý, 

trny slabě až silně zahnuté, vysoký 1-3 m, listy střídavé, lichozpeřené, 5-7 četné, poměrně 

tenké, lístky vejčité až elipčité,všechny stejné. Květy bledě růžové až světle růžové, vzácně 

bílé, jednotlivé nebo po třech, slabě voní, z kalichovité květní osy se vyvine šípek. Plodem 

je šípek, vejčitý až kulovitý, hladký, masitý, zprvu oranžově červený, později intenzivně 

červený. 

Nároky a použití: vápenaté, živné a hluboké půdy. Na okrajích lesů, v houštinách, 

na mezích u cest, v listnatých lesích. Okrasný keř v zahradách a parcích. 

Svída bílá 

Latinský název: Swida alba 

Čeleď: Cornaceae – dřínovité 

Původ: Severní Asie 

Popis: keř s metlovitě vystoupavými nebo přepadajícími větvemi, vysoký 2-4 m, listy 

mohou mít bílé okraje, vstřícné, nahloučené, mají velmi jemné žilky, eliptické až vejčité, 

na vrcholu zašpičatělé. Květy vrcholičnatá květenství, vyrůstají na konci jednoročních 

výhonů, květy čtyřčetné, bílé až nažloutlé, kvete v květnu až říjnu. Plody kulaté, bílé až 

namodralé, cca 7 mm velké 
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Nároky a použití: potřebuje kypré, vápenité půdy, vysazuje se na svazích a náspech 

pro zpevnění půdy, dobře snáší městské prostředí, parky, zelené plochy na sídlištích. Je to 

„pionýrská dřevina“. 

Svída krvavá 

Latinský název: Swida sanguinea  

Čeleď: Cornaceae – dřínovité 

Původ: Evropa 

Popis: keř s metlovitě vystoupavými nebo přepadajícími větvemi, vysoký 2-4 m, listy 

vstřícné, s řapíkem nahoře rýhovaným, krátce chloupkatým, oválné nebo elipčité, vpředu 

zašpičatělé. Květy deštníkovité okolíky, na konci větévek, bílé, objevují se po vyrašení 

listů. Plody kulaté, hladké nebo nevýrazně žebernaté, černomodré se světlými tečkami. 

Pecka je kulatá. 

Nároky a použití: na kyprých, vápenitých půdách, i půdách neplodných. Jde 

o „pionýrskou dřevinu“. Jako podrost ve světlých, vlhčích listnatých a smíšených lesích, 

houštiny, břehy řek, hojná v městských výsadbách, parcích, sídlištích. 

Šeřík obecný 

Latinský název: Syringa vulgaris 

Čeleď: Oleaceae – Olivovité 

Původ: Jihovýchodní Evropa 

Popis: pomalu rostoucí keř nebo menší stromek s metlovitou korunou, vysoký až 10 m, 

listy vstřícné, čepel vejčitá, zpravidla viditelně delší než široká, špička dlouze protáhlá, 

celokrajná. Květy laty bohaté a husté, dlouhé až 20 cm, většinou v párech, čtyřčetné květy, 

vonné. Plodem je tobolka, hnědá lesklá, dlouze vejčitá, vpředu zašpičatělá. 

Nároky a použití: teplomilný a světlomilný keř, daří se mu na živných a humózních 

půdách, okrasná rostlina, v houštinách,  listnatých lesích, v městských parcích. 

Zimolez obecný 

Latinský název: Lonicera xylosteum 

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Evropa, Malá Asie 

Popis: vzpřímený, bohatě větvený, ploše kořenící keř, vysoký až 3 m, listy: měkké, 

vstřícné, řapíkaté, široce elipčitě okrouhlé, někdy úzce elipčité až naopak vejčité, 
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celokrajné. Květy pětičetné, žlutobílé, zpočátku většinou bílé až později žlutavé. Plody 

jsou bobule, čtyřsemenné, kulaté, veliké jako hrách, svítivě světle červené, sklovitě lesklé, 

vzácně bílé, nejedlé, hořké 

Nároky a použití: suché, živné půdy na světlých místech, okrasný keř v městských 

parcích a zahradách. 

Zlatice prostřední 

Latinský název: Forsythia x intermedia 

Čeleď: Oleaceae - olivovité 

Původ: Čína 

Popis: bohatě větvený keř, hustý, vysoký 2-3 m, listy vejčité až kopinaté, okraj hlavně 

v horní části pilovitý, objeví se až po odkvětu. Květy čtyřcípá koruna, výrazně žluté, 

až 5 cm. velké. Plody jsou tobolky. 

Nároky a použití: rostlina je náročná na slunce. V polostínu nemusí tak dobře kvést. 

Potrpí si na vlhko, proto má ráda propustné a spíše humózní půdy. Bohatě kvetoucí, jedna 

z prvních jarních kvetoucích rostlin, ale včely na květy takřka nikdy nenalétají, zatím není 

jasné z jakého důvodu. Okrasný keř v parcích a městských výsadbách. 

9.1.4. Jehličnaté keře 

Jalovec čínský 

Latinský název: Juniperus chinensis 

Čeleď: Cupressaceae - cypřišovité 

Původ: Severovýchodní Čína, Korea, Japonsko 

Popis: neopadavý keř, kuželovitého tvaru, vysoký až 15 m a široký až 6 m, listy: dva 

druhy – v mládí 2 - 3četné svazky jehlic s bílým páskem na spodní straně, v dospělosti 

tvoří kromě samotných jehlic i vějířky z drobných srostlých šupinek. Květy samčí – žluté, 

samičí – zelenofialové. Plody 8 mm kulaté šišky s bílým ojíněním 

Nároky a použití: půda propustná, zásaditá. Snáší znečištění ovzduší. Okrasný keř 

v parcích a městských výsadbách. 
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9.2. Grafické vyhodnocení a návrh doplnění sídelní zeleně v Ostravě-

Mariánských Horách 

Z grafu č.1 vyplývá, že na mapované ploše je výskyt jehličnatých a listnatých stromů 

v nepoměru. Nyní je poměr jehličnatých a listnatých stromů 10 ks : 376 ks. Jehličnaté 

stromy zaujímají pouze 3 % z celkového počtu stromů.  

Graf č. 1 Procentuelní zastoupení jehličnatých a listnatých stromů na mapované ploše 

Procentuelní zastoupení jehličnatých a listnatých stromů na mapované ploše
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Graf č. 2 Početní zastoupení vybraných listnatých stromů na mapované ploše ve srovnání 

s celkovým počtem listnatých stromů 
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Navrhuji mapovanou plochu doplnit jednak o druhy, které se tam již vyskytují 

a zjevně jim prostředí a podmínky vyhovují a jednak o druhy nové, které stávající skladbu 

dřevin obohatí. Mohou to být např. tyto dřeviny: 

Modřín opadavý (Larix decidua), čeleď Pinaceae – borovicovité. 

Nároky - světlomilná dřevina, dobře snáší městské prostředí, roste i v nadmořské výšce 

2 500 m, tvoří porosty v klimatických oblastech se suchým vzduchem na svěžích půdách. 

Borovice černá (Pinus nigra), čeleď Pinaceae – borovicovité. 

Nároky - spíše vápnité půdy, náročná na teplo, snáší suchý vzduch i letní teplo, dobře snáší 

městské prostředí. Důležitý strom tvořící lesní porosty. 

Borovice limba (Pinus cembra), čeleď Pinaceae – borovicovité. 

Nároky – stanoviště s přímým osluněním, dobře snáší sucho, odolná vůči imisím, dobře 

snáší městské prostředí. 

Smrk pichlavý (Picea pungens), čeleď Pinaceae – borovicovité. 

Nároky – půda může být neúrodná i zasolená, přímé oslunění nebo polostín, dobře snáší 

městské prostředí. 

Smrk omorika (Picea omorika), čeleď Pinaceae borovicovité. 

Nároky – schopný růst na celé škále půd, nesnese zastínění, dobře snáší trvale znečištěné 

ovzduší. 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), čeleď Ginkgoaceae – jinanovité. 

Nároky – nemá zvláštní nároky na stanoviště, potřebuje dostatek slunce půdu bohatou 

na živiny. Je odolný vůči extrémům, snáší jak mrazy, tak sucho. Dobře snáší znečištěné 

ovzduší. 

Tis červený (Taxus baccata), čeleď Taxaceae – tisovité. 

Nároky – stínomilný, potřebuje alkalickou, humózní půdu, dobře snáší znečištěné ovzduší. 

Vysazuje se ve skupinách. 

Jalovec obecný (Juniperus communis), čeleď Cupressaceae – cypřišovité. 

Nároky potřebuje propustnou půdu a slunné stanoviště, dobře snáší městské prostředí. 

Zerav západní (Thuja occidentalis), čeleď Cupressaceae – cypřišovité. 

Nároky – půda vlhká, může být i kyselá, stanoviště pohostinné, ale může být i stinné. 

Dobře snáší městské prostředí.  
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Tavolník japonský (Spiraea japonova), čeleď Rosaceae – růžovité. 

Nároky – polostinné nebo slunné stanoviště, středně vlhká půda, snadné pěstování, snáší 

městské prostředí, atraktivní pro svůj květ. 

Hlohyně šarlatová (Pyracantha 'Mohave‘), čeleď Rosaceae – růžovité. 

Nároky – neopadavý keř, dobře snáší znečištěné prostředí, půda alkalická, propustná, 

stanoviště stinné nebo polostinné, má zdobné plody. 

Mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), čeleď Berberidaceae – dřišťálovité. 

Nároky – keř nenáročný na podmínky prostředí, odolný mrazům do -10oC, ikdyž omrzá, na 

jaře dobře tvoří nové výhony. Snáší kyselé i zásadité půdní prostředí. Okrasný, stálezelený 

keř se žlutými květy. 

Pěnišník velkokvětý (Rhododendron hybridum Antonín Dvořák), čeleď Ericaceae - 

vřesovcovité 

Nároky - vyžaduje kyselou humózní půdu, dobře snáší zastínění, vyžaduje alespoň 

polostín, velmi odolný keř i proti mrazům, atraktivní pro svůj květ, ideální podsadba 

rozvolněných skupin stromů, stálezelený. 

Společným znakem navržených dřevin je jejich dobrá snášenlivost městského 

prostředí. Nároky na stanoviště nejsou tak prioritní neboť mapovaná plocha poskytuje jak 

stinná stanoviště, tak stanoviště plně osluněná. Kromě jehličnatých stromů, které jsou 

ceněny díky své schopnosti zůstávat i přes zimu zelené a keřů navrhuji doplnit mapovanou 

plochu o kvetoucí okrasné keře, které stávající skladbu dřevin obohatí o barevný prvek, 

který v současnosti zde chybí. 
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10. Diskuze 

Prvotní úmysl věnovat se ve své bakalářské práci právě zeleni v městském obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky jsem konzultovala s pracovnicí Úřadu městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, pí. Hanou Šustkovou, která má agendu péče o zeleň v tomto 

městském obvodu na starosti. Cílem konzultace bylo zjistit priority v údržbě zeleně 

městského obvodu a co by bylo potřeba v oblasti zeleně zpracovat či vyhodnotit.  

Byla jsem vyzvána ke zmapování zelené plochy „U plynojemu“, která je 

Významným krajinným prvkem a dosud nebylo její zmapování provedeno. Ostatní plochy 

udržované zeleně v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky jsou poměrně dobře 

zpracovány. 

Byl proveden terénní průzkum navrhovaného území a opět vše konzultovala 

se zástupci městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Vyšlo najevo, že v současné 

době je primárně potřeba popsat stávající stav v rozsahu zakreslení dřevin do mapy, určení 

jejich druhu a vyhodnocení početního zastoupení jednotlivých druhů na mapované ploše. 

Na základě těchto informací, pak navrhnout nové dosadby, které by vedly ke zlepšení 

stávajícího stavu a hlavně ke zvýšení druhové diverzity území 

Technické prvky se na mapované ploše buď nenacházejí a nebo pouze jejich torza. 

Zpracováním otázky obnovy a doplnění mapované plochy o technické prvky bych se ráda 

věnovala v diplomové práci. Jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku a domnívám se, 

že si zaslouží odpovídající prostor. Tento záměr byl zástupci městského obvodu přijat. 

Při návrhu konkrétních dřevin vhodných k doplnění současné skladby dřevin na 

mapované ploše je kladen důraz jak na přírodní podmínky, tak na rozšíření pestrosti druhů. 

Bylo zjištěno, že na mapované ploše jsou vysazovány nové dřeviny v rámci nařízených 

náhradních výsadeb. Bohužel se domnívám, že druhová skladba vybraná pro dosadby není 

správně volena, protože se jedná pouze o listnaté stromy a ty jsou zde již zastoupeny 

v dostatečném počtu. Práce by tedy mohla být jakýmsi vodítkem pro volbu druhů 

dosazovaných dřevin.  

Otázkou zůstává, zda dosazované dřeviny na ploše opravdu zůstanou. V blízkosti 

mapované plochy se nachází osada „Červený kříž“, která je specifická svou skladbou 

obyvatel, totéž platí o nedalekém městském obvodu Vítkovice. Mapovaná plocha je sice 

v současné době v nepříliš dobrém stavu, protože zde působí faktor času a nedostatečná 
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údržba, limitována objemem finančních prostředků, ale dalším nezanedbatelným faktorem 

je skladba v blízkosti žijících obyvatel. Právě současný stav technických prvků je toho 

dostatečným důkazem. Z laviček zůstaly pouze betonové bočnice, z odpadkových košů 

pouze zabetonované patky nebo vůbec nic. Je pochopitelné, že vynakládání finančních 

prostředků do této nepříliš monitorované oblasti je pro městský obvod Mariánské Hory 

a Hulváky neatraktivní.  

Přesto se domnívám, že zpracovaná vize, kam by se vývoj mapované plochy měl 

ubírat je potřebná z důvodu zlepšení stávající situace v městě Ostrava celkově. Malými 

kroky je člověk schopen dosáhnout velkých výsledků.  
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11. Závěr 

Práce si kladla za cíl zmapovat stávající stav mapované plochy a navrhnout její 

doplnění.  

Na mapované ploše se nachází 43 druhů dřevin. Z toho pouze 3 druhy jehličnatých 

stromů, 29 druhů listnatých stromů, 10 druhů opadavých keřů a 1 druh jehličnatých keřů. 

Z listnatých stromů je nejpočetněji zastoupen jasan ztepilý, topol černý a javor mléč. 

Jehličnaté stromy jsou zastoupeny pouze borovicí černou, smrkem ztepilým a modřínem 

opadavým. Na mapované ploše jsou jehličnaté stromy ve výrazné menšině a totéž lze tvrdit 

o jehličnatých a neopadavých keřích.  

Druhové zastoupení dřevin na mapované ploše sice není vyvážené, ale stávající 

dřeviny jsou nyní ve své plné síle a plní funkci estetickou, biologickou i technickou. 

Všechny tyto funkce jsou pro obyvatele velmi důležité a nenahraditelné. Vhodným 

doplněním mapované plochy o navržené dřeviny můžou být všechny jmenované funkce 

upevněny a především zajištěny do budoucna.  
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Seznam dřevin vyskytujících se v mapovaném území 

  Latinský název Český název Čeleď 

  Jehličnaté stromy     

1 Larix decidua  Modřín opadavý Pinaceae - borovicovité 

2 Picea abies  Smrk ztepilý Pinaceae - borovicovité 

3 Pinus nigra  Borovice černá Pinaceae - borovicovité 

  Listnaté stromy     

4 Acer campestre Javor babyka Aceraceae - javorovité 

5 Acer negundo  Javor jasanolistý Aceraceae - javorovité 

6 Acer platanoides  Javor mléč Aceraceae - javorovité 

7 Acer pseudoplatanus  Javor klen Aceraceae - javorovité 

8 Aesculus hippocastanum  Jírovec maďal Hippocastanaceae – jírovcovité 

9 Betula pendula Bříza bělokorá Betulacelae – břízovité 

10 Carpinus betulus  Habr obecný Corylaceae – lískovité 

11 Corylus colurna  Líska turecká Corylaceae – lískovité 

12 Fagus sylvatica Buk lesní Oleaceae – olivovníkovité 

13 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Oleaceae – olivovníkovité 

14 Gleditsia tricanthos Dřezovec trojtrnný Papilionaceae – motýlokvěté 

15 Malus domestica Jabloň domácí  Rosaceae – růžovité 

16 Morus alba  Moruše bílá Magnoliaceae – šácholanovité 

17 Platanus hispanica Platan javorolistý Platanaceae – platanovité 

18 Populus nigra  Topol černý Salicaceae – vrbovité 

19 Populus tremula  Topol osika Salicaceae – vrbovité 

20 Prunus avium  Třešeň ptačí Rosaceae – růžovité 

21 Prunus cerasus Višeň obecná Rosaceae – růžovité 

22 Pyrus comunnis Hrušeň obecná Rosaceae – růžovité 

23 Quercus robur  Dub letní Fagaceae – bukovité 

24 Quercus rubra  Dub červený Fagaceae – bukovité 

25 Robinia pseudoacacia  Trnovník akát Papilionaceae – motýlokvěté 

26 Salix alba Vrba bílá Salicaceae – vrbovité 

27 Salix alba L. ´Tristis´ Vrba smuteční Salicaceae – vrbovité 

28 Salix caprea  Vrba jíva Salicaceae – vrbovité 
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  Latinský název Český název Čeleď 

29 Sorbus aucuparia  Jeřáb ptačí Rosaceae – růžovité 

30 Tilia cordata  Lípa srdčitá (malolistá) Tiliaceae – lípovité 

31 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tiliaceae – lípovité 

32 Ulmus laevis  Jilm vaz Ulmaceae – jilmovité 

  Keře opadavé:     

33 Forsythia x intermedia  Zlatice prostřední Oleaceae - olivovité 

34 Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný Oleaceae – olivovité 

35 Lonicera xylosteum  Zimolez obecný Caprifoliaceae – zimolezovité 

36 Rosa canina  Růže šípková Rosaceae – růžovité 

37 Sambucus nigra  Bez černý Caprifoliaceae – zimolezovité 

38 Swida  alba  Svída bílá Cornaceae – dřínovité 

39 Swida sanguinea  Svída krvavá Cornaceae – dřínovité 

40 Symphoricarpos rivularis  Pámelník bílý Caprifoliaceae – zimolezovité 

41 Syringa vulgaris  Šeřík obecný Oleaceae – olivovité 

42 Viburnum opulus  Kalina obecná Caprifoliaceae – zimolezovité 

  Keře jehličnaté:     

43 Juniperus chinensis  Jalovec čínský Cupressaceae - cypřišovité 
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Seznam úplných latinských názvů 

 Jehličnaté stromy 
1 Larix decidua MILLER 

2 Picea abies (L.) KARST. 

3 Pinus nigra ARNOLD 

 Listnaté stromy 
4 Acer campestre L. 

5 Acer negundo L. 

6 Acer platanoides L. 

7 Acer pseudoplatanus L. 

8 Aesculus hippocastanum L. 

9 Betula pendula ROTH 

10 Carpinus betulus L. 

11 Corylus colurna L. 

12 Fagus sylvatica L. 

13 Fraxinus excelsior L. 

14 Gleditsia tricanthos L. 

15 Malus domestica BORKH. 

16 Morus alba L. 

17 Platanus hispanica MILLER 

18 Populus nigra L. 

19 Populus tremula L. 

20 Prunus avium L. 

21 Prunus cerasus L. 

22 Pyrus comunnis L. 

23 Quercus robur L. 

24 Quercus rubra L. 

25 Robinia pseudoacacia L. 

26 Salix alba 

27 Salix alba L. ´Tristis´ 

28 Salix caprea ´Pendula´ L. 

29 Sorbus aucuparia L. 

30 Tilia cordata MILLER 

31 Tilia platyphyllos SCOP. 

32 Ulmus laevis PALLAS 

 Opadavé keře 
33 Forsythia x intermedia ZAB. 

34 Ligustrum vulgare L. 

35 Lonicera xylosteum L. 

36 Rosa canina L. 

37 Sambucus nigra L. 

38 Swida alba L. 
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39 Swida sanguinea L. 

40 Symphoricarpos rivularis (L.) 

41 Syringa vulgaris L. 

42 Viburnum opulus L. 

 Jehličnaté keře 
43 Juniperus chinensis L. 
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Početní zastoupení jednotlivých druhů dřevin 

Číslo 
druhu 

Český název Počet (ks) 

  Jehličnaté stromy:   
10 borovice černá 3 
15 smrk ztepilý 4 
24 modřín opadavý 3 

  Listnaté stromy:   

7 bříza bělokorá 14 
11 buk lesní 4 
18 dřezovec trojtrnný 1 
19 dub červený 9 
22 dub letní 4 
12 habr obecný 24 
25 hrušeň obecná 3 
26 jabloň domácí 1 
9 jasan ztepilý 82 

31 javor babyka 1 
6 javor jasanolistý 20 

28 javor klen 1 
5 javor mléč 56 

16 jeřáb ptačí 6 
29 jilm vaz 3 
8 jírovec maďal 14 
4 lípa srdčitá 29 
3 lípa velkolistá 6 

23 líska turecká 7 
30 moruše bílá 2 
13 platan javorolistý 1 
1 topol černý 66 
2 topol osika 10 

14 trnovník akát 4 
20 třešeň ptačí 1 
27 višeň obecná 1 
17 vrba bílá 1 
21 vrba jíva 3 
42 vrba smuteční 2 

  Opadavé keře:   
38 bez černý 8 
40 kalina obecná 1 
36 pámelník bílý 5 
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Číslo 
druhu 

Český název Počet (ks) 

34 ptačí zob 4 
35 růže šípková 2 
32 svída bílá 13 
33 svída krvavá 2 
39 šeřík obecný 2 
37 zimolez obecný 5 
41 zlatice prostřední 3 

  Jehličnaté keře:   
43 jalovec čínský 1 
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Legenda druhů dřevin na mapované ploše 

Listnaté stromy 

Číslo druhu Latinský název Český název 
31 Acer campestre javor babyka 
6 Acer negundo  javor jasanolistý 
5 Acer platanoides  javor mléč 

28 Acer pseudoplatanus  javor klen 
8 Aesculus hippocastanum  jírovec maďal 
7 Betula pendula bříza bělokorá 

12 Carpinus betulus  habr obecný 
23 Corylus colurna  líska turecká 
11 Fagus sylvatica buk lesní 
9 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 

18 Gleditsia tricanthos dřezovec trojtrnný 
26 Malus domestica jabloň domácí  
30 Morus alba  moruše bílá 
13 Platanus hispanica platan javorolistý 
1 Populus nigra  topol černý 
2 Populus tremula  topol osika 

20 Prunus avium  třešeň ptačí 
27 Prunus cerasus višeň obecná 
25 Pyrus comunnis hrušeň obecná 
22 Quercus robur  dub letní 
19 Quercus rubra  dub červený 
14 Robinia pseudoacacia  trnovník akát 
17 Salix alba vrba bílá 
42 Salix alba L. ´Tristis´ vrba smuteční 
21 Salix caprea  vrba jíva 
16 Sorbus aucuparia  jeřáb ptačí 
4 Tilia cordata  lípa srdčitá (malolistá) 
3 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 

29 Ulmus laevis  jilm vaz 

Jehličnaté stromy 

Číslo druhu Latinský název Český název 
15 Larix decidua  modřín opadavý 
24 Picea abies  smrk ztepilý 
10 Pinus nigra  borovice černá 
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Opadavé keře 

Číslo druhu Latinský název Český název 
32 Swida  alba  svída bílá 
33 Swida sanguinea  svída krvavá 
41 Forsythia x intermedia  zlatice prostřední 
34 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 
37 Lonicera xylosteum  Zimolez obecný 
35 Rosa canina  Růže šípková 
38 Sambucus nigra  Bez černý 
36 Symphoricarpos rivularis  Pámelník bílý 
39 Syringa vulgaris  Šeřík obecný 
40 Viburnum opulus  Kalina obecná 

Jehličnaté keře 

43 Juniperus chinensis  Jalovec čínský 
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Poloha dřevin GPS 

Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
1 49°49'400'' 18°15'679'' 30 
2 49°49'493'' 18°15'691'' 7 
3 49°49'487'' 18°15'688'' 9 
4 49°49'474'' 18°15'644'' 6 
5 49°49'420'' 18°15'647'' 6 
6 49°49'425'' 18°15'637'' 6 
7 49°49'457'' 18°15'607'' 6 
8 49°49'460'' 18°15'608'' 6 
9 49°49'439'' 18°15'582'' 6 

10 49°49'485'' 18°15'672'' 15 
11 49°49'485'' 18°15'665'' 15 
12 49°49'483'' 18°15'654'' 2 
13 49°49'481'' 18°15'627'' 2 
14 49°49'479'' 18°15'627'' 2 
15 49°49'478'' 18°15'625'' 2 
16 49°49'475'' 18°15'624'' 2 
17 49°49'474'' 18°15'619'' 2 
18 49°49'488'' 18°15'688'' 32 
19 49°49'478'' 18°15'681'' 5 
20 49°49'484'' 18°15'682'' 10 
21 49°49'481'' 18°15'673'' 5 
22 49°49'464'' 18°15'702'' 1 
23 49°49'484'' 18°15'658'' 1 
24 49°49'481'' 18°15'575'' 1 
25 49°49'512'' 18°15'562'' 5 
26 49°49'488'' 18°15'551'' 2 

27a 49°49'285" 18°15'355" 32 
27b 49°49'277" 18°15'386" 37 
27c 49°49'277" 18°15'388" 38 
28 49°49'486'' 18°15'596'' 6 
29 49°49'489'' 18°15'589'' 11 

30a 49°49'281" 18°15'409" 38 
30b 49°49'279" 18°15'408" 35 
31 49°49'522'' 18°15'658'' 6 
32 49°49'472'' 18°15'595'' 23 
33 49°49'475'' 18°15'603'' 23 
34 49°49'503'' 18°15'533'' 23 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
35 49°49'450'' 18°15'680'' 5 
36 49°49'444'' 18°15'619'' 1 
37 49°49'451'' 18°15'625'' 1 
38 49°49'453'' 18°15'627'' 1 
39 49°49'454'' 18°15'627'' 1 
40 49°49'453'' 18°15'626'' 1 
41 49°49'430'' 18°15'616'' 1 
42 49°49'427'' 18°15'616'' 1 
43 49°49'619'' 18°15'628'' 1 
44 49°49'431'' 18°15'634'' 1 
45 49°49'432'' 18°15'636'' 1 
46 49°49'426'' 18°15'651'' 1 
47 49°49'431'' 18°15'641'' 1 
48 49°49'431'' 18°15'643'' 1 
49 49°49'438'' 18°15'644'' 1 
50 49°49'433'' 18°15'622'' 1 
51 49°49'441'' 18°15'630'' 1 
52 49°49'442'' 18°15'630'' 1 
53 49°49'442'' 18°15'632'' 1 
54 49°49'448'' 18°15'633'' 1 
55 49°49'448'' 18°15'635'' 1 
56 49°49'449'' 18°15'634'' 1 
57 49°49'467'' 18°15'638'' 5 
58 49°49'274" 18°15'385" 32 
59 49°49'455'' 18°15'633'' 9 
60 49°49'273" 18°15'387" 32 
61 49°49'448'' 18°15'601'' 12 
62 49°49'453'' 18°15'608'' 5 
63 49°49'436'' 18°15'635'' 5 
64 49°49'433'' 18°15'651'' 5 
65 49°49'444'' 18°15'651'' 5 
66 49°49'436'' 18°15'654'' 5 
67 49°49'435'' 18°15'653'' 5 
68 49°49'264" 18°15'401" 37 
69 49°49'426'' 18°15'652'' 9 
70 49°49'433'' 18°15'657'' 9 
71 49°49'264" 18°15'399" 35 
72 49°49'432'' 18°15'676'' 12 
73 49°49'268" 18°15'400" 32 
74 49°49'440'' 18°15'668'' 9 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
75 49°49'444'' 18°15'669'' 9 
76 49°49'446'' 18°15'670'' 12 
77 49°49'457'' 18°15'679'' 12 
78 49°49'449'' 18°15'680'' 3 
79 49°49'447'' 18°15'679'' 12 
80 49°49'446'' 18°15'680'' 12 
81 49°49'429'' 18°15'720'' 9 
82 49°49'438'' 18°15'682'' 9 
83 49°49'265" 18°15'409" 41 
84 49°49'439'' 18°15'683'' 9 
85 49°49'436'' 18°15'691'' 9 
86 49°49'445'' 18°15'789'' 5 
87 49°49'442'' 18°15'721'' 5 
88 49°49'443'' 18°15'696'' 5 
89 49°49'447'' 18°15'693'' 4 
90 49°49'444'' 18°15'703'' 9 
91 49°49'453'' 18°15'722'' 13 
92 49°49'451'' 18°15'731'' 31 
93 49°49'452'' 18°15'720'' 5 

94a 49°49'276" 18°15'433" 5 
94b 49°49'276" 18°15'435" 9 
94c 49°49'276" 18°15'438" 43 
95 49°49'449'' 18°15'692'' 4 
96 49°49'430'' 18°15'664'' 9 
97 49°49'429'' 18°15'665'' 9 
98 49°49'428'' 18°15'662'' 8 
99 49°49'429'' 18°15'661'' 8 

100 49°49'512'' 18°15'700'' 1 
101 49°49'512'' 18°15'659'' 1 
102 49°49'505'' 18°15'657'' 1 
103 49°49'495'' 18°15'625'' 1 
104 49°49'440'' 18°15'633'' 1 
105 49°49'434'' 18°15'640'' 1 
106 49°49'578'' 18°15'576'' 1 
107 49°49'562'' 18°15'585'' 4 
108 49°49'538'' 18°15'572'' 1 
109 49°49'544'' 18°15'577'' 1 
110 49°49'545'' 18°15´584'' 1 
111 49°49'543'' 18°15'585'' 1 
112 49°49'543'' 18°15'587'' 1 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
113 49°49'534'' 18°15'625'' 1 
114 49°49'532'' 18°15'637'' 1 
115 49°49'517'' 18°15'722'' 14 
116 49°49'396'' 18°15'675'' 14 
117 49°49'227" 18°15'416" 34 
118 49°49'221" 18°15'420" 37 
119 49°49'525'' 18°15'682'' 9 
120 49°49'522'' 18°15'740'' 5 
121 49°49'707'' 18°15'749'' 5 
122 49°49'526'' 18°15'711'' 5 
123 49°49'288" 18°15'422" 32 
124 49°49'549'' 18°15'698'' 6 
125 49°49'500'' 18°15'723'' 6 
126 49°49'504'' 18°15'745'' 6 
127 49°49'534'' 18°15'739'' 6 
128 49°49'955'' 18°15'565'' 9 
129 49°49'868'' 18°15'577'' 6 

130a 49°49'253" 18°15'398" 34 
130b 49°49'252" 18°15'399" 36 
130c 49°49'252" 18°15'398" 37 
131 49°49'252" 18°15'401" 38 
132 49°49'411'' 18°15'663'' 7 
133 49°49'251" 18°15'403" 32 
134 49°49'400'' 18°15'672'' 6 
135 49°49'400'' 18°15'673'' 5 

136a 49°49'243" 18°15'404" 34 
136b 49°49'242" 18°15'405" 37 
137 49°49'408'' 18°15'680'' 5 
138 49°49'403'' 18°15'686'' 9 
139 49°49'402'' 18°15'689'' 12 
140 49°49'393'' 18°15'670'' 9 
141 49°49'391'' 18°15'673'' 29 
142 49°49'391'' 18°15'671'' 14 
143 49°49'390'' 18°15'674'' 1 
144 49°49'388'' 18°15'675'' 29 

145a 49°49'229" 18°15'434" 33 
145b 49°49'230" 18°15'443" 38 
146 49°49'382'' 18°15'671'' 9 
147 49°49'396'' 18°15'690'' 12 
148 49°49'397'' 18°15'689'' 12 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
149 49°49'223" 18°15'448" 32 
150 49°49'395'' 18°15'693'' 9 
151 49°49'370'' 18°15'732'' 9 
152 49°49'359'' 18°15'717'' 9 
153 49°49'358'' 18°15´717'' 9 
154 49°49'356'' 18°15'721'' 1 
155 49°49'347'' 18°15'725'' 29 
156 49°49'345'' 18°15'719'' 4 
157 49°49'346'' 18°15'712'' 4 
158 49°49'353'' 18°15'707'' 7 
159 49°49'358'' 18°15'706'' 7 
160 49°49'363'' 18°15'692'' 1 
161 49°49'379'' 18°15'716'' 5 
162 49°49'352'' 18°15'675'' 1 
163 49°49'356'' 18°15'665' 5 
164 49°49'359'' 18°15'667'' 7 
165 49°49'358" 18°15'667" 9 
166 49°49'358" 18°15'668" 1 

167a 49°49'226" 18°15'415" 34 
167b 49°49'301" 18°15'417" 36 
167c 49°49299" 18°15'419" 40 
168 49°49'385" 18°15'674" 1 
169 49°49'339" 18°15'632" 1 
170 49°49'349" 18°15'635" 1 
171 49°49'348" 18°15'641" 4 
172 49°49'229" 18°15'421" 33 
173 49°49'366" 18°15'654" 5 
174 49°49'425" 18°15'670" 9 
175 49°49'428" 18°15'673" 9 
176 49°49'430" 18°15'673" 8 
177 49°49'430" 18°15'675" 8 
178 49°49'433 " 18°15'688 " 16 
179 49°49'430 " 18°15'689 " 7 
180 49°49' 436" 18°15'690" 7 
181 49°49'264" 18°15'434" 38 
182 49°49'444" 18°15'712" 9 
183 49°49'448 " 18°15'732" 9 
184 49°49'446" 18°15'729" 8 
185 49°49'436" 18°15'730" 8 
186 49°49'439" 18°15'726" 3 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
187 49°49'438" 18°15'726" 3 
188 49°49'434" 18°15'727" 8 
189 49°49'432" 18°15'727" 8 
190 49°49'420" 18°15'732" 3 
191 49°49'432" 18°15'748" 4 
192 49°49'429" 18°15'744" 4 
193 49°49'424" 18°15'734" 8 
194 49°49'431" 18°15'701" 12 
195 49°49'439" 18°15'718" 12 
196 49°49'433" 18°15'720" 12 
197 49°49'438" 18°15'724" 12 
198 49°49'436" 18°15'716" 12 
199 49°49'434" 18°15'715" 12 
200 49°49'421" 18°15'719" 12 
201 49°49'424" 18°15'719" 12 
202 49°49'433" 18°15'723" 42 
203 49°49'415" 18°15'712" 9 
204 49°49'421" 18°15'703" 4 
205 49°49'423" 18°15'698" 5 
206 49°49'425" 18°15'699" 9 
207 49°49'436" 18°15'681" 9 
208 49°49'427" 18°15'671" 9 
209 49°49'430" 18°15'673" 9 
210 49°49'427" 18°15'673" 7 
211 49°49'409" 18°15'671" 4 
212 49°49'413" 18°15'676" 4 
213 49°49'413" 18°15'678" 4 
214 49°49'422" 18°15'692" 4 
215 49°49'419" 18°15'687" 9 
216 49°49'415" 18°15'680" 8 
217 49°49'252" 18°15'410" 32 
218 49°49'417" 18°15'685" 8 
219 49°49'417" 18°15'686" 8 
220 49°49'419" 18°15'688" 4 
221 49°49'415" 18°15'718" 9 
222 49°49'256" 18°15'438" 41 
223 49°49'431" 18°15'731" 16 
224 49°49'451" 18°15'744" 5 
225 49°49'464" 18°15'748" 5 
226 49°49'240" 18°15'455" 32 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
227 49°49'480" 18°15'746" 7 
228 49°49'481" 18°15'745" 7 
229 49°49'580" 18°15'710" 1 
230 49°49'686" 18°15'810" 1 
231 49°49'742" 18°15'795" 1 
232 49°49'458" 18°15'773" 9 
233 49°49'530" 18°15'789" 9 
234 49°49'447" 18°15'772" 9 
235 49°49'460" 18°15'776" 9 
236 49°49'467" 18°15'777" 9 
237 49°49'419" 18°15'771" 9 
238 49°49'435" 18°15'778" 4 
239 49°49'427" 18°15'777" 4 
240 49°49'415" 18°15'773" 4 
241 49°49'404" 18°15'774" 9 
242 49°49'414" 18°15'774" 14 
243 49°49'417" 18°15'775" 9 
244 49°49'233" 18°15'457" 39 
245 49°49'460" 18°15'734" 12 
246 49°49'386" 18°15'730" 9 
247 49°49'228" 18°15'447" 32 
248 49°49'370" 18°15'730" 16 
249 49°49'372" 18°15'733" 7 
250 49°49'377" 18°15'739" 5 
251 49°49'208" 18°15'708" 1 
252 49°49'324" 18°15'749" 5 
253 49°49'227" 18°15'458" 38 
254 49°49'361" 18°15'754" 9 
255 49°49'384" 18°15'758" 9 
256 49°49'434" 18°15'763" 9 
257 49°49'446" 18°15'764" 9 
258 49°49'450" 18°15'765" 7 
259 49°49'455" 18°15'766" 7 
260 49°49'488" 18°15'767" 1 
261 49°49'479" 18°15'773" 9 
262 49°49'231" 18°15'475" 1 
263 49°49'233" 18°15'475" 38 
264 49°49'238" 18°15'439" 1 
265 49°49'240" 18°15'499" 4 
266 49°49'238" 18°15'504" 4 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
267 49°49'245" 18°15'500" 9 
268 49°49'250" 18°15'510" 9 
269 49°49'251" 18°15'515" 2 
270 49°49'253" 18°15'513" 2 
271 49°49'255" 18°15'508" 1 
272 49°49'257" 18°15'499" 1 
273 49°49'255" 18°15'504" 9 
274 49°49'254" 18°15'499" 5 
275 49°49'263" 18°15'503" 9 
276 49°49'260" 18°15'507" 5 
277 49°49'257" 18°15'506" 1 
278 49°49'244" 18°15'515" 4 
279 49°49'246" 18°15'143" 1 
280 49°49'248" 18°15'517" 1 
281 49°49'251" 18°15'515 " 1 
282 49°49'243" 18°15'523" 9 
283 49°49'251" 18°15'520" 18 
284 49°49'255" 18°15'524" 4 
285 49°49'256" 18°15'530" 4 
286 49°49'255" 18°15'532" 4 
287 49°49'257" 18°15'535" 9 
288 49°49'259" 18°15'532" 32 
289 49°49'263" 18°15'530" 5 
290 49°49'253" 18°15'516" 11 
291 49°49'258" 18°15'516" 5 
292 49°49'261" 18°15'514" 9 
293 49°49'264" 18°15'514" 19 
294 49°49'266" 18°15'508" 5 
295 49°49'267" 18°15'511" 19 
296 49°49'269" 18°15'514" 19 
297 49°49'265" 18°15'519" 4 
298 49°49'266" 18°15'522" 4 
299 49°49'262" 18°15'519" 4 
300 49°49'264" 18°15'516" 36 
301 49°49'255" 18°15'551" 9 
302 49°49'256" 18°15'546" 9 
303 49°49'251" 18°15'542" 9 
304 49°49'261" 18°15'550" 10 
305 49°49'258" 18°15'554" 9 
306 49°49'261" 18°15'560" 42 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
307 49°49'268" 18°15'531" 9 
308 49°49'265" 18°15'541" 1 
309 49°49'267" 18°15'544" 36 
310 49°49'257" 18°15'559" 38 
311 49°49'270" 18°15'551" 9 
312 49°49'268" 18°15'553" 5 
313 49°49'270" 18°15'556" 9 
314 49°49'271" 18°15'558" 16 
315 49°49'274" 18°15'558" 5 
316 49°49'276" 18°15'556" 20 
317 49°49'277" 18°15'557" 5 
318 49°49'276" 18°15'538" 5 
319 49°49'279" 18°15'554" 5 
320 49°49'280" 18°15'550" 9 
321 49°49'283" 18°15'543" 9 
322 49°49'277" 18°15'537" 16 
323 49°49'276" 18°15'542" 32 
324 49°49'276" 18°15'530" 9 
325 49°49'277" 18°15'527" 5 
326 49°49'285" 18°15'541" 12 
327 49°49'284" 18°15'536" 12 
328 49°49'283" 18°15'531" 12 
329 49°49'282" 18°15'526 " 12 
330 49°49'283" 18°15'514" 5 
331 49°49'285" 18°15'509" 21 
332 49°49'285" 18°15'505" 21 
333 49°49'286" 18°15'501" 21 
334 49°49'282" 18°15'508" 19 
335 49°49'282" 18°15'504" 19 
336 49°49'284" 18°15'499" 19 
337 49°49'287" 18°15'492" 19 
338 49°49'288" 18°15'489" 19 
339 49°49'289" 18°15'488" 19 
340 49°49'291" 18°15'487" 11 
341 49°49'292" 18°15'483" 11 
342 49°49'296" 18°15'483" 22 
343 49°49'294" 18°15'481" 1 
344 49°49'297" 18°15'479" 1 
345 49°49'302" 18°15'484" 1 
346 49°49'306" 18°15'481" 2 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
347a 49°49'305" 18°15'477" 5 
347b 49°49'305" 18°15'478" 9 
347c 49°49'306" 18°15'469" 16 
348 49°49'298" 18°15'477" 22 
349 49°49'302" 18°15'475" 22 
350 49°49'300" 18°15'473" 22 
351 49°49'305" 18°15'473" 9 
352 49°49'304" 18°15'469" 9 
353 49°49'299" 18°15'473" 1 
354 49°49'296" 18°15'475" 3 
355 49°49'284" 18°15'474" 3 
356 49°49'279" 18°15'480" 28 
357 49°49'278" 18°15'475" 9 
358 49°49'277" 18°15'471" 9 
359 49°49'275" 18°15'467" 9 
360 49°49'274" 18°15'461" 9 
361 49°49'273" 18°15'458" 9 
362 49°49'271" 18°15'489" 5 
363 49°49'267" 18°15'487" 5 
364 49°49'271" 18°15'483" 5 
365 49°49'276" 18°15'451" 17 
366 49°49'273" 18°15'441" 4 
367 49°49'275" 18°15'442" 9 
368 49°49'276" 18°15'439" 5 
369 49°49'280" 18°15'436" 23 
370 49°49'284" 18°15'436" 23 
371 49°49'285" 18°15'435" 23 
372 49°49'286" 18°15'438" 23 
373 49°49'288" 18°15'433" 5 
374 49°49'289" 18°15'439" 9 
375 49°49'293" 18°15'434" 4 
376 49°49'294" 18°15'433" 9 
377 49°49'296" 18°15'433" 5 
378 49°49'296" 18°15'441" 5 
379 49°49'295" 18°15'451" 12 
380 49°49'292" 18°15'455" 9 
381 49°49'290" 18°15'456" 12 
382 49°49'295" 18°15'455" 5 
383 49°49'294" 18°15'458" 9 
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Č. dřeviny Souřadnice GPS Druh 
384 49°49'297" 18°15'459" 5 
385 49°49'294" 18°15'461" 24 
386 49°49'291" 18°15'465" 5 
387 49°49'293" 18°15'466" 1 
388 49°49'296" 18°15'466" 1 
389 49°49'300" 18°15'462" 39 
390 49°49'302" 18°15'453" 7 
391 49°49'301" 18°15'457" 5 
392 49°49'302" 18°15'460" 5 
393 49°49'304" 18°15'454" 5 
394 49°49'304" 18°15'456" 9 
395 49°49'303" 18°15'458" 4 
396 49°49'307" 18°15'453" 6 
397 49°49'305" 18°15'452" 6 
398 49°49'304" 18°15'449" 6 
399 49°49'305" 18°15'452" 36 
400 49°49'305" 18°15'447" 25 
401 49°49'307" 18°15'444" 41 
402 49°49'304" 18°15'442" 25 
403 49°49'304" 18°15'439 " 25 
404 49°49'302" 18°15'442" 6 
405 49°49'302" 18°15'439" 6 
406 49°49'303" 18°15'439" 26 
407 49°49'306" 18°15'439" 15 
408 49°49'307" 18°15'441" 15 
409 49°49'306" 18°15'441" 24 
410 49°49'304" 18°15'437" 8 
411 49°49'305" 18°15'436" 8 
412 49°49'302" 18°15'434" 10 
413 49°49'299" 18°15'434" 5 
414 49°49'299" 18°15'432" 9 
415 49°49'301" 18°15'432" 27 
416 49°49'298" 18°15'431" 6 
417 49°49'305" 18°15'429" 9 
418 49°49'301" 18°15'422" 24 
419 49°49'300" 18°15'418" 30 
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Obr.č. 1: Mariánské Hory v roce 1920 

 
 
 
 
 

 

Obr. č. 2: Mariánské Hory v roce 1926 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č. 3: Mariánské Hory v roce 1929 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Obr č. 4: Park v Mariánských Horách r. 1925 

 

 

Obr č. 5: Historická fotografie mapovaného území, nedatováno 



 

 

 

Obr. č. 6: Pohled z mapované plochy na Vítkovice 

 

Obr. č. 7: Pohled z mapované plochy k ul. 1. máje a Zelená 

 

Obr. č. 8: Pohled z mapované plochy k ul. Zelená 



 

 

 

Obr. č. 9: Pohled z vyvýšeniny mapované plochy k ulici Výstavní 

 

Obr. č. 10: Pohled z mapované plochy k ulici Výstavní 

 

Obr. č. 11: Pohled z mapované plochy k ul. 1. máje 



 

 

 

Obr č. 12: Stromořadí podél ul. 1. máje 

 

Obr. č. 13: Stromořadí lip a jírovců 

 

Obr. č. 14: Uměle vytvořená vyvýšenina 



 

 

 

Obr č. 15: Probíhající sukcese 

 

Obr č. 16: Probíhající sukcese 

 

Obr č. 17: Probíhající sukcese 



 

 

 

Obr. č. 18:Moruše bílá - habitus 

 

Obr. č. 19: Moruše bílá - borka 

 

Obr. č. 20: Moruše bílá - list 



 

 

 

Obr. č. 21: Vrba smuteční - habitus 

 

Obr. č. 22: Topoly černé - habitus 

 



 

 

 

Obr. č 23: Dřezovec trojtrnný - habitus 

 

Obr. č. 24: Dřezovec trojtrnný - borka 


