
výkres:

Revitalizace Masarykových sadů v Lounech

část I.   

11 / 2016
44 x A4

I. A.  /   I. B.
číslo výkresu:

AREÁL VÝSTAVIŠTĚ 

stupeň: Prováděcí projekt
hlavní projektant: Ing. Věra Filipová, ČKA 03008
vypracoval: Ing. Alena Burešová, Ing. Věra Filipová

datum:

formát:

měřítko:

paré:

JENA zelená architektura
Bolívarova 2092/21, PRAHA 6
T: +420 233 081 345-9
E: projekce@jena.cz

MĚSTO LOUNY
Mírové náměstí 35, LOUNY
T: +420 415 621 110
E: t.havlinova@mulouny.cz

projekt: objednatel: zhotovitel:

EVROPSKÁ UNIE
Evrospký fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí
www.opzp.cz



Obsah dokumentace  

A      PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................................ 2 

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE .................................................................................................................. 2 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................... 2 
1.2 PŘEDMĚT A CÍL PROJEKTU ..................................................................................................................... 3 
1.3 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITNÍ OSA 4 OCHRANA PŘÍRODY ............................................ 3 
1.4 PROGRAMY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR ........................................................................... 3 
2 PODKLADY .............................................................................................................................. 4 
3 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ .......................................................................................................... 4 
3.1 ROZSAH ÚZEMÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY .............................................................................................................. 4 
3.2 SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ ............................................................................................................ 5 
3.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITĚ................................................................................................................. 5 
3.4 HISTORICKÝ VÝVOJ PARKU .................................................................................................................... 6 
4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁVRHU ................................................................................................. 10 
4.1 CELKOVÝ PŘEHLED NAVRŽENÝCH PRACÍ ................................................................................................. 10 
4.2 ETAPIZACE REALIZAČNÍCH PRACÍ .......................................................................................................... 10 
4.3 ČLENĚNÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ A ZAŘÍZENÍ ......................................................................................... 10 
4.4 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROJEKTU ..................................................................................... 10 

B      SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ....................................................................................... 13 

5 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU VÝSTAVIŠTĚ ............................................................ 13 
5.1 STÁVAJÍCÍ ZELEŇ ............................................................................................................................... 13 
5.2 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ PRVKY A VYBAVENOST .......................................................................................... 14 
5.3 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU............................................................................................ 14 
6 NÁVRH ARCHITEKTONICKÉHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ ........................................................... 16 
7 ČÁST I. 01. VEGETAČNÍ ÚPRAVY.................................................................................................... 17 
7.1 KÁCENÍ STROMŮ ............................................................................................................................... 17 
7.2 OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ .......................................................................................................... 18 
7.3 ODSTRANĚNÍ A ZMLAZENÍ KEŘOVÝCH POROSTŮ ...................................................................................... 20 
7.4 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ PŘI REALIZACI ...................................................................................... 21 
7.5 OPATŘENÍ K PODPOŘE BIODIVERZITY ÚZEMÍ ........................................................................................... 21 
7.6 DRUHOVÁ SKLADBA NOVÝCH VÝSADEB ................................................................................................. 22 
7.7 TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VÝSADEB ....................................................................................................... 23 
7.8 DOKONČOVACÍ, ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE .................................................................................... 26 
8 ČÁST I. 02. DEMOLICE ................................................................................................................ 28 
9 ČÁST I. 03. ÚPRAVA CESTNÍ SÍTĚ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A MOBILIÁŘ .......................................................... 29 
9.1 ÚPRAVA CESTNÍ SÍTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ............................................................................................. 29 
9.2 MOBILIÁŘ ........................................................................................................................................ 31 
10 ČÁST I. 04. ZAŘÍZENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT .............................................................................. 32 
10.1 CENTRÁLNÍ PLOCHA U PAVILONU A .................................................................................................... 32 
10.2 PLOCHA U VSTUPU OD ZŠ ................................................................................................................. 32 
 

Příloha 1: Geodetická technická zpráva  
Příloha 2: Tabulky ošetření stávajících dřevin 
 



Revitalizace Masarykových sadů v Lounech  část I. Areál Výstaviště 

 2 

A      PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

1.1 Identifikační údaje  

 

Projekt: Revitalizace Masarykových sadů v Lounech 

Část: část I.  Areál Výstaviště  
 

Stupeň: Jednostupňová prováděcí dokumentace 
 
Místo:  Areál Výstaviště Louny 

k.ú. Louny, pozemky parc. č. 3100/1, 3100/2, 3100/19, 3100/24, 3100/27, 3024/5, 
4054/2, 4054/21, 5034/1, 5088/3, 3024/120 

 
Objednatel:  Město Louny 
 Mírové náměstí 35, 440 23 Louny 
 Zastoupený Radovanem Šabatou - starosta města 
 IČ: 00265209 
 DIČ: CZ00265209 
 
 

Zhotovitel:  
Ing. Jan Švejkovský 
podnikající pod obchodním jménem Ing. Jan Švejkovský - JENA  
Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6 
IČO:  16471636 
DIČ:  CZ6508111434 
podnikatel v obchodním rejstříku nezapsaný 

     
Kontakt: JENA zelená architektura 

Kostelní 1503, 170 00 Praha 7 
tel : +420 233 081 345-9 
e-mail : projekce@jena.cz 

 www.jena.cz 
 
Hlavní projektant: Ing. Věra Filipová 
 ČKA 03 008 pro obor krajinářská architektura 
 
Vypracoval:  Ing. Alena Burešová, Ing. Věra Filipová 
 e-mail: buresova@jena.cz 
 
Datum:  11 / 2016  
 

mailto:buresova@jena.cz
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1.2 Předmět a cíl projektu  

Předmětem projektové dokumentace je komplexní a účelová revitalizace zeleně v  Parku T. G. M. a 
areálu Výstaviště Louny s cílem zachování charakteru lužního lesa, obnova cestní sítě, určení trasy 
naučné stezky a citlivé včlenění herních a sportovních aktivit pro návštěvníky tak, aby vznikl estetický, 
funkční, naučný a atraktivní prostor s rekreačním potenciálem, historickým duchem a prvky moderní 
zahradnické architektury.  

Cílem projektu je na základě dendrologického posouzení vyhodnotit neperspektivní dřeviny a v rámci 
koncepčních vegetačních úprav je nahradit novými výsadbami původních druhů dřevin. Prodloužení 
existence stávajících dřevin v parku jako biotopů hnízdícího ptactva a fauny s vazbou na dřeviny 
v parku bude zajištěna provedením vhodných pěstebních opatření. Celkově dojde k posílení funkce 
sídelní zeleně a k podpoře biodiverzity území. Navržená opatření pomohou uchovat kontinuitu 
jedinečného místa na břehu řeky Ohře. 

 

1.3 Operační program životní prostředí, prioritní osa 4 ochrana přírody 

Předmětem podpory projektu Revitalizace Masarykových sadů v Lounech financovaného 
z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 
4, jsou opatření směrovaná k posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených 
ekosystémů v sídlech, případně k posílení jejich ekologické stability.  

OPŽP nabízí v programovém období 2014-2020 čerpání finančních prostředků z evropských fondů a 
státního rozpočtu konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci specifického cíle 4.4. 
je výzvou OPŽP podporovaná aktivita vedoucí ke zlepšení kvality prostředí v sídlech. 

Podporovaná jsou opatření, která vedou k obnově funkčního stavu stávající zeleně (ošetření stromů, 
doplnění stávající výsadby), k založení nové zeleně (parky, uliční stromořadí, alej, remízy, zahrady) 
nebo ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody realizací přírodě blízkých opatření. Dále je 
podporována obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru 
(tůně, mokřady, drobné retenční nádrže aj.), které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí. 

Navržená opatření byla před dokončením projektu v terénu konzultována se správou AOPK ČR, 
Regionální pracoviště Ústecko.  

 
 

1.4 Programy v oblasti ochrany přírody a krajiny ČR 

Masarykovy sady jsou funkčním prvkem sídelní zeleně a jejich obnovou dojde ke zlepšení kvality 
městského prostředí v souladu se Státní politikou životního prostředí České republiky. Ve městě bude 
posílena biodiverzita jako dílčí cíl Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR. 

V Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR projekt přispívá ke zvyšování kvality života obyvatel 
území a zlepšuje podmínky pro zdravý život populace a zapojením přírodě blízkých prvků do struktury 
sídla zajišťuje vyšší kvalitu života v sídlech, jako jednoho z cílů Státního programu ochrany přírody a 
krajiny ČR.  

Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje není v  současné době schválena. 
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2 PODKLADY  

Geodetické zaměření (ForTel, 7/2016) 

Mapový podklad pro úpravu parku  (Geodézie Liberec, 9/1976) 

Katastrální mapa území    http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

Letecká mapa území   https://mapy.cz/ 

Letecká mapa archivní  http://kontaminace.cenia.cz/ 

Archivní mapy   http://archivnimapy.cuzk.cz 

Mapový portál AOPK     http://mapy.nature.cz/ 

Půdní mapa ČGS  http://mapy.geology.cz/ 

Územní plán města Louny  http://www.mulouny.cz/cs/investice/uzemni-plan 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 6 

Dendrologický inventarizační průzkum  (Ing. Pavel C. Jaroš, 4/2015, aleje 7/2015) 

Orientační biologický průzkum Masarykovy sady (Ing. Pavel C. Jaroš, 10/2016) 

Výstaviště Louny - Rozšíření veřejného osvětlení  (ES projekt, 9/2016) 

Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště Louny  (Roman Hladík, 10/2009) 

Komplexní úpravy bývalého zahradnictví Honka  (VPH, 10/2007) 

Městský park Louny  (Secom, 6/1997) 

Archivní fotografie a dokumenty MěÚ Louny 

Lounský park – podklady pro výstavu o Masarykových sadech (Oblastní muzeum 3/2010) 

Technické listy výrobců městského mobiliáře (mmcité) 

Technické listy výrobců herních prvků a zařízení (Tomovy parky, TR Antoš, Colmex) 

 

3 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

3.1 Rozsah území a širší vztahy  

Masarykovy sady se nachází v severozápadní části Loun v meandru Ohře. Rozkládají se na obou 
březích s celkovou rozlohou přes 10 ha. Řeka rozděluje Masarykovy sady na dvě části spojené lávkou 
pro pěší. Na pravém břehu byl ve 30. letech postaven areál Výstaviště, který se dodnes využívá pro 
oblastní výstavy, ale také pro využití volného času obyvatel města. Jsou zde rozmístěny výstavní 
objekty, ale také velká sportoviště (tenisové kurty, baseballové hřiště, školní hřiště, koupaliště). Na 
levém břehu je městský park, obklopený ze severní a východní strany rozsáhlou zahrádkářskou 
osadou.  

Podélný pás území severně od řeky široký 600-1000 m je v celém katastru Loun až po Dobroměřice 
vymezen jako aktivní zóna záplavové území Ohře a plochy jsou zde určeny jen k individuální rekreaci.  

Město Louny bylo vystavěno na jižním břehu řeky, kde se na vyvýšenině rozkládá královské město 
opevněné hradbami. Masarykovy sady jsou z historického centra v pěším dosahu, kdy trasa 
z Mírového náměstí přes Žateckou bránu a most Veslařů k hlavnímu vstupu do parku v ulici 
Vosátkova je dlouhá cca 600 m.  

Areál Výstaviště je oplocen a přes noc je na čtyřech místech správcem uzavírán. Mimo provozní režim 
areálu je umožněno procházet z ulice Prokopa Holého kolem plotu na pěší lávku přes řeku do druhé 
části parku, kde je vedena cyklostezka. Park T.G.M. je veřejně přístupný bez omezení s hlavním 
vstupem z ulice Vosátkova. Napříč parkem prochází modře značená turistická trasa do ulice K 
Velodromu a dále do Lenešic. Do Masarykových sadů platí zákaz vjíždět motorovým vozidlům vyjma 
vozidel údržby parku a obsluhy Výstaviště. 

Řešené území je vyznačeno v mapě v situaci širších vztahů C.1. 
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3.2 Seznam dotčených pozemků  

Všechny pozemky se nachází v k. ú. Louny 

parcelní číslo způsob využití druh pozemku vlastnické právo výměra 

3100/1 zeleň ostatní plocha Město Louny 38 178 m2 

3100/2 - trvalý travní porost Město Louny 14 265 m2 

3100/19 zeleň ostatní plocha Město Louny 2 813 m2 

3100/24 zeleň ostatní plocha Město Louny 3 812 m2 

3100/27 zeleň ostatní plocha Město Louny 1 115 m2 

3024/5 zeleň ostatní plocha Město Louny 58 m2 

4054/2 - trvalý travní porost Město Louny 6 284 m2 

4054/21 - trvalý travní porost Město Louny 558 m2 

5034/1 ostatní komunikace ostatní plocha Město Louny 1 323 m2 

5088/3 koryto vodního toku vodní plocha Město Louny 427 m2 

3024/120 sportoviště ostatní plocha Město Louny 6 128 m2 

 

 

3.3 Základní údaje o lokalitě  

3.3.1 Přírodní podmínky  

Masarykovy sady se nachází v rovinném údolí řeky Ohře ve výšce 175 – 178 m n. m. 

Lokalita náleží k teplé klimatické oblasti T2 (podle Quitta, 1971). Pro oblast je charakteristické dlouhé 
léto, teplé a suché a mírná zima s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Nejchladnější měsíc bývá 
leden (-2 až -3°C) a nejteplejší červenec (18-19°C). Většina lounského okresu leží ve srážkovém stínu 
Krušných hor a patří k extrémně nejsušším oblastem Čech s ročním úhrnem srážek 300 – 500 mm 
(republikový průměr 700 mm).  

Z hlediska geomorfologie území náleží k Hazmburské tabuli, okrsek Dolnooharská niva (podle Demek, 
Mackovčin, 2006).  

Geologický podklad je tvořen v údolí Ohře nivními nezpevněnými sediment z oblasti kvartéru (hlína, 
písek, štěrk), na kterých se vyvinula modální fluvizem. 
 

3.3.2 Ochrana a využití území  

Masarykovy sady jsou podle ÚP vymezeny jako plochy veřejné zeleně (ZP – zeleň parková). Území 
Výstaviště má charakter významného veřejného prostranství s plochami občanského vybavení 
(výstavní pavilony a letní kino). 

Severně od řešeného území po okraji údolní záplavové nivy prochází hranice CHKO České středohoří. 
Vodní tok Ohře jako celek je z hlediska zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny považován za 
významný krajinný prvek, který přispívá k udržení ekologické stability území a utváří jeho typický 
vzhled. Vodní tok vč. břehových porostů je ekologicky významný segment krajiny, který umožňuje 
migraci organismů mezi jednotlivými ekosystémy. Podél Ohře je vymezen nadregionální biokoridor 
K20 „Ohře“, jehož součástí jsou také Masarykovy sady. 

V parku TGM na pozemku parc.č. 4118 na rohu zahrádkářské osady se nachází památný strom, 
ev.kód 101 839. Jedná se o platan javorolistý, který má obvod kmene 252 cm a výšku 30m, jehož stáří 
se odhaduje na 150 let. Vyhlášen za památný byl v roce 2002. 
 

3.3.3 Původní vegetace 

Struktura původní vegetace a přehled krajinných typů jsou zahrnuty v geobotanické rekonstrukční 
mapě ČR. Podle mapy se na území uvádí luhy a olšiny Alno-Padion (podle Mikyška, 1968).  
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Vegetace, která by se na území vytvořila, bez jakékoli činnosti člověka je potenciální přirozenou 
vegetací. Říční koryto spadá do oblasti střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), která se rozkládá 
v široké nivě Ohře od Nechranické přehrady až po Černčice (Neuhauslová a kol. 1998). Společenstvo 
představuje přechodný typ vegetace mezi tvrdými luhy a potočními olšinami . Vegetace střemchové 
jaseniny se vyskytuje převážně v bezlesé zemědělské krajině do 500 m n.m. na nivních sedimentech 
s velkým podílem organické hmoty. Dominantami stromového patra jsou olše lepkavá (Alnus 
glutinosa) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Z dalších dřevin se uplatňují javory (Acer 
platanoides, Acer pseudoplatanus), střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus), v nižších 
polohách dub letní (Quercus robur) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Keřové patro je silně rozvinuto, často 
husté a druhově bohaté s převahou zmlazených dřevin stromového patra. Hojně jsou zastoupeny 
svídy (Cornus sanguneia), brsleny (Euonymus europaeus) a bez černý (Sambucus nigra), méně 
meruzalka (Ribes uva-crispa), ve vyšších polohách vrba jíva (Salix caprea) a bez červený (Sambucus 
racemosa). V bylinném patře převažují vlhkomilné lesní druhy.  

 

3.4 Historický vývoj parku 

Založení Masarykových sadů se datuje k roku 1876, kdy podél řeky za mostem na místě bývalého 
pískoviště byla vysazena první třířadá alej. Za vznikem nového parku stojí místní Sadařský spolek a 
zejména Dr. Petr Hilbert, pozdější starosta města. Od roku 1899 park nesl jeho jméno. 

Plochy na březích v meandru Ohře se ještě v polovině 19. stol. nacházely mimo centrum města. 
Opevněný střed města s hradbami je vyvýšený nad řekou a pozemky v říční nivě jen zatravněné. 
Podél obvodové cesty, která vedla kolem zatravněných pozemků, členové Sadařského spolku začínají 
sázet první aleje a okrasné dřeviny a zakládají Hilbertovy sady. K péči o sady byl spolkem přijat 
zahradník V. Bechyňský.  V roce 1907 spolek předává sady i s dluhy do majetku obce. 
 

      
stabilní katastr z poloviny 19. století    1917 

 

Hilbertovy sady zaznamenaly v období první republiky svůj největší rozvoj, který vrcholil v roce 1931, 
když se v Lounech konala Všeobecná krajinská výstava severočeská. Výstava se začala připravovat už 
o tři roky dříve pod vedením architekta O. Poláka a vrchního městského zahradníka Josefa Ochmana. 
Na pravém břehu řeky v meandru Ohře vznikl nový výstavní areál s pavilony a rozsáhlou parkovou 
úpravou. Vstup na výstaviště byl veden přes řeku po nové železné lávce, která spojila nový areál 
s městskými sady a završila tak původní Hilbertovu myšlenku. 
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 1931 situace návrhu Výstaviště pro krajinskou výstavu   současná mapa 
  

Od roku 1931 bylo v parku dětské hřiště, u kterého byla zřízena voliéra pro cizokrajné ptactvo. Park 
měl vlastní zásobní zahradu a byl vybaven osvětlením a tzv. eletropumpou k zalévání. 

Josef Ochman dostal za úpravy lounského výstaviště zvláštní diplom. Dalších 20 let pravidelně 
pečoval o dřeviny a tvořil v parku ornamentální květinové záhony, jaké znal ze své praxe 
v v zámeckých a lázeňských zahradách. 

    

      

Ve druhé polovině 30.let byly v parku postaveny dvě pevnůstky lehkého opevnění v rámci 2. obranné 
linie podél Ohře. Jeden tzv.“řopík“ na špičce meandru Na Výstavišti byl uchován dodnes. 

Po druhé světové válce park několikrát změnil jméno na Roosveltovy sady (do r.1951), Sad oddechu 
(do r. 1954) a Park kultury a oddechu Klementa Gottwalda, který vydržel až do r. 1991. V roce 1947 
byl odstraněn hudební pavilon na výstavišti a o park se začal starat Sdružený komunální podnik města 
Loun. Od roku 1956 se v parku znovu objevují ornamentální záhony a vázy, dílo zahradníka Richtra.  
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        1953      1960 

V 60. letech se v parku objevila malá zoologická zahrada a na hřišti nová atrakce letadlo, do parku byl 
také přemístěn železitý pramen. Od roku 1974 se na Výstavišti pořádá výstava Člověk a příroda 
zaměřená na chovatele a zahrádkáře. V roce 1991 byl park přejmenován na Masarykovy sady.  
 
 

Výstaviště ve 30. letech v době konání Všeobecné krajinské výstavy 

    
 

    

nové objekty na výstavišti – divadlo, hlavní brána a hudební altán 
zdroj: archivní fotografie a dokumenty MěÚ Louny 
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Letecké foto z roku 1952 
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4        ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁVRHU  
 

4.1 Celkový přehled navržených prací 

Kácení dřevin: etapa KI   60 stromů + 150 m2 keřů 
  etapa KII   28 stromů 

Ošetření dřevin:  211 stromů + 200 m2 částečné zmlazení keřů + 65 m2 tvarování keřů 

Výsadba dřevin:  112 stromů + 2300 ks keřů a pokryvných dřevin 

Nová cesta a povrchy:  141 m2 (MZK) + 578 m2 (mlat) 

Obnova povrchu cest:  687 m2 

Žulová dlažba:   151 m2 + 85 m2 obruba ze žulové dlažby 

Mobiliář:     25 ks lavičky + 11 ks odpadkové koše + 12 ks dřevěné lavice 

Zařízení pro volnočasové aktivity: sestavy viz. výkresy jednotlivých ploch 

 

4.2 Etapizace realizačních prací 

Etapizace projektu závisí na dostupnosti finančních prostředků objednatele a není předem 
definována. Předpokládá se společná realizace vegetačních úprav obou částí zahrnující první etapu 
kácení a výsadby. Druhá etapa kácení bude následovat po ujmutí výsadeb.  

Práce budou probíhat s ohledem na agrotechnické lhůty. 

Přesný popis prací a prováděcí detaily budou řešeny během realizace přímo v terénu za účasti 
projektanta formou autorského dozoru (AD). 

 

4.3 Členění navržených opatření a zařízení  

Dokumentace „Revitalizace Masarykových sadů v Lounech“ je rozdělena na dvě části, které jsou 
zpracovány odděleně jako samostatné dokumentace. Dokladová část je pro obě části společná. 
 

Část I. Areál VÝSTAVIŠTĚ: I. 01. Vegetační úpravy 
I. 02. Demolice 
I. 03. Úprava cestní sítě, zpevněné plochy a mobiliář 
I. 04.  Zařízení volnočasových aktivit  

 

Část II. PARK T. G. M.:  II. 01. Vegetační úpravy 
II. 02. Úprava cestní sítě, zpevněné plochy a mobiliář 
II. 03.  Zařízení volnočasových aktivit  
II. 04.  Naučná stezka 

 

4.4 Požadavky na zajištění realizace projektu   

Záměr revitalizace Masarykových sadů byl v průběhu zpracování dokumentace předložen dotčeným 
orgánům státní správy, správcům inženýrských sítí v působnosti města Louny a majitelům sousedních 
pozemků. Kopie všech vyjádření a podmínek realizace jsou uvedeny v samostatné části dokumentace  
Dokladová část, která je pro obě části I. a II. společná. Originály jsou uloženy v archivu zhotovitele. 
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4.4.1 Související připravované projekty v území 

a) Projekt rozšíření osvětlení v areálu Výstaviště 
Současně se zpracováním dokumentace probíhalo zpracování návrhu rozšíření stávajícího osvětlení 
na Výstavišti. Se zpracovatelem ES projekt byla v terénu upřesněna poloha nových lamp tak, aby 
nebyla v kolizi s plánovanou výsadbou stromů v obvodových alejích. 

b) Projekt vodovodních a kanalizačních přípojek na Výstavišti 
Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště Louny byla zpracována již v roce 2009 (R. Hladík) 
a byla objednatelem předána k zapracování do dokumentace. Vzhledem k tomu, že nebyla 
poskytnuta digitální trasa nových sítí, je třeba polohu překreslených sítí v koordinační situaci 
považovat za orientační. Před zahájením stavby přípojek vody a kanalizace k jednotlivým objektům na 
Výstavišti bude nutné předem koordinovat vytyčenou polohu sítí s plánovanou výsadbou stromů, 
zejména v alejích, kde jsou stromy rozmístěné v pravidelných rozestupech a nelze je posunout na jiné 
místo. 

c) Záměr rekonstrukce pavilonu A 
Studie rekonstrukce pavilonu A byla připravována ve stejném období jako projekt revitalizace. 
Projekty na sebe navazují při řešení venkovních ploch kolem pavilonu, kdy návrh bezbariérového 
přístupu do objektu se dotýká travnatých ploch a zeleně ve zvýšených nádobách. Návrh byl 
předběžně konzultován se zpracovatelem studie architektem Ondřejem Tučkem. 

 

4.4.2 Požadavky správců inženýrských sítí a objektů 

V areálu Výstaviště je přítomno kabelové vedení a zařízení společnosti ČEZ Distribuce, ČEZ ICT 
Services, CETIN a Severočeské vodovody a kanalizace. V majetku města je areálové veřejné osvětlení, 
místní rozhlas a zřejmě také provizorní rozvody vody a kanalizace. 

Podzemní sítě NN v majetku společnosti ČEZ Distribuce prochází areálem ke všem funkčním 
objektům. Podzemní komunikační sít ČEZ ICT Services prochází na rozhraní Výstaviště a sportovišť 
(tenisové kurty, baseball) a pokračuje pod řekou za baseballovým hřištěm na protější břeh do 
zahrádkářské osady. Povinností stavebníka je min. 14 dní před zahájením realizace požádat o vytyčení 
průběhu sítí. V případě, že po vytyčení bude patrné, že výsadba zasáhne do ochranného pásma 
vedení, je nutné provést změnu polohy stromu za přítomnosti AD nebo zažádat o písemný souhlas 
vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení k realizaci. Ochranné pásmo podzemního vedení je 
podle §46 Zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) do 110 kV včetně 1 metr po obou stranách 
krajního kabelu (nad 110kV 3 m). V ochranném pásmu je zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé 
porosty. Plné znění podmínek pro provádění činnosti v OP je uvedeno ve vyjádření ČEZ v části 
dokumentace E. Dokladová část. 

V areálu Výstaviště se nacházejí optické a metalické kabely společnosti CETIN (Česká telekomunikační 
infrastruktura, dříve O2 CR). Stavebník je povinen podle §102 Zák.č. 127/2005 Sb. respektovat 
ochranné pásmo sítí 1,5m od krajního vedení a řídit se platnými předpisy a technologickými postupy. 
V ochranném pásmu se nesmí používat mechanizačních prostředků a vysazovat trvalé porosty. Při 
odkrytí kabelů bude před záhozem přizván pracovník ochrana sítě ke kontrole. 

SČVK udává ve vyjádření přítomnost vodovodu DN500 a kanalizace DN500. V schématické situaci jsou 
ale sítě zakresleny jen na okraji Výstaviště u tenisových kurtů. Ve skutečnosti se vodovod nachází 
v celém areálu, vedle kurtů je umístěn hydrant, ale provozovatelem pravděpodobně není SČVK. 
V koordinační situaci je překreslený stav stávající vody ze situace návrhu přípojek z roku 2009. 
Skutečné umístění vodovodu a kanalizace je proto nutné předem zjistit vytyčením v terénu.  
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4.4.3 Požadavky veřejnoprávních orgánů 

Návrh byl v rozpracovanosti dvakrát konzultován se zástupci Povodí Ohře. Důležitými body v jednání 
bylo ošetření břehových porostů a rozsah umístění zařízení pro volnočasové aktivity v parku tak, aby 
nebyly zhoršeny odtokové poměry území. Na základě nejasné hranice v terénu mezi pozemky ve 
vlastnictví Města Louny a Povodí Ohře projektant doporučil nejprve vytyčit majetkovou hranici 
v terénu a návrh opatření na březích provést v rámci samostatné dokumentace.  

Během realizace díla je nutné dodržet podmínky správce povodí Ohře, které jsou uvedeny ve 
vyjádření ze dne 24.11.2016 (viz. dokladová část). Pro užívání Masarykových sadů bude vypracován 
povodňový plán, případně aktualizovaný povodňový plán Města Louny. 

Během zpracování dokumentace byli se záměrem obnovy parku a se závěry biologického průzkumu 
seznámeni zástupci AOPK přímo v terénu. V případě plánovaného podání žádosti z fondů OPŽP 
zástupci doporučují podklady konzultovat ještě před podáním žádosti. 

K odstranění nebezpečného stromu č. 39 (Tilia platyphyllos) na Výstavišti bude potřeba podle §56 
zákona č.114/1992 Sb. požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochrany zvláště chráněného 
druhu na tento strom vázaný. Ze závěrů biologického průzkumu vyplývá, že dutina tohoto stromu je 
pravděpodobně zimovištěm netopýra rezavého (Nyctalus noctula), který se řadí mezi druhy silně 
ohrožené. Výjimka bude vydána formou rozhodnutí OŽP příslušného krajského úřadu ve správním 
řízení. 
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B      SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    
 

5 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU VÝSTAVIŠTĚ 

Současná podoba Výstaviště je pozůstatkem původního výstavního areálu, který zde byl nově 
vytvořen pro všeobecnou krajinskou výstavu v roce 1931. Meandr Ohře byl propojen pěší lávkou s  
parkem na levém břehu, v areálu byly postaveny pavilony a drobné stavby, ale byly zde také vysazeny 
obvodové aleje stromů dochované do dneška. Z původních staveb zůstal dochován jen hlavní 
výstavní pavilon a mostek.  

V průběhu dalších let na Výstavišti přibyli rozmanité stavby – nové pavilony, dům a garáž správce, 
tenisové kurty a baseballové hřiště, letní kino, restaurace roubenka a altán s pramenem. Teprve 
krátce jsou zde nové asfaltové povrchy cest. Volné plochy byly postupně zaplňovány stromy a keři. 

Areál Výstaviště je několikrát za rok stále využíván jako výstavní plocha a kromě toho slouží zejména 
pro sportovní aktivity občanů města. Asfaltové cesty jsou užívány jako in-line okruh pro bruslaře a 
cyklisty, v areálu trénují sportovní oddíly a je zde klubovna skautského oddílu Junák.  
 

5.1 Stávající zeleň 

Posouzení současného stavu stromů bylo zpracováno v 4 a 7/2015 (Ing. P. C. Jaroš) v dendrologickém 
průzkumu, ze kterého jsou převzata pořadová čísla a charakteristiky stromů.  

V době zpracování průzkumu plocha Výstaviště a ulice podél hřiště ZŠ zahrnovala 485 stromů. Stromy 
provozně nebezpečné v havarijním stavu byly v počtu 24 ks již odstraněny.  

Nejstarší jedinci se nacházejí podél obvodové cesty, v původní dvouřadé aleji. Stromy jsou zde 
rozmístěny v pravidelném sponu na vzdálenost 7-8,5 m. Ze dvou třetin se jedná o jilmy (Ulmus laevis) 
a zbytek jsou lípy (Tilia platyphylla). Stromy mají koruny stísněné a vysoko nasazené, často tvoří 
defektní větvení kosterních větví. Vzhledem ke stáří stromů se projevuje jejich postupné snižování 
vitality a zdravotní poškození v podobě usychajících větví, výskytu dutin nebo dřevokazných hub, 
některé jilmy jsou postiženy grafiózou. Dendrologický potenciál stromů v alejích je ale 
z kompozičního hlediska vysoký, neboť pravidelný rytmus mohutných kmenů podél cesty je vnímán 
velice harmonicky. 

Další aleje tvořené z lip (Tilia platyphylla) jsou uvnitř areálu Výstaviště. Jedná se o pohledové osy 
směřované k hlavnímu pavilonu A. Na první pohled upoutá oboustranná alej na spojnici mezi 
pavilonem a lávkou pro pěší, kde lípy ve sponu 6m tvoří uzavřený tunel a v současné době pohledu 
na pavilon už brání. Další aleje jsou podél cest ve směru k uzavíratelným bránám do areálu. 

Ve středových zatravněných plochách se nachází dosadby různého stáří a sortimentu, kde se vedle 
původních vzrostlých topolů (Populus x canadensis) a dubů (Quercus robur) objevují barevné 
kultivary javorů (Acer platanoides cv.) a buků (Fagus sylvatica cv.) a také jehličnany (Picea pungens, 
Picea abies, Thuja plicata, Pinus sylvestris), které zde nejsou z pohledu původní vegetace břehové 
vegetace zcela vhodnými druhy. 

Keřové patro je zastoupeno podél svahů u letního kina, kde byly keře uplatněny k odclonění prostoru 
hlediště. Svah s převýšením cca 3,5m byl dříve osázen javory (Acer pseudoplatanus), akáty (Robina 
pseudoacacia) a borovicemi (Pinus nigra) pravděpodobně v kombinaci s keřovými druhy. Nárůstem 
stromů byly keře potlačeny a dnes rostou jen na okrajích porostu skupiny tavolníků (Spiraea van 
Houttei), zimolezů (Lonicera sp.) a lísek (Corylus avellana) v některých částech zaplevelené bezinkami 
(Sambucus nigra).  
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5.2 Stávající technické prvky a vybavenost 

Areál Výstaviště je oplocen mobilním oplocením, které má čtyři uzamykatelné brány. Nachází se zde 
kromě hlavního pavilonu A další pavilony B, C, D, dále dřevěný objekt restaurace a klubovna Junáka. 
Ve špičce meandru je historický vojenský bunkr a altán se železitým pramenem. Prostor letního kina 
tvoří jeviště vč. zázemí a hlediště kde jsou ve svahu terasovité stupně s lavicemi. 

Cesty jsou zpevněny asfaltem a tvoří in-line ovál užívaný návštěvníky. Cesta po špičce meandru od 
vstupu k bunkru je mlatová, zarůstající trávou. Štěrkový povrch je kolem hlediště letního kina. 

Na hlavní ose mezi pavilonem A a mostkem jsou rozmístěné pod stromy po obou stranách lavičky a 
několik odpadkových košů. V trávnaté ploše před oplocením restaurace jsou tři herní prvky určené 
pro děti. 

V hlavním osovém kříži cest je vedeno stávající osvětlení, lampy jsou rozmístěné mezi stromy. Mezi 
hlavním pavilonem a pavilonem D je kabel vzdušného vedení místního rozhlasu. Další komunikační 
sítě a energetické kabely jsou uloženy v podzemních trasách. 

 

5.3 Fotodokumentace současného stavu 

Terénní práce proběhly v 8-9/2016.  Během posouzení aktuálního stavu parku byla pořízena 
průběžná fotodokumentace, která je uchována v archivu zhotovitele.  

 

 
 

 
Hlavní lipová alej od mostku k hlavnímu pavilonu (nahoře) a obvodová jilmová alej (dole) 
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Hlavní pavilon A 

 
Plocha vedle sportovišť – vpravo tenisové kurty a baseball 

 
Stávající objekty v parku – restaurace vedle hlavního pavilonu (nahoře), bunkr a altán s pramenem (dole) 
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Pohled na Výstaviště z protějšího břehu ve špičce meandru Ohře 

 

6 NÁVRH ARCHITEKTONICKÉHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ  

Návrh koncepce a provozních vztahů vychází ze současného funkčního stavu zájmového území, 
respektuje stanovištní podmínky lokality a charakter okolí. Cílem revitalizace je zachování funkčnosti 
a prodloužení životnosti vegetačních prvků v dlouhodobém výhledu Masarykových sadů. Při 
zachování lužního charakteru parku je také požadováno posílení sportovních a rekreačních aktivit pro 
návštěvníky, zejména v areálu Výstaviště.  

Návrh je koncepčně zpracován pro celé území Masarykových sadů vyjma břehových porostů a 
projektová dokumentace je ale rozdělena na dvě části. Část I. zahrnuje areál Výstaviště v meandru 
Ohře a část II. Park T. G. Masaryka na levém břehu řeky. 

V rámci vegetačních úprav bude v celém zhodnocen dendrologický potenciál a navržena koncepce 
postupné obnovy neperspektivních jedinců. Pro zajištění dlouhověkosti původních druhů bude 
navrženo ošetření dřevin a budou určena místa pro nové výsadby. V celém parku budou redukovány 
přerostlé keřové skupiny, čímž dojde k výraznému prosvětlení a otevření přehledného prostoru pod 
korunami stromů. V centrální křižovatce na Výstavišti před hlavním pavilonem budou založeny nové 
okrasné záhony. 

Na Výstavišti budou odstraněny zpevněné plochy v zeleni a zbytky drobných staveb, dnes 
nepoužívané a nefunkční. V parku budou přeměny nadbytečné zpevněné plochy pro lavičky podél 
cest na trávníky. 

Obnova cestní sítě zahrnuje v Masarykových sadech rozšíření stávajících cest k dětskému hřišti, 
doplnění propojovacích cest v parku a obnova propustného povrchu stávajících cest. Veškeré povrchy 
cest budou z propustného mlatu nebo minerálního betonu. Podél cest budou vytvořeny nové zálivy 
pro umístění laviček ze žulové dlažby. Ve středové aleji mezi hlavním pavilonem a mostkem budou po 
obou stranách cesty zhotoveny pod stromy zpevněné pásy v kombinaci mlat a žulové dlažba jako 
podklad pro umístění laviček.  

V areálu Výstaviště budou doplněny zařízení pro volnočasové aktivity v centrálním prostoru poblíž 
hlavního pavilonu a na ploše u vstupu od ZŠ Prokopa Holého. Jedná se o jednoduché dřevěné prvky 
určené pro hru dětí a rozvoj jejich obratnosti. V parku budou zařízení doplněna v místě stávajícího 
dětského hřiště a jeho blízkého okolí. Instalovány budou posilovací stroje pro seniory a dřevěné prvky 
pro děti. 

Významné stromy budou v parkové části přiblíženy návštěvníkům prostřednictvím základních 
informací uvedených na tabulkách poblíž stromů, které budou tvořit naučnou stezku v parku 
„Poznáváme stromy“. 
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7 Část I. 01. Vegetační úpravy 

Návrh vegetačních úprav vychází z hodnocení stromů uvedeného v dendrologickém průzkumu (4 a 
7/2015, Ing. P. C. Jaroš) a z posouzení aktuálního stavu stromů projektantem v terénu v 8 - 9/2016.  
Do návrhu opatření nejsou zahrnuty břehové porosty, které byly z projektu vyjmuty a jejich ošetření 
bude zpracováno v samostatné dokumentaci.  

Kompozičním záměrem na Výstavišti je obnova původních dvouřadých alejí po obvodu areálu a alejí 
v centrální křížové dispozici. Aleje budou doplněny o chybějící stromy a neperspektivní jedinci budou 
nahrazeny novými výsadbami. U stávajících stromů byl na základě posouzení z hlediska dlouhověkosti 
a perspektivy na stanovišti v případě potřeby stanoven zásah pro zachování kontinuity vývoje alejí. 
Ošetřením stromů dojde k prodloužení životnosti původních stromů a odstraněním nemocných 
jedinců bude řešena provozní bezpečnost rizikových ploch. V rámci ošetření byly pro jednotlivé 
stromy definovány odborné řezy podle arboristického standardu vydaného AOPK. Kromě řezů budou 
u vybraných stromů instalovány bezpečnostní vazby v koruně jako prevence proti rozlomení. 

Keřové porosty budou očištěny od náletových dřevin a ošetřeny udržovacími a zmlazovacími řezy. 
Cílem je dlouhodobě zajistit jejich vitalitu a plnění jejich předpokládaných funkcí. 

V centrální křižovatce na Výstavišti před hlavním pavilonem budou založeny 2 nové okrasné záhony. 

         
současný stav alejí na Výstavišti        stav alejí po obnově 

 

7.1 Kácení stromů 

Ke kácení jsou navrženy stromy ve špatném zdravotním stavu, se sníženou vitalitou a rizikové vůči 
svému okolí. Kácení je pro zajištění postupné obnovy zeleně rozdělené do dvou etap. Stromy jsou 
vyznačeny v situaci vegetačních úprav C.3., v koordinační situaci C.2. a v tabulkách kácení a ošetření 
dřevin v příloze č.2. 

Na Výstavišti je pro kácení v etapě KI navrženo 60 stromů a v etapě KII celkem 28 stromů.  

Realizace kácení bude prováděna v době vegetačního klidu, mimo dobu hnízdění ptáků. Stromy 
budou v rámci autorského dozoru projektanta před zahájením prací vyznačeny na místě sprejem. Při 
kácení stromu č. 39 (Tilia platyphyllos) je nutné zajistit zajistit také přítomnost odborně způsobilé 
osoby pro případný odchyt a přenos zazimovaných netopýrů, kteří pravděpodobně hnízdí v dutině 
boční větve. Další vybrané stromy se doporučuje po skácení prohlédnout a v případě nálezu larev 
bezobratlých druhů zajistit jejich přenos na náhradní stanoviště – lípa č.45 (možný výskyt larev 
zlatohlávka zlatého), jírovec č.14, javor č.470. Podrobnosti k provádění kontroly pokácených stromů 
jsou uvedeny v Orientačním biologickém průzkumu, viz. příloha č.3. 

Kácení stromů bude provedeno postupným pokácením se „složením dřeviny na místě“ buď  
stromolezeckou technikou, nebo z plošiny. Práce může provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle 
zvláštních předpisů a norem.  
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Při kácení bude dbáno, aby nevznikly škody na sousedním majetku, stavbách a technických 
instalacích a k poškození stávajících dřevin. V případě možného ohrožení osob je nutné prostor pod 
korunou stromu dočasně uzavřít a zabránit do něj vstupovat.  

Pařezy budou většinou ponechány na místě a budou seříznuty v úrovni terénu. Před seříznutím je 
nutné pařez ručně odkopat do hloubky 10 cm. Pařezy na hlavní ose aleje budou z důvodu nové 
úpravy povrchu (mlat) odfrézovány do hloubky 20cm. 

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru, dále zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a předpis č.591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Po celou dobu realizace bude v místě kácení udržován pořádek a čistota. 
 

7.2 Ošetření stávajících stromů 

Základním principem ošetření stávajících stromů je zajištění jejich stability a podpora v růstu, aby 
mohla být zabezpečena dlouhodobá funkce stromu na stanovišti. Pro vybrané stromy jsou navrženy 
bezpečnostní vazby korun a udržovací a stabilizační řezy, specifikované podle zásad vydaných AOPK – 
Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů SPPK A02 002:2015 (I. revize 2015).  

Veškerá ošetření stromů budou prováděna technologickými postupy podle zásad tohoto standardu 
kvalifikovanou osobou v oboru arboristika, optimálně s certifikací Evropský arborista (ETW) nebo 
obdobnou.  

Stromy byly během inventarizace vizuálně hodnoceny z úrovně rostlého terénu, proto nemusí být 
v rámci jejich hodnocení zahrnuty veškeré defekty, které nejsou viditelné ze země. Při realizaci 
pěstebních opatření může na základě kontroly, kterou provede arborista přímo v koruně, dojít 
k potřebným úpravám. V případě potřeby provedení nutných změn bude předem informován autor 
PD a investor akce a návrh změny posoudí. 

Na Výstavišti bude celkem ošetřeno 211 stromů. Navržená ošetření stromů jsou pro jednotlivé 
stromy uvedeny v tabulce Kácení a ošetření stromů, viz. příloha č.2.  
 

Popis udržovacích a stabilizačních řezů podle arboristického standardu: 
 

7.2.1 Řez zdravotní (S-RZ) 

Zdravotní řez je základním typem řezu, jehož cílem je udržet korunu stromu ve stavu vyhovujícím jak 
z hlediska provozní bezpečnosti, tak pro jeho dobrý zdravotní stav a vitalitu. Snažíme se o zachování 
architektury koruny žádoucí pro daný taxon. RZ neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako 
například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.).  

Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony:  
 strukturálně nevhodné (kodominantní výhony, křížící se větve apod.),  
 s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,  
 mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou,  
 napadené chorobami či škůdci,  
 usychající a suché.  

Při zdravotním řezu nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu. Ponechávání 
drobných suchých větví v koruně není považováno za chybu. V opodstatněných případech je možné 
ponechat na kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 100 mm.  
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Zdravotní řez je optimální provádět v období plné vegetace. Při řezu nesmí dojít k odstranění více než 
20% objemu asimilačního aparátu. 

U stromů napadených karanténními chorobami a škůdci je nutné provést řez dle pokynů příslušného 
orgánu ochrany přírody nebo ÚKZÚZ. Provedení řezu se v tomto případě může lišit od výše uvedené 
definice. 

 

7.2.2 Řez bezpečnostní (S-RB) 

Bezpečnostní řez je minimální variantou zdravotního řezu, účelově zaměřený na zajištění aktuální 
provozní bezpečnosti stromu. Řez neřeší komplexní statické poměry celého jedince, jako například 
možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod. Bezpečnostní řez je možné provádět kdykoli 
během roku. 

Při bezpečnostním řezu jsou odstraňovány, případně redukovány větve:  
 tlusté suché, narušující provozní bezpečnost,  
 zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou,  
 mechanicky poškozené,  
 sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů),  
 s defektním větvením,  
 volně visící.  

 

7.2.3 Redukční řezy lokální (S-RL) 

Uvedené parametry se týkají lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RL-LR).  

Cílem je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu zvýšení její 
stability. Po realizaci řezu je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplněni cíle řezu 
vzhledem k provozní bezpečnosti. Interval opakování lokálních redukčních řezů je třeba volit s 
ohledem na stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter překážky, případně rozsah destabilizace 
a podobně. Při provádění řezů se používá především technika řezu na postranní větev. Redukční řezy 
lokální lze provádět kdykoli během roku. 
 

7.2.4 Odstranění výmladků (S-OV) 

Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a v 
okolí stromu kdykoli během roku. Interval opakování se řídí dynamikou vývoje výmladků.  

Řez se vede paralelně s mateřskou větví či kmenem tak hluboko, aby výmladek byl odstraněn v max. 
možné míře. V případě nezdřevnatělých výmladků je vhodné j odstranit odlamováním. V případě 
pařezových výmladků je vhodné odstranit půdní substrát, kterým je napojení výmladků překryto. 

 

7.2.5 Redukce obvodová (S-RO)  

Obvodová redukce probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení 
náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce se zakracují větve v horní části 
koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje.  

Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu asimilačního aparátu. Radikálnější 
redukce je možná pouze případech bezprostředního nebezpečí selhání stromu, pokud je odůvodněný 
zájem na jeho ponechání.  

Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné provádět postupně, v několika etapách s intervalem    
5-10 let, a to podle reakce stromu na předchozí zákroky Interval opakování je třeba volit s ohledem 
na stanoviště, druh a vitalitu stromu, jeho reakci na předchozí zásahy a provozní bezpečnost.  

Při volbě intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stáří, druhové vlastnosti vitalitu, zastínění 
okolními jedinci a podobně.  
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Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný druh či kultivar.  

RO nelze provádět na mladých a středněvěkých stromech ve fázi dynamického délkového přírůstu, je 
určena pro dospělé a senescentní jedince.  

 

7.2.6 Vazba koruny (VK)  

Bezpečnostní vazba koruny je významné konzervační ošetřeni, které mechanicky zajišťuje stabilitu 
koruny a zamezuje pádu odlomených částí koruny.  

Stromy, u kterých je vhodné pro jejich bezpečnost instalovat vazbu mají většinou tlaková vidličnatá 
větvení. V horní polovině až dvou třetinách výšky stromu budou umístěny nedestruktivní dynamické 
vazby (např. typ Cobra). Do korun stromů budou instalována lana z černého polypropylenu, odolná 
proti UV záření, na jejichž konci budou navlečeny ochranné pásy proti prodření v místě obepínání 
kmene. Životnost celého systému je požadovaná min. na 10 let.  

I po realizaci uvedených ošetření stromů je nutné počítat s tím, že za zvláště extrémních projevů 
počasí může dojit ke statickému selhání (zlomu nebo vývratu) stromu. Žádná opatření nemohou 
zaručit absolutní provozní bezpečnost stromu. Pro bezpečnost osob by měla platit zásada, že za 
nepříznivých povětrnostních podmínek (bouře, vichřice) nebudou venkovní plochy navštěvovány. 

 

7.3 Odstranění a zmlazení keřových porostů 

V areálu Výstaviště se keřové porosty nacházejí kolem svahů u letního kina, kde byly keře uplatněny 
k odclonění prostoru hlediště. Nárůstem stromů byly keře potlačeny a dnes rostou jen na okrajích 
porostu skupiny. Keřové porosty budou negativní probírkou očištěny od náletů semenáčků 
stromových druhů a zaplevelujících bezinek a částečně zmlazeny.  

Jednotlivé keře v travnatém ploše parteru s celkovou plochou 150 m2 budou odstraněny vč. kořenů. 
Keře pod svahy u letního kina o výměře 200 m2 budou částečně zmlazeny a tisové stěny u vstupu na 
mostek na ploše 65 m2 budou redukovány a tvarovány. Rozsah redukce a hloubka zmlazení keřů 
bude upřesněna formou autorského dozoru projektanta při provádění prací. 

Navržená opatření u keřů a keřových skupin se řídí zásadami arboristického standardu SPPK A02 
003:2014 Výsadba a řez keřů a lián. 
 

7.3.1 Průklest – řez prosvětlovací (K-RP) 

Cílem je prosvětleni keře a podpory jeho přirozené obnovy bazitonními výhony další generace. 
Podporovaná je také tvorba nových květních výhonů. Průklest spočívá zejména v odstraňování částí 
přestárlých, odumírajících a odumřelých, napadených chorobami a škůdci, zlomených či nalomených, 
navzájem se křížících a větví zahušťujících keř. Průklestem by nemělo dojit k dlouhodobé změně tvaru 
keře. Součástí řezu je i případné odstranění prorůstajících podnoží. Nejvhodnější dobou provádět 
průklest je předjaří. 
 

7.3.2 Zmlazování – řez sesazovací (K-RZ) 

Cílem je obnova funkčnosti keře úplným odstraněním nadzemní části staršího jedince. Provádí se 
zejména u keřů s výraznou aktivitou obnovovací bazální zóny úplným seříznutím keře technikou řezu 
„naslepo“ bez ponechání čípků. U keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny a 
s mezotonním větvením lze ponechávat max. 50-100mm dlouhé živí čípky. Keře kvetoucí na koncích 
letorostů se zmlazení provádí zpravidla každoročním sesazením výhonů technikou řezu na čípek. 

V plošných výsadbách je vhodné po zmlazovacím řezu mezi keři nakypřit půdu a plochu mulčovat.  

Řez se provádí v předjaří, druhy kvetoucí brzy zjara lze provést až po jejich odkvětu. Po provedení 
zmlazení je třeba aplikovat postupy řezu výchovného. 
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7.3.3 Tvarování – řez tvarovací (K-RT) 

Cílem je vytvoření tvaru keře odpovídajícího pěstebního záměru, který nemusí být typický pro daný 
taxon. Řez lze provádět jen u vhodných druhů s dobrou regenerační schopností a drobnými listy. 
Používá se jako řez živých plotů a stěn. Provádí se každoročně, zpravidla 1-2x (3x) za rok technikou 
„naslepo“. Nejvhodnějším obdobím je pro první řez červen a pro druhý srpen.  
 

7.3.4 Negativní probírka  

Cílem negativní probírky je vybrat nevhodné náletové nebo neperspektivní druhy dřevin ze skupiny a 
jejich odstranění. 

 

7.4 Ochrana stávajících stromů při realizaci 

Při provádění prací v zeleni bude potřeba dbát zvýšené ochrany na mechanické poškození 
nadzemních částí a kořenového prostoru stávajících stromů.  

V ploše kořenové zóny jednotlivých stromů nebude vjíždět technika o hmotnosti větší než 7t, aby 
nedošlo k nadměrnému zhutnění vegetačního souvrství kořenové zóny a dřeviny nebyly následně 
stresovány. Technika se bude pohybovat převážně po zpevněných cestách. Vjezd na plochy zeleně je 
přípustný pouze pro lehkou techniku, a to v suchém období. Ve vegetačních plochách nebude 
skladován materiál a přemísťována zemina.  

Ochrana stávajících stromů bude v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. Dodržení normy a 
oborového standardu bude řešeno formou autorského dozoru projektanta.  

 

7.5 Opatření k podpoře biodiverzity území 

Cílem návrhu je zvýšení hodnoty území nejen z hlediska využitelnosti pro obyvatele, ale zejména 
z hlediska ekologického. Prodloužení životnosti vegetačních prvků stabilizací a ošetřením, umožní 
rozvoj druhové rozmanitosti fauny na ně vázané. Opatření jsou zaměřená na zajištění úkrytů a míst 
k rozmnožování živočichů v parku. Na základě doporučení z biologického průzkumu budou v parku 
rozmístěny ptačí budky pro ptáky a netopýry a v lužní části zřízeno „broukoviště“ jako biotop pro 
organismy osidlující odumřelou dřevní hmotu. Přesné umístění ptačích budek a broukoviště bude 
řešeno s projektantem v rámci autorského dozoru během kácení stromů. 

Na plochy parku úzce navazují břehové porosty, které nejsou součástí návrhu a opatření, ale 
poskytují významná útočiště pro hnízdící ptactvo i bezobratlé živočichy. Na obou březích se nacházejí 
mohutné staré vrby nakloněné nad řeku, v některých částech už jen torza kmenů, které poskytují jak 
úkryty, tek tlející dřevní hmotu pro místní faunu. 
 

7.5.1 Logger  

Logger je uměle vytvořený biotop, ve kterém nacházejí útočiště zejména bezobratlí živočichové.  
Mohou být alespoň částečnou náhradou původních stanovišť xylofágních druhů při nuceném kácení 
starých a poškozených stromů kvůli jejich provozní bezpečnosti. Ponecháním dřeva v parku dojde 
minimálně k dokončení vývoje hmyzu, který ve dřevu žije v době pokácení.  

Broukoviště se zakládá z kmenů pokácených v parku jejich seskupením nastojato a bude vytvořeno 
jen v parkové části. 
 



Revitalizace Masarykových sadů v Lounech  část I. Areál Výstaviště 

 22 

7.5.2 Hnízdní budky pro ptáky a netopýry 

Nové budky pro ptáky budou rozmístěny jako kompenzace úbytku hnízdních příležitostí po skácení 
doupných stromů. Na stávající stromy bude v areálu Výstaviště rozmístěno celkem 7 ks ptačích 
budek a 1 budka pro netopýry.  

Ptačí budky musí splňovat parametry České ornitologické společnosti a při jejich zavěšení a údržbě je 
vhodné se řídit pravidly ČSO. Vzdálenost mezi budkami by měla být min. 15-20 m a vletové otvory by 
neměly čelit směru převládajících srážek. Budky se umísťují do výšky cca 2-3m, ale kde je vyšší pohyb 
osob, je možné je dát výš. Optimálním obdobím pro jejich umístění je podzim. 

  Typy hnízdních budek pro ptáky 

Typ budky vletový otvor počet ks VÝSTAVIŠTĚ počet ks PARK 

Typ A. Modřinka 27 – 28 mm 2 4 

Typ B. Koňadra 33 – 34 mm 2 4 

Typ C. Lejsek 30 – 45 (50) mm 2 1 

Typ D. Špaček 45 – 50 mm 1 1 

Budka pro netopýry musí být umístěna u vody v dosahu max. 300 m a splňovat parametry uvedené 
v biologickém průzkumu v příloze zprávy. 

 

7.6 Druhová skladba nových výsadeb  

Skladba navržených dřevin vychází z charakteru řešeného území, původní skladby vegetace a ze 
specifických stanovištních podmínek záplavového území na břehu Ohře. Území podél vodního toku je 
přírodním stanovištěm, které lze díky velkému množství spodní vody a zvýšené vlhkosti typově 
vymezit jako lužní les.  

Z  dřevin typických pro lužní les budou v parku vysazeny olše (Alnus glutinosa), jilmy (Ulmus laevis), 
duby (Quercus robur) a vrby (Salix alba). Původní jasany ztepilé budou z důvodu častého výskytu 
chřadnutí a zhoršeného zdravotního stavu stávajících stromů v parku nahrazeny jasany úzkolistými 
(Fraxinus angustifolia). Jilmy budou kvůli napadení některých stávajících stromů grafiózou pro 
zajištění udržitelnosti výsadeb vysazeny v rezistentních kultivarech ‘Rebona’ nebo ‘New Horizon’. 

Z  domácích druhů budou k výsadbám použity další stromy, které již v parku rostou - javory (Acer 
platanoides, Acer campestre), lípy (Tilia platyphylla), habry (Carpinus betulus), buky (Fagus sylvatica) 
a střemchy (Prunus padus). 

Další stromy jsou okrasné druhy, které budou mezi stávající stromy doplněny v malém počtu pro 
zvýšení pestrosti a barevnosti zeleně v parku. Jedná se o dub bahenní (Quercus palustris), který na 
podzim zbarvuje listy do vínově červených odstínů, dub se zlatavými listy při rašení (Quercus robur 
‘Concordia’) a buk se střihanými listy (Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’). Jako kvetoucí solitéra bude 
vysazen lyrovník (Liriodendron tulipifera) a šácholan (Magnolia kobus). Jarní efekt u hlavního 
pavilonu vytvoří bohaté růžové květy okrasných třešní (Prunus ‘Acolade’). 
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Keře byly vybrány z druhů snášející zastínění a vlhký charakter lužního lesa. V parku budou vysazeny 
svídy (Cornus sanguinea), červené bezy (Sambucus racemosa) a kvetoucí kaliny (Viburnum lantana) a 
tavolníky (Spiraea van Houttei).  

Zastíněné svahy budou pokryty stálezeleným břečťanem (Hedera helix). 

V areálu Výstaviště je navrženo k výsadbě 112 stromů a 2300 keřů a pokryvných dřevin.  
 

Seznam navržených keřů a pokryvných dřevin 

číslo latinský název český název výs.velikost Výstaviště Park TGM 

Hed Hedera helix břečťan popínavý K15/20 2200 1850 

Csg Cornus sanguinea svída krvavá K60/80 - 10 

Smb Sambucus racemosa bez červený K40/60 - 30 

VbL Viburnum lantana kalina tušalaj K60/80 - 40 

SpH Spiraea van Houttei tavolník van Houtteův K40/60 100 - 

keře a pokryvné dřeviny celkem  

 
 

2300 1930 

Seznam navržených stromů 

číslo latinský název český název výs.velikost Výstaviště Park TGM 

UL Ulmus x hybrida 'Rebona' * jilm hybrid B 16-18 36 1 

TP Tilia platyphylla lípa velkolistá B 16-18 18 12 

AP Acer platanoides javor mléč B 14-16 20 3 

AC Acer campestre javor babyka B 12-14 1 12 

CB Carpinus betulus habr obecný B 12-14 1 16 

F Fagus sylvatica buk lesní B 14-16 - 4 

FA Fagus sylvatica 'Asplenifolia' buk lesní, stříhanolistý B 14-16 3 - 

FX Fraxinus angustifolia jasan úzkolistý B 14-16 2 4 

Q Quercus robur dub letní B 14-16 2 1 

QC Quercus robur 'Concordia' dub letní, zlatolistý B 14-16 3 - 

QP Quercus palustris dub bahenní B 14-16 3 8 

SX Salix alba vrba bílá B 12-14 - 2 

P Prunus padus střemcha obecná B 12-14 - 4 

PR Prunus 'Acolade' okrasná třešeň, sakura B 14-16 14 - 

L Liriodendron tulipifera lyrovník tulipánokvětý B 16-18 4 - 

M Magnolia kobus šácholan japonský B250/300 5 - 

AL Alnus glutinosa olše lepkavá B 12-14 - 3 

stromy celkem  

 
 

112 70 

*     resistentní hybrid odolný grafióze - možná náhrada Ulmus x hybrida 'New Horizon' 

 

7.7 Technologie založení výsadeb 

7.7.1 Požadavky na provedení 

Při realizaci výsadby stromů budou dodržovány platné normy pro technologie vegetačních úprav 
v krajině a pro rostlinný materiál. 

ČSN 83 9011: Práce s půdou 
ČSN 83 9021: Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031: Trávníky a jejich zakládání                                         
ČSN 83 9041: Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, 
konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce 
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ČSN 83 9051: Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  
ČSN 46 4902-1: Výpěstky okrasných rostlin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 

Provedení výsadby stromů bude odpovídat technologickému postupu podle zásad vydaných AOPK, 
Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. 

Při výsadbě keřů bude dodržen standard SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián.  

Práce budou prováděny pracovníky s dostatečnou praxí v oboru, pomocné práce pracovníky 
zaučenými. Dodržení technologie výsadby a dodávky materiálů budou odsouhlaseny autorským 
dozorem projektanta na stavbě.  

Výsadba bude prováděna pouze v období vhodném pro realizaci s ohledem na aktuální počasí. 
Realizace se nesmí provádět za silného mrazu, vysokých teplot, nebo příliš suchého a mokrého 
počasí.  Vzrostlé alejové stromy je vhodné vysazovat na podzim (od října do zámrazu půdy) anebo 
zjara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). Výsadba stromu by měla následovat bezprostředně po 
jeho dovozu na místo určení. Proto je lépe výsadbové jámy a materiál připravit předem. 

Při výsadbě budou respektovány trasy stávajících inženýrských sítí, které jsou zakresleny 
v koordinační situaci. Před zahájením výsadbových prací si zhotovitel zajistí aktuální trasy sítí a jejich 
vytyčení v terénu, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. V případě kolize bude možná úprava 
polohy výsadby až po konzultaci s projektantem a zástupcem investora.  

V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty z obalů), které zneškodní 
zhotovitel skládkováním nebo recyklaci. V případě, že dojde k uniku olejů či jiných ropných produktů 
z mechanismů zhotovitele, je tento povinen neprodleně zjednat nápravu zneškodněním 
kontaminované zeminy (bezpečny odvoz do spalovny). 
 

7.7.2 Požadavky na rostlinný materiál 

Rostlinný materiál musí odpovídat 1. třídě jakosti dle normy ČSN 46 902-1 Výpěstky okrasných dřevin 
a musí být fytopatologicky nezávadné. Je nutno dodržet druh i navržený kultivar stromu.  

K výsadbě budou dodány alejové stromy se zemním balem a s výškou nasazení koruny 220 cm. 
Výsadbová velikost je udána obvodem kmínku ve výšce 1m. Stromy do alejí a okrasné solitéry budou 
dodány ve velikosti 16-18 cm, stromy pro dosadby domácích druhů ve velikosti 12-14 cm a 14-16 
cm. Šácholany budou keřového charakteru zavětvené k zemi s celkovou výškou 250/300 cm. 

Výpěstky musí být ve školce min. 3x přesazované se zemní balem o průměru 40-60cm. Zemní bal 
musí být nepoškozený, pevný, rovnoměrně prokořeněný a fixován jutou a drátěným pletivem. 

Kmen stromů musí být dostatečně silný, rovný, bez jakéhokoli poškození pletiv dřeva a kůry a s 
hojícími se nebo zahojenými ranami po odstranění obrostu.  

Koruna musí být pravidelná, habitem a texturou odpovídající příslušnému taxonu, s průběžným 
kmenem probíhajícím až k vrcholu koruny (nepoškozeným terminálem). Koruna musí mít kromě 
terminálního výhonu další nejméně čtyři vedlejší výhony, které nebudou mechanicky poškozené nebo 
zlomené. Rány po řezu ze školky musí být zacelené nebo zavalující do průměru max. 20mm. Za vadu 
koruny bude považováno kodominantní větvení, asymetrická koruna, koruna s velkým množstvím 
tlakových větvení.  

Dodávka stromů musí pocházet ze stejných klimatických oblastí. Pro Louny je jako zóna 
zimovzdornosti stanoven typ 7a, kde můžou nejnižší zimní teploty klesat na -18 (-20)°C.  

V průběhu dopravy na místo, založení na stavbě do okamžiku výsadby nebo při manipulaci budou 
stromy chráněny před poškozením, před mrazem, větrem a sluncem a přísuškem. Manipulace se 
stromem je přípustná pouze za bal pomocí zvedacích prostředků, nikoli za kmen stromu. 
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Keře budou dodány kontejnerované ve výšce 40/80 cm. Břečťan bude ve velikosti 15/20 cm. 
Kořenový bal musí být dostatečně prokořeněný a nesmí se samovolně rozpadat.  

Seznam všech dřevin včetně jejich výsadbových velikostí je uveden v kap. Druhová skladba nových 
výsadeb. 
 

7.7.3 Technologie výsadby stromů  

Poloha nových stromů bude vytyčena podle situace vegetačních úprav a před vlastní výsadbou bude 
v terénu odsouhlasena autorským dozorem projektanta.  

Stromy budou vysazeny do předem vyhloubených jam bez výměny půdy. Výsadbová jáma o velikosti 
0,5m3 bude hloubena ručně. Stěna jámy budou zešikmené ve spodní části rozrušené, prostupné pro 
kořeny. Strom bude vysazen tak hluboko, jak byl pěstován ve školce. Kořenový krček musí být usazen 
v rovině s terénem nebo lehce nad terén a nesmí být zasypán. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly 
obalového materiálu na svrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku.  

Kořenový bal se zasype původní zeminou, která se po vrstvách rovnoměrně zhutní (sešlape). Do 
hloubky 10-15 cm pod povrch půdy bude po obvodu kořenového balu rozmístěno 5 tablet 
rozpustného hnojiva s pozvolným uvolňováním živin jako zásobní hnojení v prvním roce. Jáma se 
průběžně prolije dostatečným množstvím vody.  V případě sesednutí povrchu se doplní substrát.  

Všechny stromy budou kotveny 3 dřevěnými kůly z frézované kulatiny průměru 8 cm a délky 250 cm. 
Špičaté impregnované kůly transparentní barvou budou umístěny do otevřené jámy během zásypu 
tak, aby nedošlo k poškození balu. Kůly musí dosahovat nejméně 25cm a nejvýše 10cm pod místo 
nasazení koruny. Kůly budou spojeny na horním konci jednou řadou příček z půlené kulatiny délky 
60cm a zakráceny na potřebnou délku. 

Kmen bude ke kotvení fixován třemi úvazky. Vázací popruhy budou připevněny k příčkám a nesmí 
způsobovat zaškrcení kůry nebo pohyb po kmeni. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, 
ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Použije se popruh ze syntetické 
černé tkaniny široké 25mm odolné vůči UV záření. Na kotvení jednoho stromu se použije 3x délka 
popruhu 80cm.  

Kmen bude proti snížení výparu a ochraně před mechanickým poškozením opatřen rákosovou rohoží. 
Rohož musí zakrývat celou plochu kmene a musí mít životnost min. 3 roky. 

Kolem kmene a kůlů bude vytvořena kruhová kořenová mísa o průměru 1m, jejíž povrch bude 
mulčován borkou ve vrstvě tl. 10cm. 

Zálivka bude provedena ručně v dávce 70 litrů / strom. Voda se vlije postupně do otevřené 
výsadbové jámy během zásypu balu substrátem a jeho hutnění. Zálivku je potřeba provést v celé 
výsadbové jámě rovnoměrně. 

Při výsadbě budou odstraněny mechanicky poškozené kořeny a větve a v případě 
Potřeby bude proveden komparativní řez, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dosažení funkční 
rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu v koruně. Řezem se provádí podpora 
terminálního výhonu odstraňováním konkurenčních výhonů v celé délce. 
 

7.7.4 Technologie výsadby keřů  

Plochy určené pro výsadbu keřových skupin budou vytyčeny podle situace vegetačních úprav. Během 
přípravy půdy bude odstraněn travní drn, plocha bude chemicky odplevelena a zryta a upravena 
uhrabáním. V místě výsadby keřů mimo kořenovou zónu stávajících stromů bude vegetační vrstva 
nakypřena do hloubky 15cm, v místech výskytu kořenů do hloubky max. 10cm. V případě, že nebude 
možné stávající terén nakypřit vůbec, bude svrchní vrstva mírně narušena a překryta substrátem ve 
vrstvě tl. 10cm. 
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Po dokončení příprav budou keře dle stanoveného počtu rozmístěny na plochu ve trojsponu. 
Kontejnerované keře budou vysazeny do předem vyhloubených jamek bez výměny půdy. Velikost 
jamky bude odpovídat 1,5 násobku velikosti kontejneru, počítá se s velikostí 30x30cm. Kořenový 
krček nebo rozvětvení rostliny musí být umístěn do úrovně terénu nebo mírně pod něj. 

Po výsadbě budou plochy keřových skupin mulčovány drcenou borkou ve vrstvě tl.10 cm. Následně 
budou rostliny zality v dávce 20l/m2. Současně s výsadbou je vhodné provést komparativní řez, při 
kterém bude upraven poměr mezi podzemní a nadzemní částí rostliny a podpoří se tím větvení keřů. 
 

7.7.5 Technologie založení květinového záhonu  

Dva květinové záhony budou založeny na křižovatce cest před hlavním pavilonem. Plocha záhonů 
bude vymezena stávajícím asfaltem a novou mlatovou cestou. Při dokončení nové cesty bude terén 
v místě záhonu upraven na výšku -20cm tak, aby po chemickém odplevelení mohl být do plochy 
záhonu navezen zahradnický substrát ve vrstvě tl. 20cm. Výsadba rostlin do trojsponu bude 
provedena podle osazovacího plánu (viz. výkres I. D.4.) 
 

7.7.6 Navážka zeminy a technologie založení trávníků  

Trávník bude nově založen na místech po odstranění zbytků stavebních objektů, po odstranění 
keřových skupin a podél nových a rekonstruovaných cest.  

V místech odstraněných zbytků stavebních objektů a podél nových cest bude terén vyrovnán tak, aby 
plynule přecházel do stávajícího trávníku. Svrchní vrstvu musí vždy tvořit navážka kvalitní ornice ve 
vrstvě min. tl. 10cm.  

K zabránění výmladnosti bude na plochách po keřích provedeno chemické odplevelení, použitím 
systémového neselektivního herbicidu, např. Roundup. Plocha bude vyčištěna od zbytků dřeva, 
štěpky a kamenů, zkypřena, v místech terénních nerovností bude doplněna navážkou zeminy a 
uhrabána.  

Na upravenou plochu bude rovnoměrně rozhozeno travní osivo v množství 20-25 g/m2. Druh travního 
osiva bude vybrán podle stanovištních podmínek. Na plochy pod korunami stromů bude použita 
směs do stínu a na ostatní místa parková univerzální směs. Po zapravení semene do půdy vláčením 
max. do hloubky 1cm, bude plocha utužena válcováním. 

Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré zahradnické 
činnosti tj. po výsadbě stromů. Nejvhodnější doba pro založení trávníků výsevem je v dubnu a potom 
od poloviny srpna do konce září. Ideální jsou teplé dny s plánovaným vyšším úhrnem srážek. 

Podél cest, u kterých proběhne obnova povrchu, bude trávník upraven jen v místech jeho případného 
poškození, a to vyhrabáním a dosetím. 

První tři až čtyři měsíce je trávník ve fázi houstnutí (odnožování), proto je nutné zamezit vstupu na 
tyto plochy. Po prvním vegetačním období snese plnou zátěž. 

 

7.8 Dokončovací, rozvojová a udržovací péče  

Dokončovací péče o výsadby probíhá do převzetí zadavatelem. Cílem je dosáhnout stavu, který při 
navazující rozvojové péči zaručuje další vývoj výsadeb. Jedná se hlavně dle potřeby o dodatečné 
zavlažování. Dále je nutné sledovat výskyt chorob a škůdců. V případě potřeby bude proveden 
odborný povýsadbový výchovný řez a v případě drobného poškození dřevin při transportu bude u 
nich proveden odborný zdravotní řez. Výsadby jsou schopné převzetí v okamžiku, kdy je dosaženo 
jistoty dalšího růstu – tzv. ujmutí výsadby. U výsadeb vzrostlých stromů lze rozpoznat úspěšné ujmutí 
podle vývoje letorostů, tj. v poslední třetině měsíce června.  

Rozvojová (povýsadbová) péče je důležitá pro zajištění růstu na novém stanovišti. V průběhu 
životnosti vegetačního prvku je nezbytná pravidelná a odborná udržovací péče. Rozvojová péče u 
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vysazených dřevin bude probíhat v souladu s ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy a spočívá v následujících opatřeních. 

Péče o listnaté stromy:   
 Ruční zálivka v dávce 100l/strom, četnost 6x ročně v prvních třech letech, v dalších letech 

závisí na aktuálním průběhu počasí, zálivka bude prováděna pomalým vsakem do spodních 
vrstev proléváním celé mísy tak, aby nedocházelo k vyplavování mulče 

 Péče o kořenovou mísu – chemické odplevelení 2x ročně s odstraňováním uschlého plevele, 
případně doplnění borky 

 Výchovný řez – dle potřeby, postupně přechází do řezu udržovacího 
 Odstraňování výmladků – kmenové i kořenové dle potřeby 
 Ošetření případných mechanických poškození – dle potřeby 
 Pravidelné sledování zdravotního stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci – dle 

potřeby 
 Kontrola a oprava ochrany kmene a kotvení, povolení nebo výměna úvazků a příček – min. 1x 

za vegetaci, jinak dle potřeby, odstranění kůlů a ochrany kmene (rákosová rohož) po třech 
letech  

Péče o keře, trvalky a traviny: 
 pravidelný řez dle konkrétního druhu v předjaří 
 doplňování mulče z borky - dle potřeby, cca 1x za rok 
 odplevelování výsadbových ploch ručně – 2-3x za rok vč. úklidu ploch 
 zálivka dle aktuálního počasí – cca 3x ročně v prvním roce, v dalších letech v případě teplot 

nad 30°C 
 případná dosadba uhynulých dřevin - dle potřeby 

Údržba parkového trávníku: 
 kosení s odvozem pokosené trávy /počet sečí dle dohody se zadavatelem 
 vyhrabání min. 2x ročně tj. na jaře a na podzim (vč. shrabání listí) vč. úklidu ploch 
 případné odplevelování pomocí selektivních herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechu 
 případné dosetí vyšlapaných částí (dle potřeby) 
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8 Část I. 02. Demolice  

Nevyužívané zpevněné plochy v zeleni a zbytky nefunkčních staveb na Výstavišti budou během 
realizace vegetačních úprav odstraněny. Dojde tím k přeměně nepropustných ploch v parku na 
plochy pro vodu propustné a využitelné pro zeleň. Všechny objekty určené k demolici jsou vyznačeny 
v koordinační situaci C.2. 

Nadzemní objekty budou postupně rozebrány a demontovány (garáž, dlažby, mobiliář). Původní 
zálivy pro lavičky podél cest budou odstraněny včetně podkladních vrstev, betonových základů a 
obrubníků. 

Podzemní objekty (zbytky základů staveb a jezírka) budou odstraněny výkopem a budou prováděny 
s ohledem na velké množství kořenů stávajících stromů v parku. Hloubka betonových základů byla 
stanovena odhadem jako orientační pro výpočet objemů hmot. Na na případné odchylky skutečného 
stavu musí stavebník při provádění výkopových prací upozornit investora.  

Po odstranění podzemních objektů plochy budou zasypány a vyrovnány tak, aby byla zachována 
výchozí výška terénu. Svrchní vrstvu bude tvořit navážka kvalitní ornice ve vrstvě tl. 10cm a plochy 
budou osety trávou.  

Při manipulaci s nakládáním materiálů nesmí být poškozeny kmeny ani koruny stromů. 

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude zhotovitel prací. Odpad z výkopků musí 
být průběžně evidován a odvážen v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a s vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Dle katalogu odpadů vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. budou materiály tříděny do kategorií: 
 17 01 01       Beton    
 17 01 02       Cihly    
 17 02 01       Dřevo    
 17 02 02       Sklo    
 17 02 03       Plasty    
 17 04 07       Směsné kovy    
 17 05 04       Zemina a kamení   

Veškerý odpad lze shrnout do kategorie „O“, který lze ukládat na zabezpečené skládky skupiny S-003. 
Dodavatel jako původce odpadů předloží na výzvu doklad o způsobu naložení s odpadem. 
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9 Část I. 03. Úprava cestní sítě, zpevněné plochy a mobiliář 

Část zahrnuje vytvoření nových zpevněných ploch pro lavičky podél cest, doplnění propojovací cesty 
v zeleni a obnovu propustných povrchů stávajících cest na Výstavišti. V centrální lipové aleji mezi 
hlavním pavilonem a mostkem budou po obou stranách cesty pod stromy zhotoveny zpevněné pásy 
v kombinaci mlat a žulová dlažba. V pásech budou umístěny nové lavičky a odpadkové koše.  

Cesty budou sloužit pro pěší provoz a pro vozidla údržby s hmotností do 3,5 t a budou splňovat 
parametry pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí.  

 

9.1 Úprava cestní sítě a zpevněné plochy 

9.1.1 Nové cesty pro pěší 

Pro doplnění cestní sítě je v areálu Výstaviště navržena jedna nová cesta VN1 v pokračování 
obvodové štěrkové cesty vedoucí po břehu. Napojení začátku i konce cesty na stávající zpevněné 
plochy bude plynulé, a to jak směrově, tak i výškově. V prostoru křižovatky asfaltových cest před 
hlavním pavilonem budou zhotoveny dvě krátké obloukové spojnice cest VN2a a VN2b s mlatovým 
povrchem. Zastíněné plochy pod stromy VN3 a VN4 budou upraveny s mlatovým povrchem. 

cesta délka šířka plocha povrchu 

osa VN1 76 m 1,9 m 141 m2  MZK 

osa VN2a 22 m 1,8 m   39 m2  mlat 

osa VN2b 20 m 1,8 m   36 m2  mlat 

pásy VN3 segmenty 2,7m 412 m2 mlat 

plocha VN4 24,6m 3,6m   88 m2 mlat 
 

Návrh skladby nové cesty VN1  – minerální beton 

mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  100 mm  
štěrkodrť fr. 0/32     ŠD     150 mm  
štěrkopísek fr. 0/8    ŠP       50 mm  
celkem                                                300 mm 

Před pokládkou podkladní vrstvy ze štěrkodrti musí být zemní pláň upravena a vyrovnána vrstvou ze 
štěrkopísku. Pláň bude vyspádována do střechovitého sklonu min. 2% a přehutněna. Únosnost zemní 
pláně nové cesty by měla dosahovat hodnoty min. 30Mpa. Nebude-li možno požadované únosnosti 
dosáhnout, bude krycí vrstva ze štěrkopísku zesílena na 150mm.  

Na zhutněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti bude položen povrch z mechanicky zpevněného kameniva 
– MZK  (uváděno též jako tzv. minerální beton). 

Vrstva MZK musí splňovat požadavky norem: 

 ČSN EN 13285   Nestmelené směsi – specifikace   

 ČSN EN 13242   Kamenivo pro nestmelené směsi 

Pevná propustná vrstva je tvořená minimálně ze tří frakcí 0/4, 4/8 a 8/16 mm. Doporučená je zrnitost 
Gc s max. velikostí zrn 16 mm a vlhkost 5-7%. Připravená směs nesmí před zhutněním vyschnout. 
Pokládka se provádí finišery nebo ručně a nesmí se provádět při dešti a při teplotách nižších než 0°C.  
Každou vrstvu je nutné začít zhutňovat vibračním válcem ihned po jejím rozprostření a urovnání, 
postupně od krajů do středu (Max = 2103 kg/m2). Před finálním zhutněním bude provedena ruční 
oprava nedorovnaných míst. Povrch zhutněné vrstvy MZK bude upraven a chráněn přehozen 
z lomové výsivky frakce 0-4mm v tenké vrstvě cca 10 mm. 
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Typ kameniva použitého pro přípravu minerálního betonu určuje výslednou barvu povrchu cest, 
proto je vhodné do přírodních lokalit vybírat kámen v barvě pískové, červenohnědý okr. Jako zdroj 
kamene je doporučen lom Chvaletice. 

Okraje cest z minerálního betonu budou zpevněny betonovým obrubníkem 200/50/500 mm, který 
bude osazen do betonového lože s opěrou. Obrubník bude zapuštěný – horní hrana v úrovni povrchu 
cesty. Povrch cesty bude mít střechovitý příčný sklon 2%. Dešťová voda bude odtékat přes zapuštěný 
obrubník do okolních travnatých ploch. 

Výškové úrovně nových povrchů budou během realizace přizpůsobeny tak, aby plynule navazovaly na 
stávající povrchy a terén. Směrové vedení navržené cesty bude vytyčeno podle souřadnic 
vytyčovaných bodů. Vytyčované body včetně souřadnic jsou uvedeny v situaci.  
 

Návrh skladby nové cesty VN2, pásů pod hlavní lipovou alejí VN3 a plochy VN4  – mlat 

zahliněná lomová výsivka fr. 0/4  ML    40 mm  
štěrkodrť fr. 0/32    ŠD       70 mm  
drcené kamenivo fr. 32/63   DK     140 mm  
celkem                                               250 mm 

Mlatový povrch cest je kromě pěších spojovacích cest navržen na plochách pod korunami stromů, 
které jsou užívané pro občasný pohyb osob, ale jsou zastíněné a trávníku se zde nedaří. V kombinaci 
s dlážděnými zálivy se jedná o oboustranné pásy podél hlavní cesty VN3 a plochu VN4. Pod stromy se 
předpokládá hustý výskyt kořenů stávajících lip. Práce budou prováděny ručně a šetrně ke kořenové 
zóně stromů.  

Okraje mlatu budou provedeny ze tří řad žulové kostky vel. 8/10 cm uložených do betonu. Lemy 
budou osazeny v úrovni terénu a musí přes ně odtékat voda do travnatých ploch.  

Svrchní vrstva mlatu bude namíchána ze svrchní zvětralé vrstvy kameniva a jílovité složky a bude 
postupně zahutněna do podkladních vrstev. V kořenové zóně stromů je nutné hutnit ručně pouze s 
malou mechanizací. Pro přírodní pískovou barvu mlatu je doporučen použít do finální i podkladní 
vrstvu kámen z lomu Chvaletice. 
 

9.1.2 Obnova povrchu stávajících cest 

Na Výstavišti je většina stávajících cest zpevněna asfaltem. Cesta po špičce meandru od vstupu 
k bunkru VS1 je štěrková a zarůstá trávou. Plocha kolem letního kina VS2 má štěrkový povrch. Na 
obou místech bude štěrkový povrch chemicky odplevelen, vyrovnán a doplněn vrstvou MZK ve vrstvě 
tl. 50 mm. Povrch bude upraven přehozem z fr. 0-4mm. Požadavky na provedení MZK a materiály 
jsou uvedeny v předchozí kap. 
 

plocha délka šířka plocha povrchu 

osa VS1 260 m 1,3 m 340 m
2
 

plocha VS2 - - 347 m
2
 

 

9.1.3 Zpevněné plochy pod lavičkami a v místě napojení cest 

Zpevněné plochy vyjma cest budou v parku použity v minimálním rozsahu a to zejména v místech, 
kde se předpokládá sešlapávání vegetačních ploch. Jedná se o plochy pod lavičkami (zálivy vedle cest) 
a místa v prostoru napojení cest, která jsou zatížená pohybem osob všemi směry. 

Lavičky budou po celém parku umístěny v obdélníkových zálivech o velikosti 2,5 x 1m, v lipové aleji 
pak o velikosti 3 x 2,7m které budou vyskládány ze žulových kostek vel. 8/10 cm. Okraje dlážděné 
plochy budou tvořeny řadou kostek v betonovém loži. Umístění žulových zálivů a laviček bude před 
zahájením prací odsouhlasen AD projektanta. 
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Návrh skladby zpevněných ploch – žulová dlažba 

žulová dlažba, kostka 8/10 cm, tř.II DL  100 mm  
kladecí vrstva fr. 4/8     L       50 mm  
štěrkodrť fr. 0/63    ŠD     150 mm  
celkem tl.                                               300 mm 

Žulové kostky budou v odstínech šedé žuly, štípané tř. II, vel. 8/10 cm. Kostka bude kladená v řádcích 
s ručním výběrem kostek tak aby odpovídaly šířce řádku. Krajní řady se usadí do betonu s boční 
vzpěrou a spáry vyplní drobným kamenivem fr.4/8 mm. 

 

9.2 Mobiliář 

Masarykovy sady budou nově vybaveny lavičkami a odpadkovými koši. V parku jsou navržena nová 
místa pro umístění laviček kolem cest, nové lavice jsou ale také podél Ohře s výhledem na řeku a 
v trávnících. Nový mobiliář by měl být funkční a pohodlný, materiálově a kotvením odolný vůči 
povětrnostním vlivům a vandalům. Jednotlivé prvky mobiliáře by měly být z hlediska vzhledu a 
použitých materiálů pro celý park jednotné. Navržené typy jsou uvedeny ve výkresové části I. D.3. 
 

9.2.1 Lavičky a odpadkové koše 

Lavičky a odpadkové koše budou umístěny v dlážděných zálivech vedle cest. Plochy zpevněné žulovou 
kostkou budou zhotoveny současně s instalací a kotvením mobiliáře. 

Lavici s opěradlem délky 180 cm bude tvořit ocelová konstrukce spojenou šroubovými spoji z nerezu 
a dřevěný sedák a opěradlo z tropického dřeva. Konstrukce bude ukotvena čtyřbodově pomocí 
závitových tyčí do betonového základu. Základy budou zhotovené pod dlažbou jako dva podélné 
betonové pásy 800/240/200mm.  

Odpadkový koš čtvercového a objemu 50l bude tvořit ocelová konstrukce spojenou šroubovými spoji 
z nerezu a opláštění z ohýbaného pozinkovaného plechu. Barva povrchové úpravy plechu bude 
vybrána v jemném odstínu matové struktury. Koš bude kotven na jedné noze čtyřbodově pomocí 
závitových tyčí do betonového základu 400/400/400mm pod dlažbu. Vnitřní nádoba z ohýbaného 
pozinkovaného plechu je vyjímatelná. 

Dodavatel mobiliáře bude vybrán objednatelem před zahájením realizačních prací. 

V areálu Výstaviště bude umístěno 25 ks laviček a 11 ks odpadkových košů.  
 

9.2.2 Sedací lavice bez opěradel 

Sedací lavice jsou navrženy podél břehů Ohře a v centrální travnaté louce na Výstavišti. Lavice tvoří 
nahrubo opracované dubové hranoly bez opěradel, které budou kotveny pomocí dvojic závitových 
tyčí na dva betonové základy 400/400/400mm. Hranoly budou umístěny 50 mm nad terénem a 
plocha pod nimi bude vysypána štěrkem ve vrstvě tl. 200 mm. Oba konce hranolů budou staženy 
ocelovou pásovinou a snýtovány. Dřevo bude ponecháno bez úpravy, vhodné je ponechání řezných 
stop po ručním opracování. V areálu Výstaviště bude umístěno 12 ks sedacích lavic bez opěradel. 

       
ilustrační obrázky zpevněného pásu mezi stromy, zálivů pro lavičky a sedací dřevěné lavice 



Revitalizace Masarykových sadů v Lounech  část I. Areál Výstaviště 

 32 

10 Část I. 04. Zařízení volnočasových aktivit  

V Masarykových sadech se nachází jedno stávající dětské hřiště, v části parku TGM. V rámci posílení 
rekreačního a sportovního potenciálu území jsou v areálu Výstaviště navrženy dvě nová místa 
k provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Jedná se o centrální plochu nedaleko hlavního 
pavilonu a plochu u vstupu od ZŠ, kde budou umístěna jednotlivá zařízení pro hru dětí. Plochy 
nebudou oploceny a budou volně přístupné v době otevření areálu Výstaviště. Všechna zařízení 
budou instalována do stávajících trávníků tak, aby respektovaly bezpečnostní normy a aby na sebe 
provozně navazovaly a vzájemně nekolidovaly. Úpravami ploch nedojde ke zvýšení terénu území. 

Pro zařízení volnočasových aktivit budou dodrženy normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Atypické 
herní prvky budou opatřeny certifikátem. 
 

10.1 Centrální plocha u pavilonu A 

Vybavení plochy je určeno především pro nejmladší věkovou kategorii dětí. Prvky jsou rozmístěny na 
rovinné ploše nedaleko hlavního pavilonu A, vedle provizorní restaurace. Jednoduché dřevěné prvky 
budou zhotoveny z akátového dřeva a instalovány certifikovaným výrobcem. Jejich rozmístění a 
zobrazení je patrné ve výkresové části dokumentace I. D.2. 

Na čtyřech místech bude pod jednotlivými prvky jako dopadová zóna vymezena kruhová plocha 
kačírku, která bude od trávníku oddělená žulovou kostkou. V jednom kačírkovém oválu budou 
instalovány tři prvky z lité pryže a podkladního betonu (velryby), které jen mírné vystupují z terénu a 
budou sloužit pro lezení a skákání dětí.  

Stávající herní prvky houpací kůň a dřevěná sestava se skluzavkou budou přemístěny vč. dopadových 
zón na náhradní plochu mimo areál Výstaviště. Kreslící tabule zůstane na svém místě. 

Seznam navržených prvků na centrální ploše 

1. Přelízka Lochneska 
2. Palisádové kruhy 
3. Kladiny hup – hop 
4. Šplhací totem 
5. Prohazovadlo 
6. Houpačka ptačí hnízdo 
7. Prolézačka Pyramida 

8. Bludiště z klád 
9. Houpačka kládovka překlápěcí 
10. Houpadlo pružinové 3x 
11. Podesta na pružinách 
12. Vláček Kolejáček 
13. Pryžová velryba 3x 

 

10.2 Plocha u vstupu od ZŠ 

Plocha u vstupu od ZŠ je učena zejména pro mládež z nedaleké školy pro rozvoj postřehu a 
obratnosti. Opracované akátové kůly tvoří atypické průlezky hned vedle kmenů stávajících javorů. 
Vertikální kůly, špalky a podesty jsou poskládány formou stavebnice a částečně propojeny lany. Jejich 
rozmístění a zobrazení je patrné ve výkresové části dokumentace I. D.2. 

Zařízení budou umístěna do stávajícího terénu s dopadovými zónami v trávníku. Pod hrazdou bude 
plocha z kačírku. 

Seznam navržených prvků u vstupu od ZŠ 

1. Otočná šikmá plošina 
2. Podesta 3x2m, 2ks 
3. Lezecí sestava 
4. Přeskakovací tyč 3ks 
5. Nízké špalky 
6. Divoké kořeny 
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  Obsahem dokumentace je geodetické zaměření areálu Výstaviště v Lounech, měření je podkladem 
pro projekt revitalizace parku. 

Základem polohopisného i výškopisného měření je  pět bodů určených metodou GNNS dvou 
frekvenčním přístrojem měřením v reálném čase na 30 cyklů  a s využitím služby wrsnow. 

   Výchozí body byly spojeny orientovanými polygonovými pořady. Stanoviska byla poté použita pro 
zaměření podrobných bodů a to polární metodou elektronickým tachymetrem.  Předmětem zaměření 
byly stromy ve stanoveném rozsahu, kontrolně rozhraní povrchů, dále lavičky, odpadové koše, ploty, 
lampy rozvaděče nn atp. 

Výkresy  ve formátu *.dgn , byly zpracovány ve 2d a převedeny do .dwg. Do výkresu byla doplněna 
platná DKM  ve třetí třídě přesnosti. 

 Zaměření, výpočty a zpracování výkresů proběhlo v červenci a září 2016.  Výpočetní protokoly a 
měřické zápisníky  jsou uloženy u dodavatele dokumentace. 

Katastrální území jsou Louny. 

 

Objednatel                : JENA - Ing. Jan Švejkovský,  Bolívarova 2092/21,  169 00, Praha 6 

Vyhotovitel                : ForTel s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4, 144 00    

Odp. Pracovník         : Ing. Bohuslav Richtr 
 
 
 
Čov 16-2016 z 14.09.2016 
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1 Tilia platyphyllos 61 192 18,5 1 1

2 Tilia platyphyllos 61 192 18,5 1 1 1 výml. u paty kmene

3 Tilia platyphyllos 62 195 20 1 1 2 výml. u paty kmene

4 Tilia platyphyllos 62 195 20 x

5 Tilia platyphyllos 55 173 20 x

6 Tilia platyphyllos 63 198 22 1 2

7 Tilia platyphyllos 90 283 24 1 3

8 Tilia platyphyllos 56 176 21 1 2

9 Tilia platyphyllos 61 192 23 10 230 1 1 1

10 Tilia platyphyllos 53 166 19 x

11 Tilia platyphyllos 64 201 24 1 1

12 Tilia platyphyllos 75 236 24 1 1

13 Aesculus hippocast. 77 242 22 x

14 Aesculus hippocast. 70 220 20 7 140 1 KO 3100/2

15 Ulmus laevis 71 223 28 1 1

16 Ulmus laevis 80 251 28 1 2

17 Ulmus laevis 77 242 28 1 1 1 kmen.výml. do 3m

18 Ulmus laevis 60 188 26 1 1

19 Ulmus laevis 68 214 24 1 1

20 Ulmus laevis 50 157 22 x

21 Ulmus laevis 62 195 22 x

22 Ulmus laevis 83 261 26 12 312 1 silně narušený zdrav.stav, houb.infekce v bázi kmene 3100/2 U

23 Ulmus laevis 72 226 26 1 2

24 Ulmus laevis 71 223 24 1 1 zkrácení spodního výhonu

25 Ulmus laevis 100 314 30 1 2

26 Ulmus laevis 61 192 26 1 1

27 Ulmus laevis 60 188 28 12 336 1 1 zkrácení spodního výhonu, km.výml.

28 Ulmus laevis 26 82 10 ptačí budka

29 Ulmus laevis 67 210 24 x

30 Ulmus laevis 52 163 25 10 250 1 KO, grafióza 3100/2

31 Ulmus laevis 82 257 26 1 2

32 Ulmus laevis 54 170 23 10 230 1 KO, grafióza 3100/2

33 Ulmus laevis 53 166 24 x

34 Ulmus laevis 64 201 24 x

35 Ulmus laevis 90 283 30 1 1

36 Ulmus laevis 75 236 30 x

37 Ulmus laevis 76 239 30 1 1

38 Ulmus laevis 62 195 30 x

39 Tilia platyphyllos 100 314 30 17 510 1 silně narušený zdrav.stav u báze koster.větve, dutina pravděpodobně osídlena netopýry 3100/2 U

40 Tilia platyphyllos odstraněn

41 Tilia platyphyllos odstraněn

42 Tilia platyphyllos 61 192 28 x

43 Tilia platyphyllos odstraněn

44 Tilia platyphyllos 64 201 27 x

45 Tilia platyphyllos 80 251 28 15 420 1 silně narušený zdrav.stav, dutina u báze kmene, v dutině možný výskyt larev zlatohlávka 3100/2 U

46 Tilia platyphyllos 66 207 16 1 1

47 Tilia platyphyllos 86 270 28 1 3

48 Tilia platyphyllos 73 229 26 x

49 Tilia platyphyllos 79 248 26 1 3

50 Tilia platyphyllos 57 179 25 x

51 Tilia platyphyllos 65 204 29 x

52 Tilia platyphyllos 92 289 26 1 1

53 Tilia platyphyllos 73 229 27 1 1

54 Tilia platyphyllos 60 188 27 x

55 Tilia platyphyllos odstraněn

56 Tilia platyphyllos 80 251 27 x

57 Tilia platyphyllos 80 251 27 1 1

58 Tilia platyphyllos odstraněn

1



Revitalizace Masarykových sadů v Lounech - část I. Areál VÝSTAVIŠTĚ Kácení a ošetření stromů

O
zn

ač
en

í

Název stromu

Průměr 

kmene 

ve výšce

130 cm

Obvod 

kmene

ve výšce

130 cm

V
ýš

ka

P
rů

m
ěr

 k
o

ru
n

y

P
lo

ch
a 

ko
ru

n
y 

m
2

KÁCENÍ

počet ks

typ

ošetření

S-RZ

zdravotní

typ

ošetření

S-RB

bezpeč.

typ

ošetření

S-OV

výmladky

typ

ošetření

redukční 

řez

typ

ošetření

VK

vazba

VK

počet 

lan

/

strom

NÁVRH ošetření
x - bez ošetření

KO - kontrola

popis ošetření

důvod kácení

parc.

č.

u
zn

at
el

n
é 

ká
ce

n
í 

p
ro

 d
o

ta
ci

59 Tilia platyphyllos 68 214 27 x

60 Tilia platyphyllos 65 204 27 1 1

61 Acer platanoides 59 185 27 x

62 Tilia platyphyllos 65 204 27 1 1

63 Tilia platyphyllos 73 229 28 x

64 Tilia platyphyllos 60 188 20 x

65 Acer platanoides 54 170 23 1 1

66 Tilia platyphyllos 95 298 27 1 1

67 Tilia platyphyllos 69 217 27 1 1

68 Tilia platyphyllos odstraněn

69 Tilia platyphyllos 82 257 27 1 1

70 Tilia platyphyllos 67 210 27 1 1

71 Tilia x europaea 70 220 26 x

72 Ulmus laevis 48 151 22 x

73 Tilia platyphyllos 36 113 18 9 162 1

74 Tilia platyphyllos 70 220 24 1 1

75 Tilia platyphyllos 41 129 18 5 90 1 KO 3100/1

76 Fraxinus excelsior 85 267 27 1 1

77 Tilia platyphyllos 53 166 25 x

78 Tilia platyphyllos 61 192 25 x

79 Tilia platyphyllos 65 204 27 1 2

80 Tilia platyphyllos 79 248 28 1 1

81 Tilia platyphyllos 53 166 28 1 2

82 Tilia platyphyllos 62 195 28 x

83 Tilia platyphyllos 65 204 28 1 1

84 Tilia platyphyllos 79 248 28 1 1

85 Tilia platyphyllos 47 148 27 x

86 Tilia platyphyllos 54 170 27 7 189 1 KO 3100/2

87 Populus sp. 56+71 176+223 29 KO

88 Tilia platyphyllos 51 160 18 x

89 Tilia platyphyllos 62 195 27 x

90 Tilia platyphyllos 52 163 25 x

91 Tilia platyphyllos 34 107 18 x

92 Pinus strobus 46 144 16 x

93 Tilia platyphyllos 41 129 19 1 2

94 Tilia platyphyllos 48 151 19 x

95 Tilia platyphyllos 52 163 24 x

96 Populus x canadensis 82 257 34 x

97 Fagus sylvatica 90 283 28 x

98 Fagus sylvatica 28 88 24 x

99 Fagus sylvatica 46 144 28 x

100 Fagus sylvatica 52 163 28 1 2

101 Fagus sylvatica odstraněn

102 Fagus sylvatica 85 267 28 6 168 1 1 1
uzavřená dutina na bázi

ruměnice pospolitá
3100/2

103 Tilia platyphyllos 43 135 18 1 1

104 Tilia platyphyllos 59 185 19 1 1

105 Tilia platyphyllos 49 154 18 9 162 1

106 Tilia platyphyllos 46 144 20 9 180 1

107 Tilia platyphyllos 58 182 20 12 240 1

108 Tilia platyphyllos 47 148 20 7 140 1

109 Tilia platyphyllos 40 126 18 10 180 1

110 Tilia platyphyllos 38 119 18 x

111 Tilia platyphyllos 49 154 20 12 240 1

112 Tilia platyphyllos 39 122 24 10 240 1 1 1

113 Tilia platyphyllos 71 223 27

114 Tilia platyphyllos 40 126 22 x

115 Tilia platyphyllos 47 148 27 x

116 Tilia platyphyllos 56 176 27 x
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117 Tilia platyphyllos 47 148 26 x

118 Salix alba ˊTristisˋ 32 100 7 10 70 1 nechat dožít, plodnice hub, extrémní náklon 3100/1

119 Salix alba ˊTristisˋ odstraněn

120 Salix alba ˊTristisˋ odstraněn

121 Salix alba ˊTristisˋ odstraněn

122 Salix alba ˊTristisˋ odstraněn

123 Fraxinus excelsior 50 157 24 13 312 1

124 Fagus sylvatica odstraněn

125 Picea pungens 42 132 18 ptačí budka

126 Fraxinus excelsior 49 154 19 x

127 Picea omorika 10 31 7 2 14 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

128 Picea omorika 14 44 8 2 16 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

129 Fagus sylv.ˊFastig.ˋ čv. 10 31 6 x

130 Fagus sylv.ˊFastig.ˋ čv. 6 19 6 x

131 Tilia platyphyllos 10 31 8 x

132 Fagus sylv.ˊFastig.ˋ čv. 10 31 5 x

133 Tilia platyphyllos 8 25 6 x

134 Alnus glutinosa 43 135 19 10 190 1 náklon, dřevokaz.h., KO 3100/1

135 Tilia platyphyllos 7 22 6 x

136 Acer platanoides 34 107 16 x

137 Populus x canadensis 97 305 27 KO

138 Fraxinus excelsior 64 201 26 14 364 1 1 2

139 Populus nigra 82 257 27 KO

140 Alnus glutinosa 35 110 17 ptačí budka

141 Ulmus laevis 31 97 25 x

142 Ulmus laevis 38 119 18 1 1

143 Tilia platyphyllos 56 176 27 1 1

144 Tilia platyphyllos 51 160 27 1 2

145 Tilia platyphyllos 41 129 26 ptačí budka

146 Alnus glutinosa 38 119 25 5 125 1 vrůstá do koruny lípy č.145, zhoršený zdrav.stav 3100/1 U

147 Populus x canadensis 92 289 34 KO

148 Tilia platyphyllos 44 138 18 x

149 Tilia platyphyllos 57 179 26 1 3

150 Tilia platyphyllos 55 173 27 1 1

151 Tilia platyphyllos 58 182 27 10 270 1 1 1

152 Tilia platyphyllos 55 173 28 1 1

153 Tilia platyphyllos 61 192 28 1 1

154 Tilia platyphyllos 43 135 15 10 150 1 silně narušený zdrav.stav, mokrá hniloba 3100/1 U

155 Tilia platyphyllos 51 160 28 12 336 1 infekce dřevokaz.h., KO 3100/1

156 Tilia platyphyllos 63 198 28 x

157 Tilia platyphyllos 60 188 25 1 2

158 Tilia platyphyllos odstraněn

159 Tilia platyphyllos 45 141 27 x

160 Tilia platyphyllos 40 126 28 1 2

161 Tilia platyphyllos 25 79 25 8 200 1

162 Tilia platyphyllos 42 132 26 x

163 Tilia platyphyllos 33 104 25 8 200 1

164 Tilia platyphyllos 31 97 19 8 152 1

165 Tilia x europaea 35 110 25 8 200 1

166 Tilia platyphyllos 35 110 26 1 1

167 Tilia x europaea 37 116 26 1 kmen.výmladky

168 Tilia x europaea 32 100 26 10 260 1

169 Tilia platyphyllos 32 100 25 x

170 Tilia x europaea 63 198 27 1 1

171 Tilia platyphyllos 73 229 26 1 3

172 Tilia x europaea 52 163 26 1 1

173 Tilia platyphyllos 71 223 28 1 1

174 Tilia platyphyllos 39 122 27 1 1
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175 Tilia platyphyllos 30 94 25 x

176 Tilia platyphyllos 57 179 26 1 2

177 Tilia platyphyllos 30 94 19 1 kmen.výmladky

178 Tilia platyphyllos 50 157 24 x

179 Acer platanoides cv. 54 170 19 x

180 Acer platanoides cv. 52 163 19 x

181 Acer platanoides cv. 45 141 19 x

182 Acer platanoides cv. 43 135 19 x

183 Acer platanoides cv. 53 166 25 x

184 Acer platanoides cv. 36 113 22 x

185 Acer platanoides cv. 37 116 22 x

186 Acer platanoides cv. 38 119 20 x

187 Acer platanoides cv. 32 100 18 x

188 Acer platanoides cv. 38 119 22 x

189 Acer platanoides cv. 45 141 22 6 132 1 zhoršující se zdrav.stav 3100/2

190 Acer platanoides cv. 43 135 23 1 2

191 Acer platanoides cv. 48 151 26 x

192 Tilia platyphyllos 45 141 24 x

193 Tilia platyphyllos 42 132 25 1 1

194 Quercus robur 69 217 28 x

195 Quercus robur 49 154 28 x

196 Quercus robur 45 141 30 x

197 Quercus robur 49 154 30 x

198 Quercus robur 58 182 30 x

199 Quercus robur 54 170 33 x

200 Quercus robur 59 185 33 x

201 Quercus robur 72 226 33 x

202 Quercus robur 71 223 33 x

203 Quercus robur 85 267 33 x

204 Tilia platyphyllos 43 135 20 x

205 Larix decidua 57 179 32 x

206 Fraxinus excelsior 79 248 27 20 540 1

207 Acer campestre 7 22 5 3 15 1 snížená vitalita 3100/1 U

208 Acer campestre 7 22 4 2,5 10 1 snížená vitalita 3100/1 U

209 Ulmus laevis pařez

210 Ulmus laevis 76 239 25 1 1 1 kmen.výmladky

211 Ulmus laevis 69 217 25 13 325 1 1 1

212 Ulmus laevis 61 192 25 15 375 1 KO, grafióza, hnízda v koruně 3100/1

213 Ulmus laevis 84 264 25 17 425 1 KO, grafióza, hnízda v koruně 3100/1

214 Ulmus laevis 66 207 23 14 322 1 grafióza, hnízdo lejska šedého 3100/1

215 Ulmus laevis 67 210 24 16 384 1 1 1

216 Ulmus laevis 64 201 24 20 480 1

217 Ulmus laevis 69 217 24 17 408 1

218 Ulmus laevis 75 236 24 x

219 Ulmus laevis 62 195 24 1 2 x

220 Acer platanoides 19 60 10

221 Ulmus laevis zbytek odfr.pařezu

222 Ulmus laevis zbytek odfr.pařezu

223 Ulmus laevis zbytek odfr.pařezu

224 Ulmus laevis 64 201 20 10 200 1 1 KO, grafióza 3100/1

225 Ulmus laevis 69 217 22 13 286 1 1 1

226 Ulmus laevis 80 251 25 12 300 1 1 koř.a kmen.výml.

227 B Salix alba 61 192 9 x

228 Salix sp. 4 13 3 x

229 Salix sp. 4 13 3,5 2 7 1 suchá mladá výsadba 3100/1 Ne

230 Acer platanoides 21 66 10 x

231 Acer platanoides 22 69 10 x

232 Acer platanoides 21 66 10 4 40 1 nálet těsně u plotu, vrůstá do skupiny tisů 3100/1 U
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233 Ulmus laevis odstraněn

234 B Salix alba 34 107 10 nechat dožít

235 Fraxinus excelsior 59 185 24 14 336 1 KO

236 Fraxinus excelsior 58 182 24 15 360 1 KO

237 Salix sp. 4 13 5 x

238 Salix sp. 55 173 12 nechat dožít

239 Acer pseudoplatanus 18+20 57+63 14 x

240 Salix alba 90 283 12 nechat dožít

241 B Populus nigra'Italica' 27 85 22 x

242 Salix alba 52 163 11 nechat dožít

243 Fraxinus excelsior 83 261 20 17 340 1

244 Prunus padus Wat. 9 28 6 1 výml. u paty km.

245 Prunus padus Wat. 7 22 4 1 výml. u paty km., zkrátit 2.terminál

246 Tilia platyphyllos 10 31 6 x

247 Ulmus laevis 71 223 24 13 312 1 1 1 KO

248 Ulmus laevis 57 179 24 11 264 1 KO

249 Ulmus laevis 57 179 24 KO

250 Ulmus laevis 70 220 24 13 312 1 KO

251 Ulmus laevis 64 201 24 12 288 1 1 1 KO

252 Ulmus laevis 61 192 24 13 312 1 KO

253 Ulmus laevis 68 214 24 14 336 1 KO

254 Ulmus laevis odstraněn

255 Tilia platyphyllos 54 170 24 1 1

256 Tilia platyphyllos 71 223 26 1 1

257 Tilia platyphyllos 76 239 25 x

258 Tilia platyphyllos 72 226 25 x

259 Tilia platyphyllos 67 210 27 13 351 1

260 Tilia platyphyllos 80 251 24 1 1

261 Tilia platyphyllos 83 261 26 14 364 1

262 Tilia platyphyllos 85 267 26 x

263 Tilia platyphyllos 76 239 24 1 1

264 Tilia platyphyllos 80 251 26 13 338 1

265 Ulmus laevis 68 214 26 14 364 1 KO

266 Ulmus laevis 70 220 27 13 351 1 KO

267 Ulmus laevis 53 166 26 KO

268 Ulmus laevis 56 176 26 12 312 1 KO

269 Ulmus laevis 66 207 28 14 392 1 KO

270 Picea omorika 14+10 44+31 12 1 12 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

271 Picea pungens 13 41 4 1,5 6 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

272 Acer platanoides 52 163 18 x

273 Prunus serrulata 4 13 3 x

274 Populus x canadensis 101 317 37 x

275 Populus x canadensis 96 301 37 x

276 Populus x canadensis 122 383 37 x

277 B Salix alba 63 198 15 nechat dožít

278 B Quercus robur 40 126 24 x

279 B Salix alba 57 179 10 8 80 K výhled nechat dožít

280 B Quercus palustris 5 16 3 x

281 B Quercus palustris 5 16 5 x

282 Salix alba 31 97 7 nechat dožít

283 Ulmus laevis pařez pr. 70cm

284 B Populus nigra'Italica' 15 47 14 x

285 B Salix sp. 4 13 3 suchý terminál

286 Alnus glutinosa 7 22 6 x

287 Alnus inc.Laciniata 5 16 5 x

288 Acer platanoides 51 160 19 x

289 Populus x canadensis 97 305 35 x

290 Populus x canadensis 90 283 32 x

5



Revitalizace Masarykových sadů v Lounech - část I. Areál VÝSTAVIŠTĚ Kácení a ošetření stromů

O
zn

ač
en

í

Název stromu

Průměr 

kmene 

ve výšce

130 cm

Obvod 

kmene

ve výšce

130 cm

V
ýš

ka

P
rů

m
ěr

 k
o

ru
n

y

P
lo

ch
a 

ko
ru

n
y 

m
2

KÁCENÍ

počet ks

typ

ošetření

S-RZ

zdravotní

typ

ošetření

S-RB

bezpeč.

typ

ošetření

S-OV

výmladky

typ

ošetření

redukční 

řez

typ

ošetření

VK

vazba

VK

počet 

lan

/

strom

NÁVRH ošetření
x - bez ošetření

KO - kontrola

popis ošetření

důvod kácení

parc.

č.

u
zn

at
el

n
é 

ká
ce

n
í 

p
ro

 d
o

ta
ci

291 Populus x canadensis 85 267 30 x

292 Populus x canadensis 82 257 30 x

293 Populus x canadensis 94 295 30 x

294 Populus x canadensis 90 283 30 x

295 Populus x canadensis 81 254 28 x

296 Acer platanoides 35 110 22 x

297 Acer platanoides 39 122 22 x

298 Fraxinus excelsior 72 226 26 16 416 1 ptačí budka

299 Fraxinus excelsior 57 179 26 12 312 1

300 Acer platanoides 37 116 20 x

301 Acer platanoides 34 107 20 x

302 Acer platanoides 34 107 21 8 168 1

303 Acer platanoides 41 129 21 7 147 1 1 obvodová red.30% 3100/1

304 Tilia cordata 31 97 22 9 198 1

305 Tilia cordata 36 113 22 9 198 1

306 Betula pend.ˊYoungiiˋ 4 13 2 x

307 Betula pend.ˊYoungiiˋ 4 13 2 x

308 Betula pend.ˊYoungiiˋ 4 13 2 x

309 Betula pend.ˊYoungiiˋ 4 13 2 x

310 Tilia platyphyllos 47 148 22 x

311 Tilia platyphyllos 62 195 22 1 3

312 Tilia platyphyllos 74 232 22 1 1

313 Tilia platyphyllos 54 170 22 1 2

314 Tilia platyphyllos 64 201 22 1 2

315 Tilia platyphyllos 42 132 22 KO, dutina

316 Tilia platyphyllos 47 148 22 1 zkrácení spod.výh.

317 Tilia platyphyllos 53 166 22 KO, dutina

318 Acer platanoides cv. odstraněn

319 Acer platanoides cv. 8 25 5 x

320 Acer platanoides cv. 8 25 5 x

321 Picea pungens 31 97 24 2 48 1 KO 3100/1

322 Betula pendula 21 66 16 KO

323 Acer platanoides 33 104 16 x

324 Acer platanoides 24 75 14 x

325 Populus x canadensis 57 179 24 x

326 Acer platanoides 31 97 15 x

327 Acer pseudoplatanus 11-35 35-110 18 12 216 1

328 Acer pseudoplatanus 53 166 24 8 192 1 1 prosychá, zhoršený zdrav.stav 3100/24

329 Acer pseudoplatanus 38 119 24 7 168 1 prosychá, zhoršený zdrav.stav 3100/24

330 Acer pseudoplatanus 47+29 148+91 26 12 312 1 KO, hniloba dřeva 3100/24

331 Acer pseudoplatanus 16 50 13 4 52 1 silný náklon, snížená vitalita a zhoršený zdrav.stav 3100/24 U

332 Acer pseudoplatanus 34 107 24 1 výml. u paty om.

333 Acer pseudoplatanus 57 179 26 x

334 Acer pseudoplatanus 43 135 26 x

335 Acer pseudoplatanus 21-41 66-129 24 12 288 1 výrazný náklon, trojkmen, silně narušený zdrav.stav 3100/24 U

336 Fraxinus excelsior 13+9 41+28 15 4 60 1 výrazný náklon, dvojkmen, výrazně zhoršený zdrav.stav 3100/24 U

337 Acer pseudoplatanus 41 129 24 3 72 1 KO, hniloba kmene 3100/24

338 Acer pseudoplatanus 35 110 24 6 144 1

339 Acer pseudoplatanus 11-35 24 8 192 1 1 trojkmen, odstranit spodní kmen 3100/24

340 Acer pseudoplatanus 30 94 26 5 130 1 nakloněný, zhoršený zdrav.stav, uvolnit javor č.339 3100/24 U

341 Acer pseudoplatanus 36+34 113+107 25 8 200 1 KO 3100/24

342 Acer platanoides 32 100 20 6 120 1

343 Acer platanoides 15+25 47+79 16 x

344 Fraxinus excelsior 24-32 73-97 24 x

345 Fraxinus excelsior 27+22 85+69 24 1 kořenové výml.

346 Fraxinus excelsior 22 69 16 nakloněný

347 Fraxinus excelsior 11 35 14 2 28 1 nakloněný, zhoršený zdrav.stav 3100/24 U

348 Pinus nigra 14 44 10 2 20 1 nakloněný, snížená vitalita, zastíněn 3100/24 U
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349 Fraxinus excelsior 21 66 22 8 176 1

350 Fraxinus excelsior 23 72 20 x

351 Fraxinus excelsior 14 44 20 x

352 Robinia pseudoacacia 26 82 20 x

353 Pinus nigra 23 72 20 x

354 Robinia pseudoacacia 12+28 38+88 24 6 144 1 nakloněný, odstr.suchý kmen

355 Robinia pseudoacacia 37-48 113-148 22 15 330 1 KO

356 Robinia pseudoacacia 28+39 88+122 25 1 1 obvodová red.30%

357 Pinus nigra 15 47 15 x

358 Pinus nigra 16 50 15 x

359 Pinus nigra 11 35 10 2 20 1 suchý strom 3100/24 Ne

360 Pinus nigra 12 38 10 2 20 1 snížená vitalita, zastíněn 3100/24 U

361 Pinus nigra 14 44 12 3 36 1 náklon, prosychá 3100/24 U

362 Pinus nigra 14 44 12 x

363 Pinus nigra 16 50 12 3 36 1 snížená vitalita, zastíněn 3100/24 U

364 Pinus nigra 21 66 13 3 39 1 snížená vitalita, zastíněn 3100/24 U

365 Pinus nigra 17 53 10 3 30 1 zhoršený zdrav.stav, pokřivený kmen 3100/24 U

367 Picea abies 14 44 14 3 42 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

368 Picea pungens 12 38 9 2 18 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

369 Pinus nigra 29 91 15 4 60 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

370 Pinus nigra 33 104 15 4 60 1 narušená vitalita a zhoršený zdrav.stav 3100/1 U

371 Pseudotsuga menz. 11 35 10 2 20 1 nevhodná dřevina, vrůstá do borovice 3100/1 Ne

372 Picea pungens 17 53 14 3 42 1 nevhodná dřevina 3100/1 Ne

373 Acer platanoides cv. 9 28 5 x

374 Acer platanoides cv. odstraněn

375 Acer pseudoplatanus 32+33 100+104 22 1 1

376 Pinus sylvestris 42 132 24 9 216 1

377 Pinus sylvestris 45 141 24 x

378 Acer platanoides 86 270 24 1 3

379 Acer platanoides 64 201 22 1 1

380 Acer platanoides 59 185 20 KO

381 Picea abies 33 104 25 ptačí budka

382 Picea abies 43 135 25 x

383 Picea abies 24 75 23 x

384 Picea abies 40 126 25 x

385 Picea abies 46 144 25 x

386 Picea pungens 35 110 23 4 92 1 podél.trhlina kmene, narušená vitalita 3100/1 Ne

387 Picea pungens Gl. 38 119 22 x

388 Picea pungens Gl. 42 132 24 x

389 Pseudotsuga menziesii 27 85 18 3 54 1 nevhodné stanoviště blízko pavilonu A, narušená vitalita 3100/1 Ne

390 Picea pungens Gl. 25+24 79+75 18 2 36 1 nevhodné stanoviště blízko pavilonu A, výrazně snížená vitalita a zdrav.stav 3100/1 A

391 Chamaecyparis laws. 18 57 15 1,5 22,5 1 nevhodné stanoviště blízko pavilonu A 3100/1 Ne

392 Chamaecyparis laws. 25 79 16 1,5 24 1 nevhodné stanoviště blízko pavilonu A 3100/1 Ne

393 Acer platanoides cv. 8 25 7 x

394 Ulmus laevis 41-52 125-158 27 x

395 Fagus sylvatica 72 226 25 zkrácení spodního výhonu

396 Fagus sylvatica 57 179 25 KO, nakloněný

397 Fagus sylvatica 70 220 25 KO

398 Fagus sylvatica 58 182 25 12 300 1 KO, dutina, dřevokaz.h., nakloněný 3100/27

399 Acer platanoides 71 223 25 KO, ptačí budka

400 Betula pendula 50 157 24 10 240 1 nakloněný, zhoršený zdrav.stav 3100/1

401 Betula pendula odstraněn

402 Betula pendula odstraněn

403 Fraxinus excelsior 40 126 24 x

404 Fagus sylvatica 55 173 26 ptačí budka

405 Fraxinus excelsior 37 116 25 x

406 Picea abies 38 119 18 x

407 Picea abies 40 126 18 x
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408 Picea abies 26 82 15 x

409 Picea abies 50 157 19 x

410 Picea abies 54 170 20 x

411 Picea abies 40 126 18 x

412 Picea abies 45 141 19 x

413 Laburnum anagyr. 3 9 3 x

414 Laburnum anagyr. 3 9 3 1 3 1 suchá mladá výsadba 3100/19 Ne

415 Sorbus aucuparia 18 57 9 1

416 Tilia platyphyllos 41 129 22 x

417 Tilia platyphyllos 47 148 18 1 1

418 Tilia platyphyllos 66 207 24 1 1

419 Tilia platyphyllos 44 138 23 1 kmenové výml.

420 Tilia platyphyllos 47 148 25 12 300 1

421 Tilia platyphyllos 66 207 25 12 300 1

422 Tilia platyphyllos 40 126 23 x

423 Betula pendula 22 69 23 x

424 Betula pendula 32 100 23 x

425 Betula pendula 23 72 23 0 1 KO, snížená vitalita a zhoršený zdrav.stav 3100/19

426 Betula pendula 32 100 23 x

427 Tilia platyphyllos 40 126 21 x

428 Tilia platyphyllos 60 188 25 13 325 1 zkrácení 1 koster.v.

429 Tilia platyphyllos 58 182 26 x

430 Tilia platyphyllos 67 210 26 x

431 Tilia platyphyllos 71 223 26 1 1

432 Tilia platyphyllos 39 122 17 12 204 1

433 Fraxinus excelsior 33-45 100-138 24 20 480 1

434 Fagus cv.Atropurea 7 22 5,5 x

435 Fagus cv.Atropurea 7 22 5,5 x

436 Fagus cv.Atropurea 7 22 5,5 x

437 Tilia platyphyllos 51 160 19 x

438 Tilia platyphyllos 53 166 26 1 kmenové výmladky

439 Betula pendula 31 97 24 0 1 snížená vitalita a zhoršený zdrav.stav 3100/19 U

440 Ulmus laevis 67 210 19 10 190 1 1 kmenové výml.

441 Ulmus laevis 62 195 23,8 1 kmenové výml.

442 Ulmus laevis 64 201 25 1 kmenové výml.do 4m

443 Ulmus laevis 59 185 20 1 kmenové výml.do 4m

444 Ulmus laevis 110 345 25 10 250 1 kmenové výml.do 4m

445 Ulmus laevis 65 204 20 10 200 1 kmenové výml.do 4m

446 Ulmus laevis 82 257 21 8 168 1 1 KO, hniloba 3024/105

447 Ulmus laevis 78 245 22 1 1 1

448 Ulmus laevis 57 179 20

449 Ulmus laevis 110 345 27

450 Ulmus laevis 73 229 26

451 Acer pseudoplatanus 53 166 21 1 1

452 Fraxinus excelsior 58 182 18 8 144 1

453 Fraxinus excelsior 61 192 18 8 144 1

454 Fraxinus excelsior 59 185 19 11 209 1

455 Fraxinus excelsior 61 192 19 11 209 1

456 Acer pseudoplatanus 47 148 16 9 144 1

457 Acer pseudoplatanus 52 163 11 7 77 1 zhoršená vitalita 3100/2 U

458 Fraxinus excelsior 40 126 18 12 216 1

459 Acer platanoides 52 163 20 10 200 1

460 Acer platanoides 56 176 22 10 220 1 1

461 Acer platanoides 66 207 20 1 1

462 Fraxinus excelsior 98 308 24 13 312 1

463 Acer pseudoplatanus 52+48 163+151 19 1 výmladky u paty km.

464 Ulmus laevis 59 185 23 12 276 1

465 Ulmus laevis 76 239 23 12 276 1
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466 Ulmus laevis 48 151 18 5 90 1 výrazné zhoršení zdrav.stavu, grafióza 4054/21 U

467 Ulmus laevis 75 236 26 1 1 1

468 Ulmus laevis 62 195 22 12 264 1 snížená vitalita, grafióza 4054/2 U

469 Acer pseudoplatanus 37 116 16 1 výmladky u paty km.

470 Acer pseudoplatanus 72 226 20 7 140 1 dutina s kolonií mravence 4054/2

471 Acer pseudoplatanus 55 173 19 1 výmladky u paty km.

472 Fraxinus excelsior 68 214 25 x

473 Acer platanoides odstraněn

474 Acer platanoides 72 226 23 11 253 1 KO, plodnice hub 3024/120

475 Acer pseudoplatanus 62 195 23 11 253 1 2 odstr.nálet Ulmus

476 Fraxinus excelsior - 4ks
37,36

32,32

116,113

100,100
23 4 92 1

skupina 4 stromy

RZ pro 1 strom

477 Acer pseudoplatanus 72 226 24 1 1

478 Fraxinus excelsior 68 214 23 11 253 1

479 Fraxinus excelsior 51 160 19 8 152 1

480 Fraxinus excelsior 64 201 24 11 264 1

481 Fraxinus excelsior 66 207 25 11 275 1

482 Ulmus laevis 95 298 23 12 276 1

483 Fraxinus excelsior 56 176 18 10 180 1 KO

484 Acer platanoides 41 129 19 8 152 1

485 Fraxinus excelsior 63 198 21 10 210 1

Doplněné stromy 2016

X1 Ulmus laevis 19 60 7 4 28 1 3100/1 U

X2 Prunus padus 13 40 4

X3 Prunus padus 13 40 4

X4 Prunus padus 13 40 4

X5 Tilia cordata ? 9 28 4

X6 Tilia cordata 4 13 2,5 S-RV výchovný řez

X7 Tilia cordata 10 30 2,5 1 2,5 1 mladá výsadba, poškozená báze km. 3100/27 U

X8 Tilia cordata 10 30 2,5 1 2,5 1 mladá výsadba, poškozená báze km. 3100/27 U

X9 Carpinus betulus 10 30 8

X10 Carpinus betulus 12 38 8

X11 Carpinus betulus 12 38 8

X12 Fraxinus excelsior 32 102 9

X13 Tilia cordata 7 22 3

X14 Tilia cordata 7 22 3

X15 Tilia cordata 7 22 3

X16 Acer campestre 14 44 5

X17 Tilia cordata 5 16 3

X18 Acer platanoides - 3ks 3x 10-20 30-60 8-10 3x20m2 3 náletové dřeviny 3100/1 Ne

X19 Crataegus oxycanthus 11 35 7

X20 Fraxinus excelsior 14 45 8 2,5 20 1 náletová dřevina 3100/21 Ne

X21 B Salix alba 10 30 3 x

X22 Salix alba 12x 7-16 12x22-50 8 x

X23 B Quercus robur 12 38 9 x

X24 Crataegus oxycanthus 11 35 6 x

X25 Tilia platyphylla 71 223 23 1 2

X26 Tilia platyphylla 59 185 18 1 1

X27 Tilia platyphylla 42 133 17 x

X28 Tilia platyphylla 73 230 25 1 1

X29 Tilia platyphylla 37 115 19 x

X30 Tilia platyphylla 48 150 19 x

X31 Pinus nigra 11 34 7 2 14 1 v zástinu, nevhodná dřevina 3100/1 Ne

X32 Acer platan. - 11ks 11x10-15 30-45 8-10 11x20m2 11 náletové dřeviny 3100/1 Ne

88 23 62 23 6 97 133 211

Číslování dřevin je převzaté z Dendrologického inventarizačního průzkumu Masarykových sadů (Ing. Pavel C. Jaroš, 4, 7/2015). 

Dřeviny dodatečně zmapované během zpracování projektu jsou označeny číselnou řadu X.
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SOUHRN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ STROMŮ NA VÝSTAVIŠTI

Odstraněné stromy 24

Kácení KI. 60

Kácení KII. 28

Ošetření stromů 211

Zdravotní řez 23

Bezpečnostní řez 62

Odstranění výmladků 23

Redukce koruny 6

Bezpečnostní vazba v koruně 97

Kácení a ošetření stromů CELKEM 299 ks

227 B

Skupinu č. X32 tvoří 11ks mladých nevhodně rostoucích náletových stromů s průměrem kmene do 15cm.

Specifikace a rozsah ošetření byl stanoven podle zásad vydaných AOPK - Standardy péče o přírodu a krajinu - Řez stromů 

SPPK A002 002:2015 (I.revize 2015). Popis jednotlivých ošetření je uveden v technické zprávě.

8    Aesculus hippocast. (tučně) - návrh opatření z hlediska osídlení živočichy

Čísla jednotlivých stromů v břehových porostech - ošetření a kácení stromů není zahrnuto do projektu.

Břehové porosty budou řešeny v rámci samostatné dokumentace. 

10


