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1.  Identifikační údaje  
 
Název akce: :   Regenerace městských parků 

Zadavatel PD : Město Moravská Třebová, Náměstí T.G.Masaryka 29,  
 571 01 Moravská Třebová  

Zhotovitel :  projekční ateliér Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o.,  
Ponávka 2, 602 00 Brno 
zapsán Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 5462 

  zastoupený : jednatelkou Ing. Janou Janíkovou 
  ve věcech technických: Ing. Janou Janíkovou 

Zodp. projektant: Ing. Jana Janíková, číslo autorizace u ČKA 01 357 

Projektant profese: Ing. Jana Janíková, Ing. Marek Holán, Ing. Julie Horká, Ing. Tereza 
Pokorná 

Stupeň PD: DPS (dokumentace provedení stavby) 

Datum zpracování: 9/2013 

 

  

2. Přehled výchozích podkladů 

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady a dokumentace: 

-  digitální katastrální mapa poskytnutá investorem, 

-  Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření dřevin v lokalitách parku na Rybním 
náměstí a Parku u Muzea, zpracovatel Ing.Pavel Šimek - FLORART, ateliér pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, 

- Regenerace městského parku na Rybním náměstí (DSP, DPS) zpracovatel Ing.Pavel 
Šimek - FLORART, ateliér pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01 
Uherský Brod,   

- Regenerace městského parku U muzea (DSP, DPS) zpracovatel Ing.Pavel Šimek - 
FLORART, ateliér pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod   

- Inventarizace dřevin v rámci Krajinářské koncepce v lokalitě Knížecí louky, zpracovatel 
Ing.Ambrožová,  ateliér O DŮM DÁL ARCHITEKTI, Viniční 154, 615 00 Brno, 

- Terénní úpravy lokality bývalé cihelny v Moravské Třebové, zpracovatel Ing. Ivo Přichystal, 
Zahradnická 16, 571 01 Moravská Třebová. 

 
 

 

 

 



3. Dendrologický průzkum stávajících dřevin, návrh kácení  

V roce 2013 bylo zadavatelem vytipováno celkem 5 lokalit určených pro regeneraci 
zeleně městských parků. Tvoří jej tyto lokality : 

 

č.l. název lokality 

1 Knížecí louka 

2 Park na Rybním náměstí 

3 Park U muzea 

4 Lesopark 

5 Náměstí T.G.Masaryka 

 

U lokalit Knížecí louka, Park Rybní náměstí a Park U muzea byly převzaty 
inventarizační soupisky z dodaných dokumentací a provedena aktualizace současného 
stavu, tj. poloha stromů na lokalitě a případně zaznamenání výrazně zhoršeného stavu 
dřeviny. Dendrometrické údaje a návrhy pěstebních opatření byly převzaty od původních 
zpracovatelů. Metodiky jednotlivých zpracovatelů jsou přiloženy k tabulkové části. 

Lokalita Náměstí T.G.Masaryka byla inventarizována nově. Na této lokalitě byly 
dřeviny polohopisně zaznamenány do katastrální mapy s dopřesněním dle leteckých snímků. 
Číslo dřeviny na mapě odpovídá číslu stromu v tabulkové části. Dřeviny byly číslovány 
průběžnou číselnou řadou pro celé řešené území. Solitérní stromy a keře byly zakresleny 
značkou a průmětem koruny, barevně je odlišena sadovnická hodnota. Skupiny keřů byly 
zakresleny ve formě polygonů se šrafovanou výplní.  

Popis jednotlivých dřevin je detailně uveden v tabulkové části této dokumentace 
včetně dendrometrických údajů.  

U dřevin byl měřen průměr kmene lesnickou průměrkou, obvod byl dopočítán. Průměr 
koruny byl zjištěn měřením v nejširším a nejužším směru, obě hodnoty byly zprůměrovány. 
Výška stromů byla změřena výškoměrem SILVA Clino Master.  

Na lokalitě "lesoparku" jde o stávající zaváženou skládku. Součástí projektu je pouze 
návrh sadových úprav. 

 

Lokalita č.1 - Knížecí louka 

Lokalita Knížecí louka se nachází v blízkosti moravskotřebovského zámku. 
V současnosti slouží k občasným procházkám a jako sportoviště pro blízkou školu. Vizuálně 
lokalita navazuje na kulturní i přírodní dominanty města (Kalvárie nebo pozdně gotický kostel 
na Křížovém vrchu). Středem území protéká potok Třebůvka a jeho slepé rameno, 
v současnosti je zpracovávána projekt revitalizace tohoto vodního toku. Součástí projektu 
regenerace zeleně je tedy plocha mimo hranice tohoto území - převzata od zpracovatele.   

Mezi nejčastěji zastoupené druhy patří lípy (Tilia cordata, Tilia x vulgaris, Tilia 
platyphyllos), dále javor mléč (Acer platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus) a jejich 
kultivary. Dospělé lípy mají velmi často výrazné dutiny v kmeni i větvích a defektní větvení. 
Javory jsou vitální, avšak i u nich se objevuje poškození kmene. V okolí potoka je dominantní 
rod Salix – vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea), dále se vyskytuje olše lepkavá 
(Alnus glutinosa) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Území potoka není v rámci 
dokumentace řešeno. 

Nově vysazení jedinci, ať už se jedná o lípy či javory, mají díky absenci následné 
péče poškozené kmeny, dutiny nebo chybné větvení. Podél alejí jsou vysazeny živé ploty z 
ptačího zobu (Ligustrum vulgare) v dobrém zdravotním stavu. Svahy při severní hranici 
lokality jsou ruderalizované, objevuje se bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa 
canina) nebo křídlatka japonská (Reynoutria japonica).  



Lokalita je z hlediska  dendrologického potenciálu ve fázi rozpadu. Většina dřevin je 
ve věkovém stádiu dospělosti s absencí jakékoli péče a tudíž v horším zdravotním stavu. 
Velká část dřevin se nachází nad pěšími tahy, proto je nutné zajistit opatřením, příp. 
odstraněním jedinců, bezpečný provoz.  

 
Celkem je v lokalitě č.1 Knížecí louka navrženo k odstranění : 
21 ks stromů, 6 skupiny keřů a 6 solitérních keřů o celkové výměře 157,8 m2.   

Parcela 1757/1 –  65,131 (7,1 m2),132 (3,1 m2),134,135,136,185,187 (12,6 m2),188 (9,5 m2), 
189,190 (7,1 m2),191 (19,6 m2) 

Parcela 1758/1 –  66 

Parcela 1759/1 –   182 (4,9 m2) 

Parcela 1742/1 –  166, 167 (1,8 m2), 169, 192 (4 m2), 193 (2 m2) 

Parcela 1757/2 -  116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126, 143, 183 (39,7 m2) – část 
porostu, 184 (46,4 m2) - část porostu 

Rozhodnutí o povolení kácení vyžadují tyto dřeviny pol. :65, 66, 108, 121, 123, 124, 134, 
135, 143, 146, 166, 167,184. 

Projektant doporučuje k odstranění dřeviny č. 108, 110, 112, 146, 148 z důvodu špatného 
stavu. Dřeviny byly ošetřeny z prostředků OPŽP. 

 

Lokalita č.2 - Park  na Rybním náměstí 

Park na Rybním náměstí se nachází v těsné návaznosti na centrum města a 
třebovský zámek. Hlavní podíl v kompozici parku zaujímají listnaté dřeviny, nejvyšší procento 
zde však představují zeravy (Thuja). Dřeviny jsou převážně v plnověkém - starém stadiu 
vývoje a tudíž výhledově hrozí rozpad celkové kompozice parku. Z taxonomického hlediska 
jsou na Rybním náměstí zastoupeny nejvíce druhy : zerav západní (Thuja occidentalis), javor 
mléč (Acer platanoides), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a borovice lesní 
(Pinus sylvestris). V počtu několika kusů se zde nachází třešeň (Prunus sp.), habr obecný 
(Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies), lípa (Tilia sp.), javor babyka (Acer campestre), 
jabloň lesní (Malus sylvestris), topol černý vlašský (Populus nigra ´Italica´). Velmi omezeně je 
zastoupen například javor stříbrný (Acer saccharinum), javor jasanolistý (Acer negundo), 
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), smrk Brewerův (Picea breweriana), smrk 
pichlavý (Picea pungens) aj. 

Keřové skupiny lemují především obvodovou část Rybního náměstí. Jsou tvořeny 
zejména listnatými keři, místně doplněnými jehličnatými jedinci. Mezi zastoupené druhy patří 
pámelník bílý (Symphoricarpos albus), bez černý (Sambucus nigra), tavolník van Houtteův 
(Spiraea x vanhouttei), šeřík obecný (Syringa vulgaris), pustoryl věncový (Philadelphus 
coronarius), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) aj. 
 
Celkem je na Rybním náměstí (lokalita č. 2) navrženo k odstranění 21 ks stromů (18 ks + 3 
ks na náklady investora) , 2 skupiny stromů a 2 skupin keřů o výměře 121 m2. 

Parcela 219/1 –  3, 9, 12, 16 

Parcela 819/3 –  31, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, SK 13 (46 m2), SK 15 (25 m2-  
část), SS 3 (3 ks), SS 4 (1 ks - dvojkmen) 

Parcela 817 – 56 (50 m2) 

Parcela 277 –  66 

Parcela 278/3 –  74 
 
Rozhodnutí o povolení kácení vyžadují dřeviny: 9, 12, 16, 31, 43,  44, 45, 48, 49, 66, SK 13. 

Dřeviny navržené k odstranění na náklady investora – 9, 12, 16. 



Lokalita č.3 - Park U muzea 

 Park se nachází v blízkosti centra města, obklopuje budovu muzea. Jeho kostru tvoří 
převážně listnaté dřeviny ve stádiu dospělosti. Naopak je zde nedostatek mladých jedinců, 
kteří by zajistili pokračovaní dřevinné kostry parku. Proto je nutné přistoupit k postupné 
obnově jeho základní druhové i věkové struktury. Druhově je nejvíce zastoupena lípa srdčitá 
(Tilia cordata), dále javor mléč (Acer platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus). 
V menším množství se vyskytuje smrk pichlavý (Picea pungens), topol černý (Populus nigra) 
či líska turecká (Corylus colurna). V počtu jednoho exempláře je zastoupena např. jedle 
(Abies concolor, Abies grandis), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) nebo katalpa 
trubačovitá (Catalpa bignonioides).  

Keřové výsadby jsou umístěny především po obvodu rušné komunikace, takže 
vhodně odcloňují její provoz. Jsou tvořeny zejména listnatými dřevinami (Philadelphus 
coronarius, Syringa vulgaris, Carpinus betulus, Symphoricarpos sp., Forsythia x intermedia), 
v menší míře jehličnatými taxony (Taxus baccata, Juniperus sp.).  

 
Celkem je v lokalitě č.3 Park u Muzea navrženo k odstranění 13 ks stromů, 1 solitérní keř 
a 1 keřová skupina o celkové výměře 49,5 m2. 

Parcela 439/1 –  30, 32, 38, 40, 41, 45, 47, 59, 61, 99, K2 (33 m2), SK2 (16,5m2) 

Parcela 439/2 -  101, 103, 104 

Rozhodnutí o povolení kácení vyžadují dřeviny : 47, 61,101 
 
 
Lokalita č.5 - Náměstí T.G.Masaryka 

Lokalita se nachází v samém centru města. Na dvou protilehlých stranách náměstí 
byly do výsadbových míst vysazeny akáty (Robinia pseudoacacia cv.). Dřeviny jsou 
upravovány řezem do kulovitého tvaru, téměř všechny však negativně reagují na dané 
stanoviště. Většina jedinců má poškozené kmeny s dutinami, dřeviny jsou nakloněné, koruny 
mnohdy redukované a prosychající. Ve dvou případech dřeviny ve výsadbových mísách 
zcela chybí. Vzhledem k nutnosti obnovy celé aleje v rámci náměstí jsou navrženy k 
odstranění všechny zastoupené dřeviny.  

 
Celkem je v lokalitě č.5 Náměstí T.G.Masaryka navrženo k odstranění 14 ks stromů. 

Parcela 242 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Rozhodnutí o povolení kácení nevyžaduje žádná dřevina.  

Dřeviny určené k odstranění ze zdravotních a provozně bezpečnostních důvodů jsou ve 
výkresové části označeny barevným plošným průmětem koruny oranžové barvy a červeným 
číslem. Dřeviny určené ke kácení na náklady investora jsou ve výkresu označeny barevným 
plošným průmětem koruny modré barvy a červeným číslem.  
 
 
4. Tabulkový přehled kácených dřevin 
 

Lokalita č.1 – Knížecí louka 

poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

název taxonu obvod kmene 
v cm 

parcela výměra porostů 
v m2 

65 1 Salix sp. 97 1757/1 - 
66 

 
1 
 

Salix sp. 
 

100,63,66,63,  
31,31,31,50,66 

1758/1 - 

116 1 Acer platanoides 72 1757/2 - 
117 1 Acer platanoides 75 1757/2 - 
118 1 Acer platanoides 75 1757/2 - 
119 1 Acer platanoides 75 1757/2 - 



poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

název taxonu obvod kmene 
v cm 

parcela výměra porostů 
v m2 

120 1 Acer platanoides 79 1757/2 - 
121 1 Acer platanoides 82 1757/2 - 
122 1 Acer platanoides 75 1757/2 - 
123 1 Acer platanoides 88 1757/2 - 
124 1 Acer platanoides 85 1757/2 - 
125 1 Acer platanoides 75 1757/2 - 
126 1 Acer platanoides 75 1757/2 - 
131 1 Salix sp. - 1757/1 7,1 
132 1 Fraxinus excelsior - 1757/1 3,1 
134 1 Fraxinus excelsior 107 1757/1 - 
135 1 Fraxinus excelsior 94 1757/1 - 
136 1 Salix sp. 69,47,44,13,22 1757/1 - 
143 

 
1 
 

Salix caprea 
 

126, 204 
(v 0,8 m) 

1757/2 - 

169 1 Tilia cordata 8 1742/1 3,14 pro rozpočet 

166 1 Tilia cordata 116 1742/1 - 
167 1 Tilia cordata - 1742/1 1,8 
182 1 Corylus avellana - 1759/1 4,9 
183 

 
1 
 

Živý plot : 
Ligustrum vulgare 

- 1757/1 39,7 

184 
1 

Zapojená skupina: 
Spiraea x vanhouttei 

- 1757/2 46,4 

185 1 Tilia cordata 12 1757/1 0,4 pro rozpočet 

187 1 Sambucus nigra - 1757/1 12,6 
188 

 
1 
 

Zapojená skupina: 
Rosa canina 

- 1757/1 9,5 
 

189 1 Crataegus monogyna 35, 31 1757/1 - 
190 1 Sambucus nigra - 1757/1 7,1 
191 1 Crataegus monogyna - 1757/1 19,6 
192 1 Zapojená skupina :  

Fraxinus excelsior 
Tilia cordata - 

1742/1

4 
193 1 Sambucus nigra + výmladek - 1742/1 2 

 
 

 
CELKEM 21 ks stromů 

 
157,8 m2 

 

Lokalita č. 2 – Park na Rybním náměstí 

poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

název taxonu obvod kmene parcela výměra porostů 
v m2 

3 2 Picea abies 56 219/1 - 
31 2 Thuja occidentalis 113 819/3 - 
33 2 Malus sylvestris 60 819/3 - 
34 2 Picea abies 53 819/3 - 
42 2 Fraxinus excelsior 69 819/3 - 
43 2 Fraxinus excelsior 91 819/3 - 
44 2 Fraxinus excelsior 88 819/3 - 
45 2 Fraxinus excelsior 82 819/3 - 
46 2 Fraxinus excelsior 60 819/3 - 
47 2 Fraxinus excelsior 79 819/3 - 
48 2 Fraxinus excelsior 88 819/3 - 
49 2 Fraxinus excelsior 88 819/3 - 



poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

název taxonu obvod kmene parcela výměra porostů 
v m2 

56 2 Salix caprea - obrost pařezu - 817 50 
66 2 Picea omorika 88 277 - 
74 2 Acer saccharinum 47 278/3 - 

SK13 2 Skupina keřů :  
Symphoricarpos albus 
Crataegus monogyna 

- 819/3 
 

46 

SK15 2 Spiraea x vanhouttei - 819/3 25 
SS3 2 Pinus sylvestris - 3 kusy 50,53,57 819/3 - 
SS4 2 Pinus sylvestris - dvojkmen 38,50 819/3 - 

  CELKEM 
 

18 ks stromů  121 m2 

 

Káceno z prostředků investora: 

poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

 

název taxonu obvod kmene 
v cm 

parcela výměra porostů 
v m2 

9 2 Tilia cordata 154 219/1 - 
12 2 Tilia cordata 163 219/1 - 
16 2 Ulmus glabra 377 219/1 - 

 

Lokalita č. 3 – Park U muzea 

poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

název taxonu obvod kmene 
v cm 

parcela výměra porostů 
v m2 

K2 3 Corylus avellana - 439/1 33 
SK2 3 Juniperus sp. - 439/1 16,5 
30 3 Fraxinus excelsior ´Pendula´ 57 439/1 - 
32 3 Fraxinus excelsior ´Pendula´ 72 439/1 - 
38 3 Abies alba 75 439/1 - 
40 3 Picea pungens 38 439/1 - 
41 3 Thuja occidentalis 57 439/1 - 
45 3 Ginkgo biloba 38 439/1 - 
47 3 Tilia sp. 182 439/1 - 
59 3 Acer platanoides 72 439/1 - 
61 3 Acer platanoides 135 439/1 - 
99 3 Acer platanoides 60 439/1 - 

101 3 Abies concolor 88 439/2 - 
103 3 Picea omorika 41 439/2 - 
104 3 Larix decidua 47 439/2 - 

  CELKEM  13 ks stromů  49,5 m2 
 

Lokalita č.5 – Náměstí T.G.Masaryka 

poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

název taxonu obvod kmene 
v cm 

parcela výměra porostů 
v m2 

1 5 Robinia pseudoacacia cv. 62 242 - 
2 5 Robinia pseudoacacia cv. 55 242 - 
3 5 Robinia pseudoacacia cv. 66 242 - 
4 5 Robinia pseudoacacia cv. 52 242 - 
5 5 Robinia pseudoacacia cv. 44 242 - 



poř. 
číslo 

číslo 
lokality 

název taxonu obvod kmene 
v cm 

parcela výměra porostů 
v m2 

6 5 Robinia pseudoacacia cv. 55 242 - 
7 5 Robinia pseudoacacia cv. 55 242 - 
8 5 Robinia pseudoacacia cv. 61 242 - 
9 5 Robinia pseudoacacia cv. 60 242 - 

10 5 Robinia pseudoacacia cv. 52 242 - 
11 5 Robinia pseudoacacia cv. 56 242 - 
12 5 Robinia pseudoacacia cv. 58 242 - 
13 5 Robinia pseudoacacia cv. 47 242 - 
14 5 Robinia pseudoacacia cv. 55 242 - 

  CELKEM  
 

14 ks stromů  0 m2 

 

 

Před započetím jakýchkoliv prací, zejména prací výkopových, je povinen 
investor požádat správce inženýrských sítí o jejich zaměření a vytyčení. Při práci je 
třeba respektovat ochranná pásma sítí a dodržovat bezpečnost práce a závazné 
předpisy a normy. Dodavatel je povinen chránit stávající inženýrské sítě. 

 

 

5. Návrh výsadeb dřevin 
 
Lokalita č.1– Knížecí louka 
 
 Výsadby v lokalitě Knížecí louka navazují na projekt „Volnočasový areál Knížecí 
louka, In-line stezka Moravská Třebová“, který řeší vybudování in-line stezek, včetně 
mobiliáře, lávky přes Třebůvku, dětského hřiště a kavárny při vstupu do území. Dále se 
v území zpracovává projekt Revitalizace vodního toku Třebůvky. Po jeho realizaci budou 
následovat realizace navržených výsadeb. 

 Návrh se zaměřuje na doplnění stávajících alejí po obvodu řešeného území a dále 
vytváří přírodní rámec nově navržené in-line stezky v území. S ohledem na stávající 
druhovou strukturu jsou stávající aleje doplněny lípou srdčitou (Tilia cordata). Alej z javorů 
(Acer platanoides) podél oválu sportoviště, které na stanovišti trpěly výraznými mrazovými 
trhlinami, je nahrazena nově vysazenými jasany (Fraxinus angustifolia ´Raywood´). V území 
jsou dále navrženy skupiny dřevin či solitéry, při výběru dřevin byly preferovány původní 
vzrůstné dřeviny středně - a dlouhověké. Skupiny ve velkých plochách lučního trávníku za 
Třebůvkou tvoří duby (Quercus robur, Quercus petraea). Podél cest jsou navrženy javory 
(Acer platanoides, Acer pseudoplatanus) a jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia ´Raywood´), 
které se na podzim uplatní výraznou barevností v červených a  oranžových tónech. Výsadby 
dále doplňuje svěže zelený habr obecný (Carpinus betulus). Ruderalizovaný svah v severní 
části území bude pokosen a trávník po vykácených dřevinách doplněn.   

 Návrh výsadby nových dřevin je proveden tak, aby případná realizace in-line stezek 
výsadby nenarušila.  
 
Návrh rostlinného materiálu: 

 latinský název český název počet (ks) 

 Stromy    
1 Acer platanoides javor mléč 7 
2 Acer pseudoplatanus javor klen 7 
3 Carpinus betulus habr obecný 4 
4 Quercus petraea dub zimní 4 



 latinský název český název počet (ks) 

5 Quercus robur dub letní 14 
6 Tilia cordata lípa srdčitá 21 
7 Fraxinus angustifolia ´Raywood´ jasan úzkolistý 14 

 
Celkem bude vysazeno 71  ks stromů.  
 
 
Lokalita č.2 – Park na Rybním náměstí 
 

Navrhované úpravy v lokalitě Parku na Rybním náměstí vycházejí z projektu 
Regenerace parku Na Rybním náměstí (Zpracovatel : Doc.Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Florart – 
ateliér pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 668 01, Uherské Hradiště) a 
připomínek investora.  

Sadové úpravy spočívají v doplnění kosterních stromořadí vedoucích podél ulice 
Piaristická a ulice Rybní náměstí. Kolem hlavní severojižní osy na ulici Piaristické je 
navržena linie jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum). V druhé východní části ulice 
jírovce doplňují plnokvěté třešně ptačí (Prunus avium ´Plena´) s krásným červeno-
oranžovým podzimním zbarvením listů. Na nové stromořadí navazuje ve východní části 
parku skupina tří jeřábů ptačích (Sorbus aucuparia) rovněž se zajímavým červeno-
oranžovým podzimním zbarvením. Severní část Rybního náměstí opticky uzavírá linie lip 
srdčitých (Tilia cordata), východní část podél vodoteče doplňují pak dva solitérní exempláře 
převislého kultivaru vrby bílé (Salix alba ´Tristis´). 

 Podrost třešňového a lipového stromořadí dotvářejí půdopokryvné kvetoucí keře 
pámelníku Chenaultova (Symphoricarpos x chenaultii) a třezalky rozkladité (Hypericum 
´Hidcote´). Prudší svahy pod cestou vedoucí k třebovskému zámku pokrývají plošné výsadby 
barvínku menšího (Vinca minor) a břečťanu pnoucího (Hedera helix). 

 Na řešeném území budou po realizovaných výsadbách dřevin regenerovány plochy 
trávníku v rozsahu 50%. Úšlapové trasy budou regenerovány v trávníku se štěrkovým 
podkladem, který je odolný k sešlapávání a zátěži.  

 

Návrh rostlinného materiálu: 

 latinský název český název počet (ks) 

 Stromy    
1 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 6 
2 Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 13 
3 Prunus sp. /dle stávající výsadby/ střemcha 1 
4 Salix alba ´Tristis´ vrba bílá 2 
5 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 3 
6 Tilia cordata lípa srdčitá 4 

 Keře   
7 Carpinus betulus habr obecný 2 
8 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ ptačí zob obecný 4 
9 Syringa vulgaris ´Charles Joly´ šeřík obecný 3 

 Půdopokryvné keře a popínavky   
10 Hedera helix břečťan popínavý 2 404 
11 Hypericum ´Hidcote´ třezalka 123 
12 Symphoricarpos x chenaultii ´Hancock´ pámelník Chenaultův 268 
13 Vinca minor barvínek menší 791 

 
Celkem bude vysazeno  29 ks stromů, 9 ks keřů a 3 586 ks půdopokryvných a 
popínavých dřevin. 
 



Lokalita č.3 – Park U muzea 
 

V lokalitě Park U muzea byla provedena inventarizace a následně i některá pěstební 
opatření či odstranění dřevin. Navrhované úpravy vycházejí z projektu Regenerace parku 
U muzea (Zpracovatel : Doc.Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Florart – ateliér pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 668 01, Uherské Hradiště) a připomínek investora.  

K doplnění je navržen obvodový plášť objektu podél ulice J. K. Tyla, zde jsou 
navrženy javory a jejich kultivary (Acer platanoides, Acer platanoides ´Schwedlerii´, Acer 
pseudoplatanus ´Atropurpureum´). Dále jsou doplněny solitérní stromy na kompozičně 
důležitá místa a vloženy dřeviny s efektem kvetení či výrazného barvení listů. V brzkém jaru 
kvetoucí vilínové skupiny (Hamamelis x intermedia) vytvářejí rámec budově muzea,  skupina 
bíle kvetoucích třešní (Prunus avium ´Plena´) či muchovníku (Amelanchier lamarckii) 
prosvětluje tmavší část parku za muzeem, dřevinná skladba parku je dále doplněna o dub 
červený (Quercus rubra) a javor červený (Acer rubrum). Solitérní smrky na parteru před 
muzeem zůstanou zachovány z důvodu instalace vánoční výzdoby na základě požadavku 
investora. Trávník bude regenerován na plochách východní poloviny parku. 

 
Návrh rostlinného materiálu: 

 latinský název český název počet (ks) 

 Stromy    
1 Acer platanoides javor mléč 2 
2 Acer platanoides´Schwedlerii´ javor mléč 1 
3 Acer pseudoplatanus ´Atropurpureum´ javor klen 3 
4 Acer rubrum javor červený 1 
5 Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 5 
6 Quercus rubra dub červený 2 
7 Sorbus aucuparia  jasan úzkolistý 2 
8 Tilia cordata lípa srdčitá 4 
9 Ulmus glabra jilm horský 1 

 Keře   
10 Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 6 
11 Carpinus betulus habr obecný 2 

1 Hamamelis x intermedia ´Pallida´ vilín prostřední 6 
13 Syringa vulgaris ´Charles Joly´ šeřík obecný 4 

Celkem bude vysazeno 21 ks stromů a 18 ks keřů. 

 

Lokalita č.4 – Lesopark 

 V lokalitě Lesoparku navazují navrhované sadovnické úpravy na stavební akci 
„Terénní úpravy lokality bývalé cihelny – Moravská Třebová, Předměstí“, která má vydáno 
územní a stavební rozhodnutí. Součástí navrhovaných terénních úprav je stavba 
odvodňovacího žlabu vedeného při patě upraveného svahu a retenční nádrže s napojením 
na řad městské dešťové kanalizace. Rozsáhlé terénní modelace podléhají záměru vytvoření 
zatravněného svahu, který v zimním období poslouží jako sáňkařská dráha. 

Po zhotovení terénních úprav včetně zbudování odvodňovacího systému bude 
provedeno rozprostření ornice v tl. 100 mm. Do vymezeného prostoru budou následně 
provedeny výsadby solitérních stromů respektující stanovištní podmínky. Výsadby jsou 
soustředěny převážně po obvodu lokality a respektují záměr volného zatravněného 
rekreačního svahu. Při severním okraji území na horní hranu jižního svahu jsou soustředěny 
výsadby kvetoucích stromů – okrasné třešňě (Prunus avium ´Plena´), třešně mahalebky 
(Prunus mahaleb) a hrušně (Pyrus communis). Kosterní dřeviny navrhovaných rozvolněných 
skupiny stromů tvoří dub zimní (Quercus petraea), javor babyka (Acer campestre), javor 
mléč (Acer pseudoplatanus). Pro zvýšení efektu podzimního zbarvení olistění je navržena 
také výsadba jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia ´Raywood´), který je vhodný pro 



sušší stanoviště. Pro zvýšenou atraktivitu území v zimním období jsou místně vysazeny 
jehličnaté stromy borovice lesní (Pinus sylvestris) a stromy s výraznou kůrou břízy bělokoré 
(Betula pendula). Ve spodní částí svahu v okolí sběrného žlabu jsou navrženy výsadby 
topolu černého (Populus nigra), a topolu bílého (Populus alba).  Ke skupinám stromů budou 
také místně vysazeny rozvolněné skupiny keřů jako např. hloh jednosemenný (Crataegus 
monogyna), svída krvavá (Swida sanguinea). Po výsadbě dřevin bude na celé ploše založen 
luční trávník.  

 
Návrh rostlinného materiálu: 

 latinský název český název počet (ks) 

 Stromy    
1 Acer platanoides javor mléč 9 
2 Acer campestre javor babyka 11 
3 Betula pendula bříza bělokorá 8 
4 Carpinus betulus habr obecný 8 
5 Fraxinus angustifolia ´Raywood´ jasan úzkolistý 11 
6 Populus nigra topol černý 4 
7 Populus alba topol bílý 7 
8 Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 6 
9 Prunus mahaleb višeň mahalebka 5 

10 Pyrus communis hrušeň obecná 8 
11 Quercus petraea dub zimní 17 
12 Tilia cordata lípa srdčitolistá 9 
13 Pinus sylvestris borovice lesní 6 

 Keře   
14 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 17 
15 Swida sanguinea svída krvavá 9 

    
 

Celkem bude vysazeno 109 ks stromů a 26 ks keřů. 

 

Lokalita č.5 – Náměstí T.G.Masaryka 
 

Na náměstí T.G.M. bude provedena obnova stávající aleje. Vzhledem k významu 
stanoviště je vhodné, aby na lokalitu byly vysazeny stejnověké dřeviny stejné velikosti. Po 
konzultaci s NPÚ byl vybrán jiný druh dřeviny, než je stávající a to domácí druh - javor babyka 
(Acer campestre) v kultivaru Acer campestre ´Elsrijk´. Dřevina je odolná pro použití v 
městském prostředí - netrpí padlím, snáší trvalejší zastínění i horka, je tolerantní k 
zadláždění. Vytváří kompaktní uzavřenou korunu, která na rozdíl od stávajícího druhu nebude 
potřebovat tvarovací řez.  

Návrh rostlinného materiálu: 

 latinský název český název počet (ks) 

 Stromy    
1 Acer campestre ´Elsrijk´ 

 
javor babyka 16 

 
Celkem bude vysazeno 16 ks stromů.  

 

Technologie založení sadových úprav: 

Stromy s balem budou vysazeny do předem vykopaných jam (výměna půdy je 
uvedena v rozpočtu pro každou lokalitu zvlášť) a budou fixovány třemi kůly s příčkami a 
s úvazkem, jehličnaté jedním kůlem. Kotvení bude provedeno pod místem nasazení korun, 



kůly budou zatlučeny do dna vykopaných jam. V lokalitě č.5 - náměstí budou stromy kotveny 
podzemním kotvením. Kmeny budou chráněny obalem z  rákosu proti poškození, případně 
proti okusu.  

Do jam bude aplikováno zásobní tabletové hnojivo tableta á 10gr s postupným 
uvolňováním živin v množství 10 ks na strom, 2 ks na keř. U stromů a solitérních keřů budou 
upraveny výsadbové mísy průměru 1 m, které budou mulčovány drcenou tříděnou borkou 
v tloušťce 8 cm, v lokalitě č.5 jsou stromy mulčovány kačírkem pod mříž. Mříže budou 
použity stávající, kačírek v tl. 10 cm. 

Po výsadbě budou rostliny ošetřeny a zality – počítá se dvěma zálivkami vždy po 50 l 
k jednomu stromu, v případě výsadby solitérních keřů 10 l/1 ks, pro plošné výsadby 20 l/1 
m2.  

U výsadeb stromů je třeba dodržovat zásady pro úspěšné zakládání stromové zeleně 
a její následné údržby: 

 realizaci úprav bude provádět odborná firma, 

 výsadbové jámy budou vykopány ve stanovené velikosti,  

 kotvení stromů bude provedeno třemi kůly ze dna jámy a vyvázání bude provedeno až 
v místě nasazení koruny,  

 kmeny listnatých dřevin budou chráněny rákosovou rohoží, 

 budou vysazeny kvalitní školkařské výpěstky s tvarem koruny odpovídající danému 
taxonu, se zemním balem, bez mechanického poškození kmenů a hlavních kořenů, 

 při výsadbě bude upravena koruna výchovným řezem, budou odstraněny suché kořeny, 

 po výsadbě budou dřeviny zality,  

 v prvních dvou letech po výsadbě bude prováděna pravidelná zálivka, zvláště v suchém 
období, 

 kůly budou ponechány minimálně 3 roky po výsadbě, průběžně budou kontrolovány 
úvazky, je třeba odstraňovat výmladky, odplevelovat výsadbové mísy, provádět revize 
vývoje korun. 

 Pro výsadbu bude použito školkařského materiálu v navržených velikostních třídách 
(viz rozpočet).  

Upozornění: 

Před započetím jakýchkoliv prací, zejména prací výkopových, je povinen 
investor požádat správce inženýrských sítí o jejich zaměření a vytyčení. Při práci je 
třeba respektovat ochranná pásma sítí a dodržovat bezpečnost práce a závazné 
předpisy a normy. Dodavatel je povinen chránit stávající inženýrské sítě. 

Použité normy:  

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační plochy 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a 
neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce 

 



6. Souhrnné údaje: 

Katastrální území : 698 806 k. ú. Moravská Třebová 

Zastoupené parcely číslo: 

Lokalita č.1 Knížecí louka - 1757/1, 1758/1, 1759/1, 1742/1, 1757/2, 1757/4, 1754/1, 1755, 
1735/4 

Lokalita č.2 Park na Rybním náměstí - 219/1, 819/3, 817, 277, 278/3, 816, 818, 820  

Lokalita č.3 Park U muzea - 439/1, 439/2 

Lokalita č.4 Lesopark -  1197/1, 1198/1, 1199/1, 1199/10, 1197/3, 2630/1, 2628/1, 1193/3, 
1195/1 

Lokalita č.5 Náměstí T.G.Masaryka – 242 
 
Počet odstraněných dřevin : 68 ks a 249,8 m2 

Lokalita č.1 Knížecí louka – 21 stromů a 154,3 m2 skupin dřevin 
Lokalita č.2 Park na Rybním náměstí – 20 stromů a 46 m2 skupin dřevin  
Lokalita č.3 Park U muzea – 13 stromů a 49,5 m2 skupin dřevin 
Lokalita č.5 Náměstí T.G.Masaryka – 14 stromů 
 
Počet vysazených dřevin : 3 885 ks  

Lokalita č.1 Knížecí louka – 71 ks stromů 
Lokalita č.2 Park na Rybním náměstí – 29 ks stromů, 9 ks keřů, 3 586 ks popínavých dřevin 
Lokalita č.3 Park U muzea – 21 ks stromů, 18 ks keřů 
Lokalita č.4 Lesopark – 109 ks stromů, 26 ks keřů 
Lokalita č.5 Náměstí T.G.Masaryka – 16 ks stromů 
 
Počet dřevin určených k pěstebnímu zásahu (řez) : 102 ks 

Lokalita č.1 Knížecí louka – 31 stromů  
Lokalita č.2 Park na Rybním náměstí – 21 stromů a 2 ks keřů  
Lokalita č.3 Park U muzea – 48 stromů 
 
Celková plocha nově zakládané zeleně : 1,50 ha 

Lokalita č.4 Lesopark – 1,50 ha 
 
Celková plocha regenerované zeleně: 8,73 ha 

Lokalita č.1 Knížecí louka – 6,11 ha 
Lokalita č.2 Park na Rybním náměstí – 1,02 ha 
Lokalita č.3 Park U muzea – 1,36 ha 
Lokalita č.5 Náměstí T.G.Masaryka – 0,24 ha 
 
Celková délka zakládaného stromořadí : 277 m 

Lokalita č.1 Knížecí louka – 30m  
Lokalita č.2 Park na Rybním náměstí – 170 m 
Lokalita č.3 Park U muzea – 77 m 
 
Celková délka regenerovaného stromořadí : 366 m 

Lokalita č.1 Knížecí louka – 221 m  
Lokalita č.5 Náměstí T.G.Masaryka – 145 m 
 
Ochrana:  

Lokalita č.2 Park na Rybním náměstí – část lokality se nachází v MPR 
Lokalita č.5 Náměstí T.G.Masaryka – lokalita se nachází v MPR 


