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1 Úvod

Diplomová práce se zabývá mapováním a charakteristikou významných stromořadí v Pardubickém
kraji a jejich zařazením do databáze stromořadí. Pro tuto práci bylo vybráno 21 alejí a stromořadí: alej
Maxe Švabinského v České Třebové, alej na Mariánské hoře, alej od Choceňského zámku k vrcholu
Chlum, alej z Chocně do Hemže, alej Velká lipka v Chrasti, alej Malá lipka v Chrasti, alej z Králík ke
klášteru na Hoře Matky Boží, stromořadí na hrázi Drahotického rybníka v Libáni, alej na hrázi bývalého
rybníka u obce Libáň, alej na hrázi rybníka Pařezný, platanové stromořadí v Luži, stromořadí na břehu
Labe v Pardubicích, stromořadí na sídlišti v Zeleném předměstí v Pardubicích, alej u obce Hrádek, alej
v Poličce, Kaštanka Slatiňany, lipová alej Slatiňany, alej Vysoké Mýto, alej na hrázi Zámeckého rybníka
v Žamberku, kaštanová alej v Žamberku, kaštanová alej Žamberk – Lukavice. Šestnáct z alejí a
stromořadí je již v ochranném režimu (památné stromy nebo významný krajinný prvek) a zbylé aleje
byly vybrány jako doplnění databáze stromořadí. Jedná se tedy o ucelenou databázi všech chráněných
stromořadí v Pardubickém kraji s přídavkem několika zajímavých stromořadí v této oblasti.
Stromořadí jsou historicky součástí krajiny v České republice. Bohužel od druhé poloviny 20. století
dochází spíše k jejich kácení a tedy ubývání stromořadí v krajině. Na stromořadí je totiž možné pohlížet
z více hledisek. Podle správců silnic stromořadí ohrožují bezpečnost provozu a naopak někteří
ochranáři se snaží zachovat stromořadí za každou cenu. Je tedy nutné najít kompromis mezi
extrémními názory, aby stromořadí nezmizela z naší krajiny.
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2 Cíle práce

Cílem diplomové práce je na základě terénního výzkumu a rešerše dostupných literárních pramenů
vytvořit databázi významných stromořadí v Pardubickém kraji. Získat tedy informace o všech
chráněných stromořadích v Pardubickém kraji a několika dalších významných stromořadích.
Informace zjištěné o stromořadích z dostupných pramenů jsou doplněny o fotografie a mapy pro
dokreslení představy o stromořadí. Součástí příloh je také podrobná fotodokumentace a tabulky s údaji
zjištěnými v terénu podle vybrané metodiky. Společně s poznámkami sledujícími zdravotní stav budou
tyto údaje součástí databáze stromořadí vznikající v projektu organizace Arnika.
Součástí práce je také popis různých možností v mapování stromořadí a využití moderních
technologií pro potřeby mapování stromořadí a jejich vytipování v terénu.
Metodou rešerše odborné literatury je také vytvořena kapitola zabývající se obecnou
problematikou stromořadí. Zde jsou shrnuty základní teoretické informace o stromořadích. Je zde
vyjasněna terminologie spojená se stromořadími, popsána jejich historie vývoje v krajině, problematika
legislativní ochrany stromořadí, možnosti jejich obnovy a podobně.
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3 Metodika práce

Pro diplomovou práci bylo využito množství metod. Základní metodou je rešerše odborné literatury
pro vytvoření teoretického podkladu práce.
Nejdůležitější metodou pro tuto práci je však terénní výzkum. Tento výzkum vycházel z níže
popsané metodiky. Kromě informací získaných v terénu byla data získána také prací s internetovými
zdroji, historickými mapami či katastrem nemovitostí. Velká část informací byla také získána při
konzultaci problematiky v Agentuře ochrany přírody a krajiny v Pardubicích, kde byl získán přehled
chráněných stromořadí v Pardubickém kraji a dokumentace o jednotlivých stromořadích. Doplňující
informace byly získány také komunikací s jednotlivými obecními a městskými úřady, respektive jejich
odbory (převážně odbor životního prostředí), ohledně historie stromořadí a jejich plány obnovy. V
terénním výzkumu bylo využito GPS pro testování mapování jednotlivých stromů.
Zpracování mapových podkladů bylo řešeno v aplikaci ArcGIS 10.1. Zkrácená verze databáze
s prostorovým zákresem alejí a stromořadí byla umístěna v Cloudové GIS aplikaci ArcGIS Online v rámci
bezplatného přístupu.
V následujících kapitolách je popsána použitá metodika a možné moderní metody, které mají využití
při mapování stromořadí a také postup využití aplikace ArcGIS Online.

3.1 Detailní popis metodiky zjišťovaných informací o stromořadí

Použita metodika dle (HENDRYCH et LÉTAL, 2010). Metodika byla konfrontována s dílčími
metodikami pro mapování stromů v rámci metodiky mapování památných stromů AOPK a také
s metodikou mapování lesních dřevin (ÚHÚL). Problém se týkal zejména hodnocení zdravotního stavu
stromů a také vybraných dendrometrických parametrů. S ohledem na použití fotodokumentace a její
provázání s geodatabází nakonec bylo od detailnějšího hodnocení upuštěno.

11

Obecné informace
1) Kraj
Název kraje, ve kterém se stromořadí nachází. V případě přesahu do jiného kraje bude
zaznamenáno stromořadí, ležící v kraji více než 50 % celkové délky.

2) ORP
Název ORP (obec s rozšířenou působností) je možné zjistit na stránkách http://portal.gov.cz, nebo
programu ArcGIS po zapnutí vrstvy ORP. V případě přesahu do více ORP, je nutné zapsat všechna ORP,
do kterého stromořadí zasahuje.

3) Katastrální území
Lze zjistit podobně jako ORP, na stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=CR&id=0
nebo na WMS katastrálních mapách v ArcGIS (možné získat pomocí URL http://wms.cuzk.cz/wms.asp).
V případě přesahu do více katastrálních území, je nutné zapsat všechna ORP, do kterého stromořadí
zasahuje.

4) Parcelní číslo
Podobně jako katastrální území dohledatelné v aplikaci ArcMAP na vrstvě katastrální mapa. Lze se
zobrazí parcely s parcelními čísly. Obvykle leží stromořadí na více parcelách. Je tedy nutné vypsat
všechny parcely a oddělit jednotlivá čísla čárkou.

5) Vlastník parcely
Vlastníka

pozemku

nejjednodušeji

zjistíme

pomocí

aplikace

ČUZK

na

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx. Zde po zadání katastrálního území a parcelního čísla
najdeme přehled vlastníků hledaného pozemku. Zkratky typu vlastnictví píšeme pomocí níže
uvedených zkratek. Obvykle se jedná o kombinace níže uvedených možností. Kombinace budou psány
oddělené pomlčkou v abecedním pořádku.
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Zkratky vlastníka parcely
a – armáda
c – církevní
n – nezjištěn, neznámý
o – obecní
s – soukromý
st – státní

6) Typ komunikace, objektu
Zde zjišťujeme, jaký typ komunikace či objektu stromořadí lemuje. Tento typ lze rozhodnout
pomocí leteckého snímku nebo základní mapy 1:25 000. Někdy není možné typ komunikace rozlišit
z mapy a je nutné tento parametr zjistit přímo během terénního výzkumu. Je možné najít nějaký nový
typ objektu a doplnit nový kód i s názvem.

Klíč používaných kódu pro definici typu komunikace
1 – silnice I. třídy
2 – silnice II. třídy
3 – silnice III. třídy
ch – chodník (zpevněný – asfalt, dlažba)
lz – lesní cesta zpevněná
ln – lesní cesta nezpevněná
m – místní komunikace (asfaltová)
pz – polní cesta (polní cesta zpevněná)
pn – polní cesta nezpevněná (vyjeté koleje traktorem)
pc – parková cesta
p – pěšina (nezpevněná pro pěší, cyklostezka)
r – rybník

7) Číslo silnice
Lemuje-li stromořadí místní komunikaci apod., zjišťujeme její číslo. K tomuto účelu existuje online
aplikace Ředitelství silnic a dálnic ČR na http://www.dopravniinfo.cz/. V aplikaci ArcMAP lze užít vrstvu
úseky. Zde jsou atributové informace o čísle silnice a její třídě. Bohužel je v tomto případě silniční síť
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generalizovaná a nezjistíme tedy čísla všech silnic. Čísla všech silnic je možné zjistit na mapovém
serveru http://mapy.cz.

8) Typ ochrany
Některá stromořadí již získaly statut ochrany. Většinou se jedná o vyhlášky podle zákona 114/92 sb.
nebo místní vyhlášky apod. Stromořadí obvykle mají statut VKP (významný krajinný prvek) nebo se
jedná o skupinu památných stromů. Některá historicky významná stromořadí se mohou také stát
kulturní památkou. Stromořadí mohou být také součástí chráněných oblastí, jako je národní park,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní památka, národní přírodní rezervace apod. Typ ochrany
daného stromořadí bude zapsán pomocí níže uvedených kódů.

Klíč pro definici kódu
VKP – významný krajinný prvek
PS – památný strom
KP – kulturní památka

9) Souřadnice (x, y)
Zadány budou dvě GPS souřadnice, a to začátek a konec stromořadí. Získáme je odečtem
z mapového serveru nebo během terénního šetření pomocí GPS.

10) Výskyt na mapě
Řeší se výskyt stromořadí na základní mapě 1:25 000, mapách I., II. a III. vojenského mapování,
Müllerově mapě a stabilním katastru. Müllerova mapa a stabilní katastr zaznamenány pouze někde.
Řešeno odpovědí ano/ne. Pro tyto potřeby lze využít zdroj: http://oldmaps.geolab.cz nebo
http://archivnimapy.cuzk.cz
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Informace o stromořadí

11) Typ aleje:
Možnosti: zaklenutá / otevřená. Zde je rozhodováno, zda jsou koruny řad stromů nad cestou
srostlé, nebo jako např. u topolových alejí otevřené. Možno sledovat pouze u alejí.

Zaklenutá alej.

Otevřená alej nezaklenutá.

12) Počet řad stromů:
U některých zahradních a krajinářských koncepcí je možné vidět i více řad. V případě stromořadí
pouze jedna řada. U stromořadí tedy neexistuje rozpon.

13) Způsob výsadby
Parametr sledovaný u alejí. Vychází z pozice a způsobu výsadby stromů v aleji (viz obrázek).
Výsledkem jsou dvě možnosti: protilehlá nebo střídavá.

Výsadba protilehlá / pravidelná

Výsadba střídavá / Quincunx
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14) Délka stromořadí
Délka stromořadí je parametr, který se dá určit z mapy (leteckého snímku) na mapových serverech.
V případě ideálních podmínek lze ověřit v terénu pomocí laserového dálkoměru, který budete mít u
sebe pro měření výšky stromů.

15) Počet stromů
Parametr, který je v ideálním případě možné určit z leteckého snímku. V případě stromořadí
obklopeného další vegetací není tuto metodu možné využít.

Tato metoda je nevhodná také

z neaktuálnosti leteckých snímků. Matematicky je také možné vydělit délku aleje dvojnásobkem sponu
(v případě dvojřadé aleje). Získáme tak ideální počet stromů v dané aleji. Chceme-li získat reálný počet
stromů, je nutné stromy spočítat v rámci terénního šetření.

16) Rok výsadby
Rok výsadby stromořadí je vhodné určit z dostupné dokumentace ke stromořadí či kronik obce, kde
se stromořadí nalézá. Je možné zjistit přibližné stáří stromu pomocí dendrologických metod (viz
kapitola 4.6). To však není pro tuto metodu vhodné. Pokud není možné tento údaj dohledat
v dokumentaci, v práci bude uvedeno „neurčen.“

17) Skupina dřeviny
Zde bude charakterizována skladba stromořadí z pohledu typu dřeviny. Většinou se jedná o tyto
možnosti: listnaté, jehličnaté, smíšené, ovocné, kombinace – ovocné listnaté, pyramidální stromy
(duby a topoly). Velká část stromořadí je v rámci své estetické funkce složena z jednoho typu stromů.
Občas jsou ale stromořadí složena z více typů stromů v rámci dosadby stromořadí. Tento parametr je
vhodné zjistit v terénu.

18) Převládající dřevina
Jedná se o druh stromu, který ve stromořadí zabírá více než 50 %. Druh stromu je nutné určit
přesně, včetně latinského názvu. V případě nejistoty je možné odebrat vzorky listí, větve s pupeny
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nebo kůry, květenství, nebo pořídit detailní fotodokumentaci (listu, květu, plodu, koncových větví
s pupeny, kůry, habitu stromu) pro určení druhu v laboratoři. Přesnost určení druhu stromu je nutný
pro spolupráci s odbornými institucemi např. při obnově stromořadí.

19) Průměrná výška aleje
Pro tento parametr není nutné měřit všechny stromy ve stromořadí, ale stačí porovnat nenižší a
nejvyšší strom ve stromořadí, případně převažující výšku. Započítávají se však pouze původní stromy
v aleji. Nové stromy jsou měřeny pouze v případě, že je mapována nově vysazené stromořadí.

20) Minimální výška aleje
Údaj, který je měřen v terénu. Lze použít kartografický postup pomocí měřítka nebo využít
technických prostředků (laserový dálkoměr s výškoměrem). Započítávají se však pouze původní stromy
v aleji. Nové stromy jsou měřeny pouze v případě, že je mapována nově vysazené stromořadí. Je zde
posuzována výška zachovalých stromů původního stromořadí.

21) Maximální výška aleje
Zde je postup obdobný jako u určení minimální výšky stromořadí.

22) Spon
Sponem je myšlena vzdálenost jednotlivých stromů od sebe. Může se také jednat o plochu, kterou
zabírá jednotlivý strom (koruna). Spony vyjadřují hustotu a způsob uspořádání výsadby. V daném
případě měříme orientačně od středu kmene. Stromořadí v krajině však není často pravidelné.
Vybereme tedy pro měření nejpravidelnější část (dva stromy). Tato část je brána jako reprezentativní
ukázka původně zamýšleného stromořadí.

s
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23) Rozpon (rozteč)
Rozpon charakterizuje vzdálenost řad stromů od sebe (viz obrázek). Tento parametr je tedy
měřitelný pouze u aleje.

r

24) Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu
Dendrometrický parametr, který se zjišťuje změřením průměru kmene ve výšce 130 cm (v prsní
výšce stromu). Odborně je možné použít průměrku. Ta však nemusí být k dispozici. Pro naše potřeby
lze vypočítat obvod kmene s tím, že průměr lze odvodit z rovnice o = 2. π.r. V terénu se tedy měří
obvod stromu ve výšce 130 cm.
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Průběh měření v případě nakloněného stromu

25) Koridor shora uzavřený / otevřený
Parametr, který je vhodné doplnit v terénu či z leteckého snímku. Dokumentuje, zda jsou koruny
stromů ve stromořadí vizuálně propojené.

26) Průměrná vzdálenost od krajnice
Tento údaj je nutné změřit v terénu. Podobně jako u průměrné výšky strom stačí porovnat
minimální a maximální vzdálenost u krajnice komunikace. Liší-li se tento údaj u řad aleje, je nutné
zapsat tuto skutečnost do poznámek.

19

27) Minimální vzdálenost od krajnice
Parametr, který je měřen při terénním výzkumu. Udává nejkratší vzdálenost paty stromu ve
stromořadí od okraje komunikace. Tento údaj je důležitý z pohledu dopravní bezpečnosti na
komunikaci, která je lemována stromořadím.

28) Maximální vzdálenost od krajnice
U tohoto údaje je postup podobný jako v případě minimální vzdálenosti od krajnice.

29) Zdravotní stav
Zdravotní stav stromů je posuzován na základě platné metodiky pro klasifikaci zdravotního stavu
stromů. Spíše se jedná o charakteristiku popisující stav celého stromořadí s tím, že je možné doplnit
poznámkami o stavu vybraných stromů (např. stromy v aleji ve většině případů mají výborný stav – 0,
dva stromy spadají do kategorie 5).

Stupnice hodnocení:
0 - výborný
1 - dobrý (defekty malého rozsahu)
2 - zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)
3 - výrazně zhoršený (velké množství defektů)
4 - silně nerušený
5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

Pro určení správné kategorie zdravotního stavu sledovaného stromořadí jsou přiloženy ukázky
stromů v jednotlivých kategoriích zdravotního stavu.
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30) Průběh aleje či stromořadí v terénu
Tento údaj je patrný pouze v terénu a ukazuje na polohu aleje ve vztahu k reliéfu (viz obrázek).
Vybíráme z možností: rovina, svah, sedlo, hřbetnice, údolnice. V případě že nelze jednoznačně zařadit
(alej je dlouhá a zasahuje do více kategorií), určíme převažující stav.

Dominantní alej na hřbetnici.

Alej ve svahu dotváří ráz krajiny.

31) Účin v krajině
Parametr, který zohledňuje význam aleje ve vztahu k utváření krajinného rázu. V případě že se
jedná o krajinu intenzivně zemědělsky využívanou, kde alej představuje jediný vegetační fragment, má
dominantní, tedy určující význam. Když se jedná o dotváření krajiny například propojení lesních
komplexů mezi sebou nebo alej v zámecké zahradě, parku, oboře lze účin klasifikovat jako dotvářející.
Je-li součástí okolního porostu, má význam nevýrazný.

Jediná dominantní, určující alej v otevřeném prostoru.
Alej dotvářející ráz krajiny v systému
cest a mezí.

32) Fotodokumentace
Během terénního šetření je nutné pořídit dokumentaci, která je nedílnou a nezbytnou součástí
informačních materiálů o stromořadí. Pro potřeby shromažďování informací v elektronické podobě
bude z fotodokumentace připraven 1 dokument (soubor ve formátu html, nebo jiném *.rtf, *.doc), kde
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budou zobrazeny všechny pořizované fotografie nebo dobové snímky. Díky omezení velikosti se bude
jednat o zmenšeniny originálních fotografií, které budou archivovány v původní velikosti z důvodu
důležitosti zachování EXIF metadat.

33) Popis
Součástí popisu jsou informace získané při terénním mapování nebo z literárních zdrojů – kroniky,
obecní tisk, atd. Text se týká zejména záznamu vzniku a vývoje aleje včetně zhodnocení současného
stavu.

34) Poznámky
V poznámkách je prostor pro doplňkové informace týkající se problémů nebo specifik, které nebyly
součástí předchozí charakteristiky. Součástí tohoto popisu charakteristika problémů vyplývajících
z terénního výzkumu. Vhodné je zde doplnění informací týkajících se stromořadí, jako je plán obnovy,
stavba silnice či plánované kácení ve stromořadí. Pro možnost další spolupráce je nutné vytvořit
databázi kontaktů na osoby, které mají informace o stromořadích. Kontakt musí obsahovat kontaktní
údaje i adresu pro pozdější potřebu.

35) Fotodokumentace
Je nutno zachytit začátek aleje, konec aleje (brány), průhled, reprezentativní interiér aleje, 1. a 2.
strana, boční i diagonální pohledy, a pokud budou podmínky i panoramata se zachycením celé aleje a
jejího průběhu v terénu (nejlépe z vyvýšeného místa v okolí). Dokumentace zdravotní stav obsahuje
vybrané reprezentativní jedince. Součástí je také dokumentace výšková (osoba, nebo měřítko), podle
níž se dá odvodit výška stromů i mimo terén. Snímkování každé aleje je dobré ve všech ročních
obdobích.
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Východní a západní brána (vstupy) lipové aleje, reprezentativní průhled a interiér.

Panorama průběhu kaštanové aleje (dotvářející ráz historické, hospodářsky komponované
krajiny) terénem.

3.2 Využití mapových serverů pro mapování stromořadí

Nositelem geografických informací byla vždy mapa, do nedávna v jediné možné, papírové, podobě.
S rozmachem informačních technologií se do centra dění dostala také možnost tvorby a zpracovávání
geografických informací a tak vznikly Geografické Informační Systémy (GIS), které umožňují plynulou
interaktivní tvorbu mapových a polohopisných podkladů. Elektronickou podobou získala mapa velké
množství výhod, tou největší je možnost úpravy mapového podkladu podle požadavků uživatele.
Rozvoj internetu následně přinesl možnost sdílení geografických informací směrem k široké odborné
veřejnosti, která do té doby mohla využívat pouze služeb specializovaných pracovišť. Data se v dnešní
době online řešení stala dostupná i pomocí webového klienta, který na rozdíl od řešení v minulosti,
nepotřebuje žádný specializovaný software a vystačí si „pouze“ s webovým prohlížečem a dostatečně
rychlým připojením k internetu. Rozvoj geografických IS tedy přinesl v první řadě možnost jak odborné
veřejnosti efektivně „ulehčit“ práci a v neposlední řadě pak máme nástroj, který umožňuje flexibilní
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prezentaci výsledků výzkumné činnosti. Pro potřeby práce byly využity WMS služby mapového serveru
Cenia a také podkladové mapy ArcGIS Online.

Volba ArcGIS for Desktop 10.1
Pro potřeby této práce byl zvolen produkt ArcGIS for Desktop ve verzi 10.1, který poskytuje veškeré
potřebné nástroje pro tvorbu mapových dokumentací stávajícího stavu alejí a stromořadí v krajině
Pardubického kraje.
Pro vizualizaci dat byly použity následující mapové podklady:


ortofoto mapa (http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx)



topografická mapa
(http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/MapServer/WMSServer)



pardubický kraj

V aplikaci byly vytvořeny také doprovodné mapy a atributy a shapefile pro ArcGIS Online aplikaci.

Zpracování prostorových dat
Vymezení stromořadí bylo řešeno zákresem plošného prvku vymezujícího mapované prvky v mapě
(obr. 1). Takto vytvořený soubor (shapefile) byl doplněn o vybrané atributy získané mapováním pro
přehledné zobrazení základních informací a mapovaných stromořadí v aplikaci ArcGIS Online. V rámci
práce byly mapovány vybrané aleje pomocí GPS. Po převodu nativního souboru GPX do bodové vrstvy
shapefile

byly

upraveny

atributy

získané

terénním

šetřením

(dosadba,

zdravotní

stav,

fotodokumentace).

Kategorizace prostorových dat
Součástí práce bylo navržení kategorizace plošných prvků zakreslení alejí, které jsou součástí
atributové složky prostorových dat. Tyto informace jsou zobrazeny v aplikaci ArcGIS Online. Tyto
atributy byly zvoleny pro potřebu jednoduché prezentace základních parametrů alejí pro potřeby
laické veřejnosti.

25

Tab. 1 Přehled vybraných atributů pro aplikaci ArcGIS Online
ID

Identifikační kód aleje přidělený při editaci v ArcGIS

Kod

Kód aleje

Nazev

Název aleje

Kraj

Kraj

Kat_uzemi

Katastrální území

Kat_strom

Kategorie stromořadí

Prev_drev

Převládající dřevina

Pocet_str

Počet stromů

Status_ochr Status ochrany aleje, stromořadí podle metodiky
Popis

Stručný popis aleje

Datum_map Datum mapování alejí
Foto

Hypertextový odkaz na fotodokumentaci

ID
Id je identifikační kód prvku, který se vytváří automaticky během editace a tvorby nových objektů.
Kod
Unikátní kód aleje, který slouží k jednoduché identifikaci typu stromořadí. Číselný kód se skládá ze
dvou položek (typ stromořadí) a kódu kategorie stromořadí (Kat_strom). Kod = kód typ stromořadí +
kód kategorie stromořadí. Příklad: Kód 21 (alej listnatých stromů).
ID
1
2
3

Typ stromořadí
stromořadí
alej
alej víceřadá
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Kategorie stromořadí
ID
1
2
3
4
5
6

Kategorie stromořadí
Listnaté
Jehličnaté
Smíšené
Ovocné
Ovocné – listnaté (kombinace)
Pyramidální

Převládající dřevina
Převzaté z metodiky – dřevina zastoupená více než z 50% celkového počtu jedinců v aleji
(stromořadí). Uvádí se české jméno a v závorce latinské.
Počet stromů
Status ochrany
Popis
Datum mapování
Foto

ArcGIS Online
ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje nejrůznější služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná
o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo třeba tvorbu interaktivních
map a aplikací (Arcdata Praha - http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/gis-on-line/arcgisonline/zaklady-prace-s-arcgis-online/). Na stránkách ArcData Praha nebo ESRI (http://www.esri.com)
je možné najít videosekvence s návodem pro použití včetně vybraných cvičení.
Pro potřeby diplomové práce byl využit bezplatný uživatelský účet. V rámci řešení diplomové práce
byly testovány možnosti využití a cenným zdrojem informací byly videosekvence s návody pro práci s
aplikací.
Pro potřeby práce byl z vytvořené vrstvy plošných prvků alejí a stromořadí v ArcGIS 10.1 doplněné o
vybrané atributy vytvořen ZIP archiv, který byl importován do uživatelských map ArcGIS Online.
Pomocí nástrojů ArcGIS Online bylo upraveno vyskakovací menu (Pop-up menu). Kromě přehledu
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atributů je v takto vytvořené vrstvě Významných stromořadí Pardubického kraje připojena také
fotodokumentace.

Obr. 1 Ukázka konfigurace Pop-up menu (vyskakovací okno) a uživatelského rozhraní ArcGIS Online.
Výsledná webová aplikace je kombinovaná s podkladovou vrstvou Ortofoto ČUZK a topografickými
mapami v kategorii Base Map, které jsou založené nad daty ZABAGED ČUZK.
Vytvořená webová aplikace „Významná stromořadí Pardubického kraje“ je veřejně sdílena a je tedy
k dispozici všem, kteří jsou registrovaní v cloud GIS řešení ArcGIS Online.

3.3 Nové technologie v mapování stromořadí

Pro potřeby mapování stromořadí je možné využít nových technologií jak pro vytipování výrazných
stromořadí v terénu, pro jejich mapování či výsledný výstup z mapování stromořadí.
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Mapové servery
Pro potřeby mapování, vizualizace výsledků a jejich zpřístupnění prostřednictvím internetu lze
efektivně využít technologie mapových serverů. Pro potřeby práce byly využity aplikace firmy ESRI
(ArcGIS for Server a ArcGIS Online). Více viz kapitola 3.2.

Google Street View
Tato aplikace v rámci Google Maps a Google Earth poskytuje možnost panoramatického pohledu
s rozsahem 360° horizontálně a 270° vertikálně. Snímky jsou snímány z výšky 2,5 m každých zhruba 10
m a pospojovány, takže je možné výhled natáčet do všech směrů, lze tedy podniknout 3D procházku
v různých částech Země. Služba byla spuštěna 25. 5. 2007 ve vybraných městech USA a následovně
rozšířena do mnoha států na dalších kontinentech. V České republice je Street view možné využít od 7.
10. 2009 (Street View, 2014).
Tato technologie je vhodná pro vyhledávání stromořadí v terénu a pro představu, jak vypadá ve
skutečnosti. Možné je také využití jako součásti dokumentace. Problematická je zde však aktuálnost
snímků. Pomocí Street View je možné posouvat se po komunikaci lemující stromořadí, natáčet se a
přiblížit si jednotlivé stromy. Není však možné zmapovat tímto způsobem všechna stromořadí. Street
View totiž nepokrývá dokonale silniční síť v České republice a některá stromořadí leží podél parkových
a lesních cest, které nejsou Street View zmapovány. Z mapovaných stromořadí v této práci je možné
pomocí Street View projít šest stromořadí a čtyři další je možné sledovat z části nebo pouze z boku. Z
mapovaných stromořadí zobrazitelných pomocí Street View leží 2 podél silnice II. třídy (alej z Chocně
do Hemže, alej ve Vysokém Mýtě), 3 leží podél silnice III. třídy (alej Maxe Švabinského v České Třebové,
kaštanová alej v Žamberku a Kaštanka ve Slatiňanech) a jedna lemuje parkovou cestu (lipová alej ve
Slatiňanech). Stromořadí v Pardubicích a alej v Chocni od zámku k vrcholu Chlum je možné částečně
sledovat z přilehlých místních komunikací. Kaštanovou alejí mezi Žamberkem a Lukavicemi lze projít
pouze část od budovy správy zámeckého parku po nejbližší odbočku místní komunikace.
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Obr. 2 Ukázka aleje Maxe Švabinského v České Třebové zobrazené pomocí Street view

Google Street View Hyperlapse
Hyperlapse dalším projektem kanadské agentury Teehan+Lax. Jedná se o rozšíření aplikace Street
View jako interaktivní animace. Tato technologie kombinuje časosběr s širokými pohyby kamery. Jedná
se o expoziční techniku časosběrné fotografie, kdy se pozice fotoaparátu posune mezi jednotlivými
expozicemi ve snaze vytvořit časosběrnou sekvenci. Výsledkem je zrychlený průlet krajinou. Tato
aplikace stejně jako Street View využívá data z Google Maps (Teehan+Lax Labs, 2014).
Prakticky je možné si na mapě vybrat body A a B a vytvoří se animace průjezdu vybranou trasou.
Průjezd lze také zastavit a podobně jako ve Street View obraz natočit nebo přiblížit. Je zde však vhodné
vybírat kratší trasy (přibližně do 5 km), aby průjezd nebyl příliš rychlý. Tato aplikace dokáže reálněji
ukázat průběh stromořadí v krajině. Uživatel získá pocit, jako by podél stromořadí doopravdy projížděl.
I zde je však problém aktuálnosti dat a navíc ne ve všech místech sledovaných Street View, lze vytvořit
animaci Hyperlapse. Zde můžeme vybrat z mapovaných stromořadí pouze pět z nich, u kterých lze
vytvořit animaci Hyperlapse a u dvou pouze podél stromořadí či jeho části. Tedy stromořadí
v Pardubicích, které bylo možné z části projít Street View, není možné zobrazit pomocí Hyperlapse a
lipová alej ve Slatiňanech, která byla celá zobrazitelná ve Street View není pomocí Hyperlapse
lokalizovatelná.
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GPS
Global Positioning System, neboli česky Globální polohovací sytém, je vojenský družicový systém
provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, který dokáže určit polohu místa
kdekoliv na Zemni na méně než 10 m (GPS.gov, 2014). Díky vývoji mobilních zařízení je dnes běžným
standardem mobilních telefonů i GPS modul. Lze tedy mimo klasické GPS zařízení využít i mobilní
telefony nebo tablety. V mapování stromořadí je GPS možné využít k zaznamenání pozice jednotlivých
stromů. Součástí záznamu je také nadmořská výška stromu, vzdálenost mezi jednotlivými stromy a
také možnost napsání poznámek ke stromu. Pro potřeby mapování stromořadí jsou vhodné poznámky
o zdravotním stavu stromu, dosadbě nových stromů ve stromořadí, případně stromy vybočující
z druhové skladby stromořadí apod. Technologie byla testována pro potřeby práce na vybraných
stromořadích. Velkou nevýhodou jsou výkyvy v přesnosti zaměření jednotlivých objektů v čase a také
problém při měření v zápoji korun stromů (zvýšení odchylky měření, nepřesná poloha). Pro potřeby
této práce byla GPS testována v případě aleje z Králík ke klášteru na Hoře Matky Boží, u stromořadí
v Pardubicích a u aleje u obce Hrádek. Zvláště u aleje u Králík byla využita z důvodu nejasností v počtu
stromů a u aleje u obce Hrádek byly vyznačeny stromy v havarijním stavu. Jak ukazuje obr. 3, metoda
využití běžných GPS není pro detailní zaměření stromů příliš vhodná a slouží spíše pro zachycení
jednotlivých poškozených stromů nebo vybraných parametrů, které chceme sledovat.
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Obr. 3 Pozice stromů zaměřené běžnou GPS Garmin GPS MAP 60CSx (Zpracováno v ArcGIS 9.3,
Ortofoto WMS ČÚZK)

Lidar
Lidar je akronymem z anglického „Light Detection and Ranging“. Ve volném překladu se tedy jedná
o přístroj nebo technologii k detekci objektů a měření vzdáleností (Dolanský, 2004). Praktické
uplatnění našel v lesnictví (http://www.forestportal.sk/SitePages/projekt/lidar_vyuzitie.aspx) a dá se
tedy efektivně využít i pro mapování vegetace ve volné krajině včetně alejí.
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Obr. 4 Mapování lesních porostů pomocí lidaru
(zdroj: http://carbomap.wordpress.com/2012/03/22/whats-the-next-big-thing-in-forest-lidar-multiplewavelengths-or-photon-counting/)

Aplikace pro mobilní zařízení
Pro potřeby práce byla využita aplikace Collector for ArcGIS na které byla testována možnost sběru
dat v terénu. Aplikace byla testována společně s GPS. Výsledky měření jsou srovnatelné (GPS modul),
výhoda je přímá korekce polohy podle podkladové mapy (ortofoto).
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4 Obecná problematika stromořadí
4.1 Základní pojmy

Mezi laickou i odbornou veřejností dochází často k nejasnostem v terminologii spojenou se
stromořadími. Tato kapitola pomáhá vyjasnit definice těchto základních pojmů.
Stromořadí: převážně jednodruhová liniová výsadba stromů o pravidelných rozestupech. Obvykle
doplňuje nějaký liniový prvek v krajině, jako je potok nebo komunikace.
Alej: stromořadí složené ze dvou a více řad stromů kolem komunikace. Jedná se tedy o vyšší formu
stromořadí. Obdobně jako stromořadí lemuje liniový prvek. Alej ho lemuje ale z obou stran.
(HENDRYCH, 2008)
Název alej pochází z francouzského „allée“, což znamená chůze nebo cesta. Je tedy zřejmé, že alej je
prvek lemující cestu. (VELIČKA, 2010)
Spon: vzdálenost mezi stromy ve stromořadí.
Rozestup (rozteč, rozpon): vzdálenost řad.
Doprovodná zeleň: zeleň doprovázející libovolný přírodní prvek či lidský výtvor.
Liniová zeleň: porost doplňující liniový přírodní prvek nebo stavbu.
Obecní zeleň: zeleň, která je ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob.
Veřejná zeleň: zeleň, která je bez ohledu na vlastnictví přístupná veřejnosti. (HENDRYCH, 2008)

4.2 Historie stromořadí v krajině

Historický vývoj stromořadí je tradičně spojen s cestou, prvním architektonickým dílem člověka.
Cesta byla často přirozeně doplněna stromy a původně spojovala místa obydlí člověka a místa spojená
s jeho obživou (jeskyně a pramen vody). Později se přidal třetí základní cíl člověka – božstvo. Původně
byla tato místa vázána na určitou dominantu v krajině např. horou, později s vlivem architektury bylo
božstvo zastoupeno kostely, kláštery, kapličkami apod. (VELIČKA, 2010). Alej bez cest nemůžeme
nazvat alejí, a jelikož cesta je lidský výtvor, takže i aleje jsou spjaty s činností člověka a jeho vlivem na
krajinu. Největší význam mají aleje podél cest, po kterých se lidé pohybují přiměřenou rychlostí, aby si
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mohli pohled na alej vychutnat (MEJZROVÁ, 2005). K výraznému zahušťování sítě cest docházelo od 13.
století, které bylo spojené se středověkou kolonizací. Rostl počet dědin i nejstarších měst a docházelo i
k osidlování míst dříve nepoužívaných, jako jsou vrchoviny a pohraniční oblasti (Arnika, 2010a).
Významnou dobou pro tvorbu krajiny bylo období vlády Karla IV. spojené se zakládáním nových
měst, růstem počtu obyvatel, budováním dolů a zakládáním vinic a zahrad. Karel IV. strávil díky tomu
hodně času na cestách a znal tedy jejich komunikační význam. Zavedl u nás tzv. silné cesty o šířce 5 m
zpevněného povrchu. Podle historických pramenů byly tyto cesty spojené také s vysazováním vegetace
v jejich okolí. Nejednalo se však o souvislá stromořadí, jaká známe nyní. Naopak v nepřehledných
místech, kde by se mohli skrýt lapkové, byla vegetace odstraňována. Podle pramenů to byla místa
vzdálená na dostřel pušky (VELIČKA, 2010). V tomto období velké kolonizace došlo k začlenění
rozptýlené zástavby do celků s pravidelnou strukturou. Docházelo ke vzniku dalších měst a vesnic a
cest jako spojnic mezi nimi. Toto uspořádání bylo základem pro nynější podobu osídlení (HÁJEK, 2003).
Vznik alejí je v 16. století, renesanci (době Rudolfa II.), spojen s přesunem šlechty z hradů do
pohodlnějších zámečků a následným zvelebování krajiny nejdříve v blízkosti těchto zámků a později i
v širším okolí. V této době vznikla alej v Telči, spojená se zakládáním letohrádků (Arnika, 2010a).
V Praze byla na popud císaře vysázena alej podél cest od Pražského hradu k Zámečku ve Stromovce.
Tato alej se nezachovala, protože byla zničena francouzským vojskem v 18. století. Druhová skladba
této aleje také není jistá. Dle názvu Ulice pod kaštany můžeme odhadovat, že se skládala z oblíbených
jírovců, ale některé prameny mluví o lípách (VELIČKA, 2010).
Nejvýznamnějším obdobím pro vznik stromořadí byla však druhá polovina 17. století, kdy
architekturu ovládl barokní sloh, který je spojen s velkolepým budováním naší krajiny. Toto období je
typické vzrůstem moci duchovenstva, šlechty a panovníků, kteří měli větší finanční možnosti pro
investici do nových honosných staveb a úpravu jejich okolí. Barokním stavbám byla přizpůsobována i
okolní krajina. Baroko využívalo k vyjádření jednoty duchovní a pozemské převážně osové
souměrnosti, její součástí tedy byly i systematicky vytvářené linie alejí (VELIČKA, 2010). Dodávaly
velkolepost příjezdovým cestám zámků, panských sídel i církevních staveb. Byly dominantním prvkem
doplňujícím poutní místa a křížové cesty. Výsadba alejí zde byla prezentací moci šlechty a církve. Někdy
i několika kilometrové přímky alejí táhnoucí se k panským sídlům navozovaly iluzi neomezené moci
šlechty. Nezůstaly ale pouze spojnicí jednotlivých měst, obcí a církevních staveb, ale staly se i součástí
struktury měst a barokních zahrad a odtud se rozšiřovaly dále do krajiny. Převážně ležely na okrajích
měst, kde byly často spojené s budovami určenými pro šlechtu. V tomto období můžeme sledovat
výrazný návrat k přírodě. Dochází k pokusům o propojení budov s okolní přírodou (HENDRYCH, 2004).
Typickým příkladem takto utvářené krajiny je čtyřřadá lipová Valdštejnská alej spojující Jičín
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s Libosadem u Valdštejnské lodžie nebo také Lednicko – Valtická alej původně vysázená ze smrků, ale
nahrazená stromy listnatými (Arnika, 2010a). V Rosicích u Brna najdeme čtyřřadou alej uzavírající
pohled na cestu ke kapli Nejsvětější trojice. Barokní stavby vytvořily s okolní krajinou harmonický,
souvislý a velkolepý celek. Vliv církve na krajinu v období baroka vedl ke vzniku pojmu „církevní
krajinářství“. Využívané byly aleje i v lidové architektuře jako doplněk cest k mlýnům, bělidlům,
kovárnám apod. Doprovázely ale také příjezd ke kapličkám, křížkům a božím mukám. Tyto aleje nebyly
tolik monumentální jako aleje vysazované šlechtou a církví, ale převažoval zde význam hospodářský a
orientační. Lidového krajinářství měl na okolí výrazný vliv. Aleje byly součástí cest, které umožňovaly
přístup k jednotlivým stavením či pozemkům (VYSLOUŽIL, 2006). Krajina v této době byla tedy logicky
rozdělena a uspořádána. Orientace v ní byla výrazně jednodušší než v současnosti. Vesnice byly
s krajinou cestami s alejemi propojené, srůstaly s okolní krajinou a vytvářely s ní tak živoucí fungující
celek plný přirozených biokoridorů, které se v současnosti těžko obnovují (VELIČKA, 2010). Krajinný
půvab však nebyl primárním cílem při vytváření krajiny, ale i přes užitek, který poskytovala, výsledkem
byla krásná a osobitá krajina. Pozůstatky barokní krajiny jsou přes vliv zemědělství a průmyslu i
v současnosti znatelné. V uspořádání krajiny můžeme stále najít původní pestrost a účelnost (CÍLEK,
2002).
Stromořadí měla v krajině nakonec takový význam, že byl v roce 1752 vydán předpis, který ustanovil
povinnost výsadby stromů podél nových císařských cest. Důvodem byla jejich funkce hospodářská,
orientační, estetická a bezpečnostní. Doporučenými druhy pro výsadbu byly lípy, jeřáby, jasany či buky.
Největší rozšíření alejí nastalo za vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy došlo k výsadbě ovocných alejí.
Jejich stín sloužil cestujícím ke zpříjemnění cest a putujícím vojákům jako zdroj potravy (Arnika, 2010a).
Z vojenských důvodů byly aleje z pyramidálních topolů vysazovány i za dob Napoleona Bonaparte.
Tyto rychle rostoucí stromy umožňovaly jednodušší orientaci v prostoru už za 20 let. Podobně za dob
krále Jindřicha II. byli poddaní nuceni vysazovat jilmy podél cest. Jejich dřevo bylo potom využíváno pro
stavbu vozů a lafet děl (VELIČKA, 2010).
Návaznost na barokní krajinářství můžeme poznat i v krajinářství klasicistním. Krajina i v tomto
období byla uspořádaná, organizovaná a pohodlně průchodná. Vzniká tzv. krajinářský park, který
využívá původní zeleň a začleňuje ji do parku. Mizí tedy hranice mezi přirozenou krajinou a parkem.
Zde byly místo přímých alejí upřednostňovány nerovné aleje podél vinoucích se cest. Šlechta dále
zakládala honosné parky, kde se aleje vinuly podél cest a vysazovány byly podél cest vedoucích do
zámků a letních sídel, aby jim dodávaly na honosnosti (PEJCHAL, 2007). Stejně tak v církevním
krajinářství pokračovala výsadba alejí podél cest ke klášterům, poutním místům, kostelů či kapličkám
(MEJZROVÁ, 2005). Docházelo také k propojování města a přírody. Buď se bloky domů otevřely okolní
krajině, nebo byla zeleň vysazována mezi postavené budovy. Aleje se v tomto období vyskytovaly na
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valech měst nebo byly přímo součástí hlavních ulic. Zvláště v lázeňských městech se staly součástí ulic a
promenád. Zde poskytovaly stín procházejícím se návštěvníkům lázní (PEJCHAL, 2007).
Výsadba ovocných alejí přetrvala až do první poloviny 20. století. Největším zvratem v péči o aleje
byla první a následně druhá světová válka, kdy pracovníci pečující o aleje byli společně s ostatními
povoláni do války. Následná kolektivizace, spojená se scelováním polí, rozoráváním polních cest a
ničení remízků, zastavila výsadbu nových stromořadí a přešla naopak k jejich ničení (MEJZROVÁ, 2005).
Od 90. let 20. století dochází ale k legislativním změnám (viz kapitola Legislativní ochrana stromořadí)
podporujícím ochranu stromořadí.
Nyní tedy můžeme najít mnohá stromořadí, která jsou ve špatném stavu z důvodu nedostatečné
péče. Zde můžeme registrovat dva pohledy na význam stromořadí. Stromořadí mizí z okolí silnic
z důvodu bezpečnosti provozu. Na hrázích rybníků kvůli vodnímu zákonu je zakázáno zeleň vysazovat
z důvodu narušování hráze kořeny stromů. Druhý často extrémní pohled je i pohled některých
ochranářů, kteří chtějí stromy zachovat za každou cenu (VELIČKA, 2010).
Stromořadí tedy z krajiny postupně mizí, ale jsou i pokusy o návrat stromořadí do krajiny. Vhodné
jsou pro to nově vznikající cyklostezky a turistické trasy. Dochází i ke znovuvýsadbě ovocných odrůd
vhodných pro daný kraj podél starých úvozových cest (VELIČKA, 2010).

4.3 Význam stromořadí v krajině

Krajina je ovlivňována podmínkami, ve kterých vznikala. Hlavními faktory ovlivňujícími krajinu je
klima, pedologické podmínky, geomorfologie, vodní podmínky, ale hlavně vliv člověka. Posledně
zmíněný faktor funguje oboustranně. Ovlivněním krajiny člověkem a naopak vzniká kulturní krajina.
Není možné tyto dvě složky oddělit a jsou mezi nimi silné vazby. Když dochází k vzájemnému
doplňování a vzniká zajímavější celek, než kdyby nedocházelo k tomuto prolínání. Nutné je ale, aby
docházelo k harmonii mezi množstvím ekologicky nestabilních ekosystémů a oblastí s přirozenou
vegetací a živočišstvem. Je tedy třeba podporovat ekologickou stabilitu krajiny. Základní podmínkou je
existence ekologicky stabilních prvků, které mají vyšší ekologickou stabilitu než okolí (LÖW a kol.,
1995). Takovýmto prvkem jsou i stromořadí. Stromořadí mají ale kromě funkce ekologické mnohé další
funkce.
Biologická funkce stromořadí je jedna ze základních, ale často se na ni zapomíná. Vytváří totiž
útočiště a zdroj potravy pro různé druhy rostlin a živočichů. Příkladem jsou houby, lišejníky a mechy či
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různé druhy bezobratlých i obratlovců. Osluněné kmeny a široké koruny stromů poskytují prostor často
pro vzácné druhy rostlinstva či živočišstva. Některé druhy využívají i hrabanky pod stromy. Problém
však nastane, když jsou stromy ve špatném zdravotním stavu a je nutné stromy ve stromořadí vykácet.
Je nutné nejdříve provézt biologický průzkum, zda stromy ve stromořadí nejsou spojeny s nějakým
chráněným druhem. Potom může nastat otázka, zda je vhodné tyto stromy pokácet či zanechat jako
úkryt chráněnému organismu. Zde není vhodná metoda, kdy se vykácí všechny stromy ve stromořadí a
následovně vysází novými. Vznikne zde totiž období, kdy organismus nemá vhodný biotop, kam by se
po pokácení stromů mohl přestěhovat. V praxi jsou využívány dvě metody. První možností je vykácení
stromů, které jsou v nejhorším stavu, ponechání ostatních původních stromů a dosadba nových.
V tomto případě je nutné ponechat pokácené stromy určitý čas ležet v blízkosti stromořadí, aby
organismy, zvláště živočichové, měli možnost přesunout se na zbylé stromy ve stromořadí. Tato
možnost je příznivá pro přežití chráněných druhů živočichů, ale je nevhodné z důvodu necelistvosti
stromořadí. Druhou možností vyřešení tohoto problému v aleji je možnost skácení jedné řady stromů,
aby byla možnost přesunu organismů. Zde je problém, že může trvat dlouhou dobu, než je možné
vykácet druhou řadu aleje. Když i v druhé části aleje jsou stromy ve špatném zdravotním stavu, může
dojít ke spadu stromů a ohrožení okolí (VRABEC, 2008).
Řešení podobného problému bylo v minulých letech možné sledovat i v Olomouci ve Smetanových
sadech. Zde došlo k vykácení aleje a znovuvýsadbě novými stromy. Z důvodu výskytu chráněných
druhů však bylo ponecháno torzo jednoho z největších stromů jako útočiště pro tyto organismy.
Meliorační funkce stromořadí je potřebná zvláště v zemědělsky využívaných oblastech. Stromořadí,
podobně jako libovolná vegetace, v krajině vyrovnává teplotní výkyvy, upravuje vodní režim a
zabraňuje větrné erozi půdy. Upravuje také mikroklimatické a biologické poměry v dané oblasti
(KOLAŘÍK a kol., 2003).
Vegetace všeobecně snižuje teplotu ve svém okolí z důvodu odrazu sluneční energie a navíc využívá
energii pro fotosyntézu, zadržení vody na povrchu listů i výparu vody, pomáhá také stín, který koruna
poskytuje okolí. Stromy totiž několikanásobně snižují dopad slunečního záření na půdu v blízkosti
stromu. Pomocí fotosyntézy stromy také přeměňují oxid uhličitý na kyslík, čímž jsou nenahraditelnou
součástí ekosystému. Pohlcují také další škodlivé sloučeniny jako oxid siřičitý a různé olovnaté
sloučeniny, které škodí lidskému organismu. Stromy fungují dobře jako větrolamy, ale jsou schopné
proudění i vytvářet. Vegetace může také zvyšovat vlhkost vzduchu například odparem rosy či odparem
vody ze zachyceného deště na listech. Reguluje také vsakování srážek. Vliv stromořadí na půdu vidíme
v ochraně půdy před odnosem půdy větrem či deštěm. Vytváří také podmínky pro tvorbu půdy, chrání
ji a udržují vlhkost prospěšnou pro půdu (KAVKA et ŠINDELÁŘOVÁ, 1978).
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Hlavně v oblastech podél komunikací mají stromořadí funkci izolační. Fungují jako bariéra
ochraňující okolí od výfukových splodin, prachu, hluku a zápachu. Účinnost zachytávání prachu závisí
na povrchu listů, proudění vzduchu nebo lepkavosti listů. Pomocí rezonance stromy pohlcují hluk ze
silnic, tak jsou často vysazovány v okolí silnic a dálnic (KAVKA et ŠINDELÁŘOVÁ, 1978).
Významnou je funkce stromořadí jako biokoridorů. Umožňuje kontakt a migraci organismů mezi
jednotlivými biocentry. Umožňují šíření organismů, rozdělují krajinu a pozitivně ovlivňují prostory
narušené lidskou činností. Nyní, kdy je krajina výrazně ovlivněna člověkem, jsou biokoridory často
jediným útočištěm některých organismů. Pro některé organismy, jako jsou motýli, mohou být
stromořadí ale spíše bariérou. Je tedy vhodné, aby mezi stromy byla dostatečné mezery (LÖW a kol.,
1995).
Kromě ekologických funkcí můžeme poznat funkce environmentální, které ovlivňují život člověka.
Rekreační funkce stromořadí využívá příznivých účinků zeleně na člověka. Pobyt v přírodě všeobecně
pomáhá člověku regenerovat duševní síly a dochází ke zvýšení osobní pohody člověka. Zeleň v krajině
tedy zvyšuje rekreační potenciál sledovaného území. Můžeme tedy v rekreačních oblastech sledovat
větší množství zeleně a stromořadí, než v jiných oblastech (KOLAŘÍK a kol., 2003).
Stromořadí doplňují také kulturní krajinu vytvářenou člověkem. Společně s činností člověka utváří
stromy kulturní ráz české krajiny. Jsou zvýrazňujícím prvkem této krajiny. Stromořadí hlavně vhodně
doplňují oblasti ovlivněné zemědělskou či průmyslovou činností. Tyto lokality však jsou často pro
stromořadí vysoce rizikové. Jelikož stromy jsou často přímo na hranici zemědělských pozemků, tak
dochází k jejich poškození buď stroji obhospodařujícími pole, nebo agrochemikáliemi, které mohou
strom otrávit (KOLAŘÍK a kol., 2003).
Orientační funkce stromořadí byla důvodem jejich výsadby hlavně v minulosti, kdy byla orientace
důležitá pro vojenské účely. I nyní ale je důležitá orientace pro člověka, ale i pro zvířata. Při cestě
autem, na kole či pěšky můžeme sledovat vinoucí se stromořadí podél komunikací i vodních toků a
poznat tak jejich průběh z větší dálky (VELIČKA, 2010).
Estetická hodnota stromořadí je často sledovanou funkcí i v mé práci. Jedná se však o abstraktní
pojem spojený s osobním vztahem člověka k danému místu. Patří mezi komplexní charakteristiky pro
jakýkoli krajinný prvek. Estetičnost je možné hodnotit z pohledu přírodního, kulturního i historického.
Je součástí hodnocení krajinného rázu, jedná se však o hodnotu velmi subjektivní tedy často
diskutabilní. Na stejný prvek v krajině může mít ekolog, architekt nebo zemědělec (KRUPKA et VOREL,
2010). Posoudit něco z estetického hlediska je komplexní úkol, který záleží na estetické schopnosti
jednotlivce a na jeho schopnosti ocenit vizuální vlastnosti krajiny. Stromořadí pomáhají v estetičnosti
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krajiny i tím, že jí dává i vertikální rozměr. Obklopuje-li stromořadí nějaké místo, tak ho sice uzavírá od
okolní krajiny, ale také ho zviditelňuje (HÁJEK, 2003). Může zvýraznit přírodní krásy okolní krajiny, ale
dokáže i méně zviditelnit místa, která byla necitlivě porušena. Lépe v krajině působí stromořadí, která
jsou složená ze stejně starých a vzrostlých stromů. Stromořadí odráží přístup lidí k přírodě. Je vlastně
kompromisem mezi vlivem přírody a estetickým cítěním lidí. Vyvolá jiný pocit v poutníkovi, který
prochází alejí a jiný u člověka, který ji sleduje z vnějšku. Člověku jdoucímu vnitřkem aleje poskytuje
pocit bezpečí, ale má i možnost skrz průzory komunikovat mezi stromy. Někdo, kdo ji pozoruje
z vnějšku, ji vnímá jako bariéru rozdělující krajinu na dvě části (VOREL, 2010). Potvrdilo se tedy, že
estetika je velmi subjektivní a více lidí může stejný prvek vnímat jinak. Bylo by tedy vhodné, aby při
hodnocení estetické funkce stromořadí docházelo ke kompromisu více lidí s různými názory.

4.4 Legislativní ochrana stromořadí

Ochranou stromořadí se zabývá zákon o ochraně přírody a jeho prováděcí vyhláška č. 114/1992.
Tento zákon se zabývá všeobecně ochranou dřevin rostoucích mimo les. Mezi tyto dřeviny patří
skupiny stromů, keřů a samozřejmě také stromořadí rostoucí v krajině i v sídlech. Péče o ně je
povinností vlastníků pozemku, na němž rostou. V blízkosti pozemních komunikací může být
identifikace vlastníka složitější. Jako silniční vegetace, tedy stromy, trávníky a stromořadí, je brána
vegetace ležící na tělese komunikace. Jako těleso komunikace je brána vozovka, krajnice, příkopy a
svahy kolem nich. Oblast na vnější hraně příkopu či za svahem nemusí mít stejného vlastníka jako
komunikace. V tomto případě najdeme vlastníka v katastru nemovitostí. Vegetaci v tomto pásmu může
tedy spravovat jiná osoba než komunikaci a může dojít ke sporům. V zastavěném území může být
komunikace brána jenom jako vozovka a krajnice. Zde záleží na blízkosti zástavby ke komunikaci.
Vlastníkem přilehlých pozemků, a tedy i stromořadí, je nejčastěji zmíněná obec (ESTERKA, 2010).
Tento zákon byl však novelizován k 1. 12. 2009 kdy vešla v platnost novela ZOPK č. 349/2009. Podle
tohoto zákona máme různé možnosti ochrany stromořadí.
Dle § 12 odst. 2 tohoto zákona je zakázáno bez povolení provozovat aktivity, které by změnily
krajinný ráz prostředí či jeho estetickou hodnotu. Krajinným rázem rozumíme přírodní, kulturní a
historickou charakteristiku dané oblasti. Součástí krajinného rázu jsou samozřejmě i stromořadí, takže
pro jejich kácení je nutné získat povolení od orgánu ochrany přírody (HENDRYCH, 2008).
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Stromořadí jako součást krajiny pomáhají vytvářet ekologické a estetické hodnoty krajiny.
Významný krajinný prvek je definován jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou
část krajiny,“ stromořadí je tedy možné vyhlásit jako významný krajinný prvek. Dochází tak formou
registrace na určených pověřených úřadech podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle
tohoto zákona jsou stromořadí chráněna před poškozením a vykácením. Pokud má dojít k zásahu do
stromořadí jako ekologicko-stabilizačního prvku krajiny, je nutné získat povolení od orgánů ochrany
přírody. Významný krajinný prvek je výsledkem spolupráce Ministerstva životního prostředí a AOPK
(ESTERKA, 2010).
Některá významná stromořadí mohou být podle § 46 odst. 1 orgánem ochrany přírody vyhlášeny za
skupinu památných stromů. Památné stromy není povoleno poškozovat či rušit v přirozeném vývoji
stromu. U těchto stromů je definované ochranné pásmo, kde není povolena žádná aktivita ohrožující
strom, jako např. stavební a terénní úpravy nebo chemizace. Toto pásmo je definováno jako kruh o
poloměru desetinásobku průměru kmene v prsní výšce nad zemí, pokud není jinak definováno
příslušnými úřady. Zrušit ochranu památného stromu může také pouze příslušný úřad pouze v případě
definovaném v § 56, tedy existuje-li nějaký veřejný zájem převažující nad zájmy ochrany přírody (AOPK
ČR, 2014b).
Stromořadí jsou také chráněna stejně jako všechny dřeviny rostoucí mimo les podle vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 o ochraně dřevin. „Dřevina rostoucí mimo les je strom či
keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní
půdní fond,“ tedy můžeme mezi ně zařadit i stromořadí. I tyto dřeviny jsou totiž chráněny před
poškozením dle § 7 a péče o ně je úkolem vlastníků pozemku, na němž rostou. Při špatném stavu může
být majiteli orgánem ochrany přikázáno provedení odpovídajícího zásahu, včetně pokácení stromů
(AOPK ČR, 2014a).
Tato právní úprava z 15. 7. 2013 také jasně definuje pojem stromořadí, kdy se jedná o souvislou
řadu minimálně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Pokud dojde k pokácení některého stromu ze
stromořadí, tak jeho místo je stále součástí stromořadí. Podle této novely je nutné žádat o povolení
kácet stromy ve stromořadí, i když nemají kmen o šířce 80 cm v prsní výšce nebo leží na soukromé
oplocené zahradě. Povolení ke kácení uděluje příslušný orgán ochrany přírody, tedy většinou obecní či
městský úřad. Ten vydá rozhodnutí na základě zdravotního a estetického stavu stromů, a zda převažuje
veřejný zájem nad ochranářským. Rozhodnutí musí být podloženo relevantními argumenty a mělo by
být doplněno plánem dosadby stromů na daném místě. Pokud je strom v havarijním stavu, je možné
ho pokácet a dodatečně tuto skutečnost oznámit úřadům do patnácti dnů. Jedná se o stromy, které
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svým stavem ohrožují životy lidí či jejich majetek. Většinou jsou to stromy výrazně poškozené při
extrémním počasí (Arnika, 2010b).
Na celostátní úrovni neexistuje žádná statistika kácení v alejích, lze pouze získat data od krajských
poboček silnic a dálnic. Tímto způsobem začala organizace Arnika od roku 2003 vést tuto statistiku.
Bohužel k této problematice neexistuje ucelená metodika. Problém je s přesností dat od krajských
poboček. Některé nedodaly data za všechny požadované roky a někdy do alejí zahrnuly i dosadbu
stromů mimo silniční pozemky. Jsou také oblasti, kde silniční pozemky patří obci, kde se statistika
kácení nepodařila získat. Navíc při přírodních katastrofách dochází ke kácení stromů záchrannými
složkami bez vědomí správy silnic a dálnic (Arnika, 2010c). Vidíme tedy, že čísla uvedená v tabulkách
organizací Arnika jsou nepřesná, avšak dostatečně dokumentují úbytek alejí v okolí komunikací.

(Arnika, 2010c)
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(Arnika, 2010c)

4.5 Obnova stromořadí

Z důvodu zániku velkého množství stromořadí je nutné se zabývat také jejich obnovou. Bohužel
podle statistik o kácení a výsadbě stromů je poznat, že obnova stromořadí nepatří mezi zájmy správců
silnic ani rezortu dopravy České republiky. Tato skutečnost je realitou ve všech krajích, ačkoliv zákon o
pozemních komunikacích určuje jejich správcům povinnost údržby a obnovy stromořadí. Důvodem
bývá i nekvalifikovanost pracovníků správy silnic. Obnova stromořadí je často problematická z důvodů
finančních, majetkových i z důvodu špatného výběru lokality stromořadí či druhu stromů (Arnika,
2010d).
Majetkové poměry v blízkosti silnic bývají problematické z důvodu různých majitelů. Prostor silnice
je majetkem kraje, ale oblast za příkopem mívá jiné majitele. Převážně se jedná o majetek
zemědělských sdružení, obce či majetkem České republiky. Možnostmi řešení je výkup pozemků či
převod majetku ze státního na krajský. Výkup pozemků je však finančně náročný a tyto výdaje nebývají
prioritou kraje (ESTERKA, 2010).
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Výběr druhové skladby stromořadí je důležité sladit s geobotanickými podmínkami jednotlivých
druhů stromů. Pro nížinaté oblasti je například vhodný topol černý či dub letní, pro vrchoviny jsou
naopak nejvhodnější břízy či jeřáby. Skutečnost se ale od teorie liší i z důvodu stereotypů převzatých
z minulosti. Stromořadí vysazovaná šlechtou v 17. století byla monokulturní, složené převážně
z rozložitých dominantních stromů jako duby letní či lípy srdčité. Naopak ve venkovských oblastech
byly využívány různorodé ovocné stromy, které byly hospodářsky využitelné. Později se rozšiřovala
stromořadí s různorodou skladbou stromů. Nejobvyklejší byly duby, lípy, jírovce a javory, ale postupně
se přešlo i k exotičtějším druhům jako je platan či topol černý, strom francouzské revoluce. Topoly byly
užívány pro svoji rychlost růstu, avšak jeho dřevo je z tohoto důvodu křehké a dochází jednoduše
k odlamování větví a tedy ohrožení jejich okolí. Problematické je také vysazování invazivních druhů
jako trnovník akát, které se nekontrolovaně rozšiřují do okolí výsadby. Vhodnější je tedy výsadba
domácích dlouholetých stromů, jako je lípa či dub. Upřednostňování lip jako součásti krajiny souvisí
také s národním cítěním obyvatel České republiky, pro něž je lípa národním stromem, na rozdíl od
dubu, který je více užíván v Německu. Můžeme najít i jiné druhy stromů jako je jilm nebo bříza, ale
nenajdeme téměř žádná stromořadí skládající se z jehličnatých stromů. Ojedinělým příkladem je
borovicová alej na Prachaticku, která pro rozložitost a nepravidelnost korun připomíná alej listnatou
(ESTERKA, 2010).
Problém financování obnovy je možné řešit několika způsoby, i když v rozpočtu s touto položkou
nebývá počítáno. Je zde možnost získat peníze od projektů podporovaných Ministerstvem životního
prostředí jako je Program péče o krajinu nebo Operační program Životní prostředí, který je také
dotován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Existují také
nadace na podporu zeleně, jako je Nadace Partnerství. Na podporu místních stromořadí vznikají často
také různé místní komunity či občanská sdružení (Arnika, 2010d).
Obnově stromořadí také často brání legislativní překážky v podobě technických norem Projektování
silnic a dálnic jako např. ČSN 73 6101, která bývá častým argumentem bránícím výsadbě stromů.
Zakazuje výsadbu stromů s větším průměrem kmene, který by mohl být považován za rizikový pro
bezpečnost dopravy. Zakazuje také výsadbu stromů „na novostavbách a rekonstrukcích silnic II. a III.
třídy a u všech existujících silnic v úrovni terénu nebo na násypech a pod nimi bez osazení svodidel.“
Tato norma není obecně závazná, ale doporučená. Závaznou se stává, je-li například součástí
stavebního povolení na silniční stavby od stavebního úřadu. Kdyby se tato norma brala jako závazná,
možnost obnovy stromořadí podél silnic by prakticky nebyla možná (ESTERKA, 2010).
Při obnově stromořadí můžeme také vybrat z různých metod či jejich kombinací. Každá metoda je
užitelná pro určité podmínky, má jiný účel i finanční náročnost a je vhodná pro jiný druh stromořadí.
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Rozdílný je také efekt na výsledný vzhled krajiny. Máme následujících pět základních metod
(HENDRYCH, 2008):
1. První možností je okamžitá dosadba v případě odumření stromu. Tato metoda je veřejností
vnímána jako průběžná péče, ale získáváme tak věkově a výškově nesourodou skupinu
stromů. Různá může být také kvalita výsadby. Hrozí také poničení zdravých stromů při
kácení stromů odumřelých.

2. Druhým způsobem je radikální řez, kdy jsou v jednu chvíli pokáceny všechny stromy
stromořadí a následovně nahrazeny novými zase ve stejný okamžik. Výsledkem je tedy nové
stromořadí ze stromů o stejném věku, vzrůstu a zdravotním stavu. V tomto případě bývá
problematický právě pohled veřejnosti, kdy je tento způsob považován za narušení krajiny a
často vyvolá vlnu kritiky či protestů. Využíván bývá tento způsob v parcích či blízkosti
historických budov.
3. Další možností je zachování nejkvalitnějších stromů ve stromořadí a zanechání ostatních
stromů na dožití. Po rozpadu méně kvalitních stromů dochází k dosadbě novými jedinci.
Vzniká tak fungující celek, ve kterém dochází ke střídání vzrostlých kvalitních jedinců
s dosázenými novými mladými stromy. I zde může nastat nespokojenost veřejnosti, protože
fáze čekání na rozpad původních nekvalitních jedinců může trvat několik desetiletí. Během
této doby dochází pouze ke kácení a řezu stromů. Jelikož nedochází k výsadbě, může
vzbudit dojem nedostatečné péče o stromořadí. Zde je obzvlášť nutné vypracovat projekt.
Vhodné je, aby veřejnost o tomto projektu byla informována. Tento způsob velmi dobře
využívá původní kvalitní jedince jako zdroj genetického materiálu.
4. Problematickou je metoda vysázení nového stromořadí souběžně s původními stromy. Zde
se však projevuje konkurenční boj mezi stromy. Ačkoliv stromy nežijí společně dlouhou
dobu, dochází často k deformaci nové výsadby, vedoucí někdy až k zániku stromu. Navíc
když zvládnou nové stromy dobu soužití, mohou být poničeny nebo zničeny při kácení
původních stromů.
5. Poslední metodou je dosadba stromů do míst, kde bylo větší množství původních jedinců a
je zde tedy velká mezera ve stromořadí. Jedná se o stromořadí s větším sponem. Tento
způsob se v určitém pohledu podobá metodě první, dochází k nesourodosti stromořadí
věkové i výškové. Nehrozí zde však takové nebezpečí poškození zdravých původních
stromů.
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4.6 Odhad stáří stromů

Dle (KOLAŘÍK, 2005).
Přesné stáří stromu lze zjistit pouze pomocí invazivních dendrologických metod, tedy vrtem
speciálním dutým nebozezem a Presslerovým přírůstoměrem. Po odečtu počtu letokruhů je nutné
odebrat letokruhy, které jsou zdvojené či ty, které se nevytvořily. Tímto postupem je možné
zdokumentovat i okolní vlivy, které strom ovlivnily. Jedná se však o metodu, která je náročná na
pomůcky i zpracování a má destrukční vliv na kmen stromu. Jedná se o velmi přesnou metodu, ale i zde
může dojít ke zkreslení dat, narazí-li se při odběru materiálu na dutinu, což je při odběru ze starších
stromů velmi pravděpodobné. Pro svoji náročnost a invazivnost tato metoda v této práci využita
nebude.
Ostatní metody, které využívají rozměry stromu či tloušťku borky, nemůžeme považovat za přesné
zjištění stáří stromu, ale výhodou je neinvazivnost těchto metod. Vhodné jsou tyto metody spíše pro
mladší stromy určitého druhu.
První metodou je odhad stáří stromu podle průměru stromu. Tato nejjednodušší metoda
využívá také průměrné vzdálenosti letokruhů u jednotlivých druhů stromů. Například obvyklý
druh lípa malolistá (Tilia cordata) má průměrnou vzdálenost letokruhů 3,16, dub letní (Quercus
robur) 3,115 nebo jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) má průměrnou vzdálenost letokruhů
3,545. Následovně můžeme věk stromu podle vzorce:
,
d je průměr kmene,
RL je tloušťka letokruhu.
Druhá možná metoda využívá křivku růstového modelu. Tato křivka byla vytvořena pro popis
solitérních stromů a jejich základních charakteristik na základě průměru kmene stromu. Tato
metoda na rozdíl od předchozí metody respektuje změny v růstu tloušťky v různém věku stromu.
Základem těchto křivek je dlouhodobé sledování a měření dendrologů. Zde použijeme tento
vzorec:
,
d je průměr kmene, B1,B2 a B3 jsou parametry křivky růstového modelu.
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Poslední možností výpočtu věku je vhodná pro senescentní stromy s rozpadající se korunou,
která mění přírůstek tloušťky kmene. Tato metoda se zabývá vlivem přirozených fází růstu
stromu (dospívání, dospělost, stárnutí) na nárůst kmene. Byla vytvořena ve Velké Británii pro
odhad věku starých stromů. I přes jiné klimatické podmínky je možné tuto metodu využít i
v České republice.
Nejdříve je nutné vypočítat plochu průřezu kmene (SC) a průměr kmene, který by měl strom
dosáhnout v dospělosti. Tento ukazatel získáme pomocí tabulky, vytvořené britskými vědci,
který dokumentuje věk dospělosti stromu v závislosti na umístění stromu a na tom také závislá
šířka letokruhu. Vynásobením těchto dvou hodnot získáme průměr kmene, jaký by měl mít
strom v dospělosti (RA). Známe-li průměr takového kmene, můžeme vypočítat i plochu takového
průřezu (SA). Dále k výpočtu potřebujeme zjistit plochu posledního letokruhu při průřezu
dospělého stromu podle následujícího vzorce:

Dále vypočítáme plochu kmene, který vznikl v období senescence (SV), tedy od celkové plochy
průřezu kmene odečteme plochu, která přibyla v dospělosti. Podělíme-li tuto plochu plochou
posledního letokruhu, zjistíme věk této části kmene (DS). Celkový věk stromu získáme po sečtení
věku v dospělosti i ve fázi senescence.
Vidíme tedy, že možností výpočtu věku stromu či jeho odhadu máme různé metody. Máme přesné
metody, které jsou však velmi invazivní a mohou stromu spíše uškodit. Poslední tři metody jsou závislé
na dlouhodobějším měření, ale jejich výsledky nejsou přesné a poslední výpočet využívá větší množství
vzorců. V této práci však nevyužijeme ani invazivní, ani nepřesnou metodu zjištění věku stromu.
Využijeme však dostupných pramenů, abychom zjistili přesný rok výsadby stromořadí.

4.7 Hodnocení zdravotního stavu stromů

Dle (KOLAŘÍK, 2005).
Hodnocení zdravotního stavu stromu je komplexní ukazatel shrnující mechanické poškození,
nakažení parazitickou houbou, množství dutin v kmenu či deformace koruny. Zdravotní stav je
důležitým ukazatelem pro popis bezpečnosti jedince, proto je součástí metodik stavu stromů a tím
pádem i stromořadí. Základem je vizuální šetření stromu.
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Můžeme sledovat vady dřeva a defekty kmene. Tyto vady narušují strukturu dřeva v kmeni, mohou
být spojené s mechanickým poškozením, které vede k oslabení stromu. Poškození také šíří napětí
v dřevě po vláknech celulózy až do dřevního pletiva. Při nárazu na překážku může dojít ke změně
směru šíření napětí a dochází i k šíření napříč vláken. V tomto směru je pevnost vláken výrazně nižší a
lehčeji dojde k poškození.
Defekty můžeme podle způsobu vzniku rozdělit na habituální defekty a poškození. Habituální
defekty jsou důsledkem špatného tvaru stromu či špatnému poměru proporcí. Tyto defekty zvyšují
zatížení stromu, narušují správný tok napětí ve dřevě a jsou tedy důvodem trhlin ve stromě. Jedním
z habituálních defektů je přeštíhlení kmene, kdy je buď příliš velká výška stromu, nebo příliš malý
průměr kmene. Tento defekt je obvyklý pro stromy rostoucí v hustém porostu, kdy strom je nucen růst
mezi ostatními rostlinami za sluncem. Po uvolnění okolí však strom nemá dostatečnou stabilitu a
zvláště při vyšších rychlostech větru, kdy dochází k rozkmitání stromu či jeho zlomení.
Dalším možným problémem je vznik sekundární koruny, když na základě nějakého negativního
vlivu, případně nevhodného prořezu, dochází k vytvoření další koruny ze spících pupenů. Tento jev
může zapříčinit různé druhy defektů, takže je nutné ho sledovat. Tento typ větví však tvoří oslabené
skupiny větví, které se mohou vylamovat. Při příliš častém řezu může dojít s velkou pravděpodobností
k infekci dřevokaznými houbami. Navíc nakonec není v koruně dost místa pro všechny větve a
následkem je, že větve mezi sebou bojují o přístup ke světlu. Přitom vizuálně vypadá, že koruna je
vitální a hustá. Řešením je pouze razantní řez koruny, který veřejnost často nelibě nese a považuje ho
za přehnaný. Je tedy nutné veřejnost dostatečně informovat o důvodu a způsobu prořezu. Zajímavostí
je, že tento defekt má pro strom i pozitivní stránky. Stromy s takto tvarovanou korunou se někdy
dožívají vyššího věku. Důvodem je menší rozložitost těchto korun. Navíc vytvářejí větší množství
ekologických prostředí pro různé organismy. Vidíme tedy, že tvorba sekundárních korun má kladné i
záporné stránky. Negativní stránky je možné vyřešit průběžnou péčí a menšími zásahy do koruny.
Třetím typem defektu je nevhodný tvar koruny, kdy je tvořena několika konkurenčními výhony,
rostoucími z hlavního větvení. Svým tvarem může vypadat jako koště, výhony si stíní, omezují se
v růstu a zvyšují konkurenční tlak. Tento stav je důsledkem nedostatečné péče a zastřihávání v mládí
stromu. Dále můžou tvar koruny kazit větve vzniklé obnovením aktivity adventivních pupenů. Tyto
větve mají bujný růst, ale nejsou správným způsobem napojeny na kmen a může dojít k vylomení
větve. To může zapříčinit také poškození kmene stromu a následně větší možnost napadení
parazitickými houbami. Sekundární výhony také odebírají živiny a vodu pro růst stromu a dochází
k prosychání koruny. Následovně dochází k excentricitě koruny nebo i celého stromu při naklonění
kmenu. Částečná excentricita je obvyklá u každého stromu z důvodu různého oslunění jednotlivých
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částí stromu, ale při přílišném vychýlení dochází k nerovnoměrné zátěže jednotlivých nosných prvků.
Asymetrické koruny často vznikají při soutěži sousedních stromů o světlo. Když je skupina stromů
kompaktní, nedochází většinou k problematickým situacím, avšak v případě odkácení sousedního
stínícího stromu může dojít k torzi zbylého stromu vlivem silného bočního větru. K podobnému stavu
může dojít při odstranění výrazných větví u vícekmenných stromů či větví vyčnívajících z profilu koruny.
Dochází tedy ke změně těžiště a rozkmitu stromu. Posun těžiště může zapříčinit také vyvětvování větví,
či částí koruny. Podle některých názorů může vyvětvení snížit náporovou plochu stromu. Bohužel
k němu většinou dochází v nižších polohách stromu, kde tento efekt není tak výrazný a tedy posun
těžiště mimo strom zvyšuje ohybový moment a torzní zatížení při poryvech větru. Tento typ koruny
tedy zvyšuje náchylnost ke kmitání a menší ohybovou tuhost.
Dalším růstovým defektem je tzv. tlaková vidlice. V tomto úzkém větvení není prostor pro pevné
spojení větví. Dvě části vidlice jsou od sebe odděleny a nevytváří společné letokruhy. Spojovací plocha
je tedy zmenšena, najdeme zde menší množství chemických vazeb a snižuje se pevnost spojení. Strom
reaguje vytvořením rozšířené plochy z venkovní části připomínající uši. Jediným řešením je zde včasný
řez. Vliv na vznik tlakové vidlice u stromu má i druh stromu. Mezi náchylnější stromy patří stromy
sloupcovitého tvaru a u nás obvyklé druhy lip. V tomto směru probíhá výzkum ve Velké Británii, kdy je
sledována pravděpodobnost vytváření tlakových vidlic na jednotlivých druzích stromů a následně
pravděpodobnost selhání koruny v důsledku tlakových vidlic. V závislosti na tvorbě tlakových vidlic
dochází nejčastěji k selhání zlomem.
Druhým typem defektu je poškození. Poškození vzniká vlivem vnějších faktorů, které naruší
soudržnost stavby stromu či jeho ochranný kryt. Jejich rozsah může být různý, ale závažná jsou
poškození zasahující rozsáhlé plochy kmene. Může dojít k přerušení zásobování vodou a živinami, ale i
k umožnění cesty patogenních vlivů. V konečném důsledku může dojít i k destabilizaci stromu.
Nejnebezpečnější je poškození v místech propojení vodivých cest ve stromu, jako je např. větvení.
V těchto místech dochází nejrychleji k šíření infekce po celém stromu. Problematické je zjištění
poškození kořenu stromu, které nebývá možné lokalizovat vizuálně, ale například při stavebních
pracích v okolí stromu lze poškození očekávat. V tomto případě je nutné využít přístrojů k určení míst
poškození.
První možností poškození jsou trhliny. Jedná se o narušení celistvosti kmene či větví, která má vliv
hlavně na odolnost při namáhání krutem. Vznikají vlivem příčného napětí působícího na materiál.
Trhlina bývá posledním znamením před konečným zničením stromu, proto je nutné jednotlivé trhliny
evidovat, aby této destrukci mohlo být zamezeno nebo aby ulamující větve ublížily okolí. Nejznámějším
způsobem, jak může trhlina vzniknout, je působení mrazu, takže výsledkem jsou mrazové trhliny. Tyto
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trhliny jsou nejčastěji viditelné u mladých stromů s tenkou borkou, u ostatních dochází pouze ke
zvětšování trhlin již existujících. Naopak může dojít k odumření pletiv vlivem přehřátí slunečním
zářením. Při dalším přírůstu kmene dochází ke tvorbě podélných trhlin. K tomuto defektu dochází
hlavně u nově vysazených stromů s tenkou borkou nebo u starších stromů při přílišnému namáhání už
jednou poškozeného místa. Je však těžko identifikovatelný pouhým okem zvláště z vrchní části větve,
takže je nutné využít stromolezecké techniky. Trhliny se mohou ale vytvořit i mezi letokruhy. Takovéto
trhliny se nazývají obvodové, a i když nejsou samy o sobě výrazně nebezpečné, při spojení s dalšími
defekty může mít fatální následky. Spojené často bývají s asymetrickou korunou. Trhliny vznikají také
jako důsledek napadení parazitickou houbou, kdy dochází k odumření napadené části a vzniká zde
růstová deprese. Tyto trhliny se vyskytují často u starších stromů či stromů na nevhodných místech.
Tyto trhliny lze lehko identifikovat pomocí bakteriálního výtoku doprovázejícího tento jev. Trhliny
mohou také vzniknout jednoduše po přetížení nosného prvku stromu, aniž by docházelo
k předchozímu poškození, kdy v závislosti na extrémních povětrnostních podmínkách dochází k nárůstu
zatížení. Z důvodu rychlosti nástupu přetížení není strom schopen dostatečně rychle obnovit množství
dřeva a objevuje se trhlina. Podobně při vyklonění výraznějších větví a kmenů, vznikají podélné trhliny.
Tento jev se nazývá hazard beam. Tyto trhliny však bývají nejdříve uvnitř dřevního válce a až později
vně. Stabilizace tohoto poškození je možná pouze za pomoci bezpečnostní vazby.
Dalším typem poškození jsou dutiny, vznikající po rozpadu dřeva po nakažení parazitickou houbou.
Dutiny ovlivňují strom v závislosti na lokalizaci, rozsahu poškození, a zda je dutina otevřená či
uzavřená. Uzavřené dutiny, pokud nemají velký rozsah a jsou schopné zareagovat dostatečným
nárůstem dřeva, nemusí mít pro strom destruktivní důsledky. Problém nastává, když strom nemá
dostatečně silnou zbytkovou stěnu. Tehdy dochází k destabilizaci a zřícení stromu. Vždy záleží na
poměru dřeva, které se rozpadne a které stihne za stejnou dobu narůst. Nebezpečí také zvyšuje, když
je dutina v blízkosti napojení větve. Snižuje zde pevnost napojení větve.
Stabilitu stromu mohou také narušit problémy kořenového systému. Základními faktory jsou
morfologie, defekty kořenů a vlastnosti okolní půdy. Zvláště při výsadbě stromů ve městech se může
stát, že kořeny nemají dostatek místa pro svůj růst z důvodu překážek jako je silnice, základy budov
atd. nebo přílišného zhutnění půdy v blízkosti stromu. Stává se také, že stromy mají kořeny
zdeformované kvůli pěstování v kontejneru či dochází k poškození při výsadbě. Při překážce např. ve
formě kamene může dojít k tvorbě rotujících kořenů, které mohou kmen škrtit. K poškození dochází ale
také v závislosti na stavebních pracích v okolí stromu. Důležitá je zde vzdálenost výkopů od kmene
stromu a jeho technologie. V ČNS DIN 18 920 je ochranné pásmo stromu jako průmět koruny zvětšený
o 1,5 m či pětinásobek tohoto průmětu u sloupcovitých stromů. Toto je samozřejmě minimální oblast,
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na jejímž okraji je nutné provádět výkopové práce s největší opatrností. Problémem je, že k vytržení
kořenů může dojít i za hranicí výkopu.
I na kořenovém systému se může totiž vytvořit infekce, která je však oproti kmenu hůře
rozpoznatelná. Ovšem plodnice se někdy vytvoří na krátký časový úsek a v nepravidelných časových
úsecích. Infekce tedy nemusí být při odběru rozpoznána, i když její rozměry mohou být výrazné. Je tedy
nutné, aby odběry byly systematické a byl sledován výskyt i odumřelých plodnic dřevokazných hub.
K vyvrácení stromu může dojít také z důvodu přílišného náklonu kmene. Může být následkem
povětrnostních podmínek, ale také růstu světlomilných stromů. Tento náklon nemusí být defektivní,
pokud nedojde ke změně podmínek a v jejich následku extrémnímu náklonu.
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5 Přehled vybraných stromořadí v Pardubickém kraji

Tato práce je součástí projektu mapování stromořadí. V diplomové práci byla vybrána oblast
Pardubického kraje. Celkem bylo mapováno 17 alejí a 4 stromořadí, z nichž 16 již má ochranný statut
buď jako skupina památných stromů nebo významného krajinného prvku. Jedná se o tato stromořadí a
aleje: alej Maxe Švabinského v České Třebové, alej na Mariánské hoře, alej od Choceňského zámku k
vrcholu Chlum, alej z Chocně do Hemže, alej Velká lipka v Chrasti, alej Malá lipka v Chrasti, alej z Králík
ke klášteru na Hoře Matky Boží, stromořadí na hrázi Drahotického rybníka v Libáni, alej na hrázi
bývalého rybníka u obce Libáň, alej na hrázi rybníka Pařezný, platanové stromořadí v Luži, stromořadí
na břehu Labe v Pardubicích, stromořadí na sídlišti v Zeleném předměstí v Pardubicích, alej u obce
Hrádek, alej v Poličce, Kaštanka Slatiňany, lipová alej Slatiňany, alej Vysoké Mýto, alej na hrázi
Zámeckého rybníka v Žamberku, kaštanová alej v Žamberku, kaštanová alej Žamberk – Lukavice.
V této kapitole jsou jednotlivá stromořadí popsána pomocí informací získaných v terénu a získané
dokumentaci, doplněné fotografiemi a zakreslené na topografické a ortofoto mapě.

Obr. 5 Poloha mapovaných stromořadí v rámci Pardubického kraje (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.1 Alej Maxe Švabinského v České Třebové

Alej břízy bílé (Betula pendula) leží jihozápadně od města Česká Třebová. Začíná 2OO m od parku
Javorka a pokračuje 3,2 km podél silnice III. třídy serpentinami mezi zahrádkářskou osadou Sahara
směrem na Kozlovský kopec (601 m n. m.). Skládá se z 390 vzrostlých bříz vysazených v roce 1920 na
počest Maxe Švabinského jeho švagrem Karlem Vejrychem (RUPRECHTOVÁ, písemné sdělení). Max
Švabinský totiž dojížděl do České Třebové za rodiči své ženy a svými malbami okolí Kozlovského kopce
oblast proslavil. Začátek aleje (asi 200 m) se skládá ze tří řad stromů doplněných o lavičky a zbytek
aleje lemuje silnici na Kozlovský kopec ve dvou řadách. Stromy v aleji byly 4. 6. 1987 městským úřadem
v České Třebové vyhlášeny za památné stromy (evidenční list Česká Třebová, 1994). Původně bylo
v aleji 671 bříz, ale od roku 2003 byla postupně zrušena ochrana 281 bříz. Vhodná by byla tedy obnova
aleje a dosázení chybějících stromů, avšak její obnova není zatím plánována. Její směr je SV → JZ. Leží
ve svahu Kozlovského kopce a svým tvarem kopíruje probíhající silnici. Není tedy přímá, ale klikatí se
podél serpentin. Při průjezdu alejí můžeme i dopředu sledovat průběh silnice. Alej společně s okolní
vegetací vhodně doplňuje okolní krajinu spojenou se zahrádkářskou osadou pod vrcholem Kozlovského
kopce. Její funkce je tedy hlavně krajinotvorná a estetická. Jelikož je její součástí i značená turistická
trasa, je využívána pro turistické účely.

Obr. 6 Boční pohled na jihozápadní část Aleje Maxe Švabinského u České Třebové
(L. Dejdarová, 24. 2. 2014)
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Obr. 7 Poloha aleje u České Třebové zakreslená na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 8 Poloha aleje u České Třebové zakreslená na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.2 Alej na Mariánské hoře

Alej je součástí křížové cesty v blízkosti poutního kostela na Mariánské hoře (491 m n. m.). Jedná se
o alej kruhového půdorysu, skládající se z 88 stromů lípy malolisté (Tilia cordata) různého stáří.
Původních 75 stromů bylo vysázeno v roce 1886 (KUBELKOVÁ, písemné sdělení) jako doplněk
půlkruhové křížové cesty, ale část aleje je dosázena novými stromy. Některé starší mají zdravotní stav
až výrazně zhoršený a vyžadují údržbu. Můžeme najít výrazné praskliny na kmenech stromů i proschlé
koruny u některých stromů (viz fotodokumentace obr. 8). Zde je údržba zvláště důležitá z důvodu
nebezpečí poranění účastníků konaných poutních akcí. Stromy aleje byly vyhlášeny jako památné
městským úřadem v Lanškrouně dne 13. 7. 1995 (KUBELKOVÁ, písemné sdělení). Leží na vrcholu, který
je součástí evropského rozvodí Severního a Černého moře. Jedná se o výraznou dominantu v okolní
krajině. Její funkci estetickou doplňuje funkce krajinotvorná a historická funkce. Je vhodná také pro
relaxační a turistické účely. Zde také dochází k častému využití pro církevní akce.

Obr. 9 Vnitřní pohled na alej na Mariánské hoře (L. Dejdarová, 16. 9. 2013)
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Obr. 10 Poloha aleje na Mariánské hoře na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 11 Poloha aleje na Mariánské hoře na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
56

5.3 Alej od Choceňského zámku k vrcholu Chlum

Alej lípy malolisté (Tilia cordata) vede od zámku v Chocni až k vrcholu Chlum, který leží v blízkosti
Chocně. Skládá se z 613 vzrostlých lip. Oproti letnímu mapování byly tři stromy vykáceny (původně 616
kusů). Stromy v aleji byly 29. 11. 1996 vyhlášeny městským úřadem v Chocni jako památné stromy
(evidenční list Choceň, 1996). Alej je rozdělena na dvě rozdílné části probíhající železniční tratí. Severní
část je součástí zámeckého parku, který je registrován jako významný krajinný prvek a je také součástí
přírodního parku Orlice. Jižní část, která se skládá ze čtyř řad stromů, vede od železničního podchodu
k vrcholu Chlum. Většina stromů v aleji má dobrý zdravotní stav, ale je zde i několik stromů ve výrazně
zhoršeném stavu. Mají výrazné trhliny, jsou infikované parazitickou houbou apod. Alej má směr
severo-jižní. Severní část aleje leží v rovinné oblasti zámeckého parku, naopak jižní část stoupá
k vrcholu Chlum (354 m n. m.). Severní část má pouze dotvářející charakter, jelikož ačkoli jsou stromy
vrostlé, jsou součástí do okolní vegetace parku. Jižní část je dominantou procházející zástavbou města.
Alej má výraznou estetickou hodnotu, ale významná je i její hodnota historická, jelikož odhadované
stáří stromů je až 250 let (POTŠTEJNSKÁ, písemné sdělení). Je často také využívána k relaxačním a
turistickým účelům, pro něž je zde vybudován systém asfaltových chodníků doplněných lavičkami.
V blízkém okolí je také dětské hřiště a skate-park. V průběhu mého mapování v této aleji došlo také
k úbytku stromů. Byly pokáceny tři stromy v rámci projektu na regeneraci zeleně zámeckého parku.

Obr. 12 Celkový pohled na jižní část aleje v Chocni (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)
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Obr. 13 Poloha aleje u zámku v Chocni na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 14 Poloha aleje u zámku v Chocni na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.4 Alej z Chocně do Hemže

Alej lípy malolisté (Tilia cordata) vede od okraje města Choceň podél silnice II. třídy ke kostelu
uprostřed obce Hemže. Skládá se z 232 různě starých lip. U původních stromů se stáří odhaduje až na
230 let, ale velká část aleje je již nahrazena stromy novými (asi 3 roky starými) podle zpracovaného
plánu obnovy. Některé starší stromy jsou ale ve velmi špatném zdravotním stavu (viz fotodokumentace
obr. 18), najdeme na nich množství trhlin či odlamujících se větví, takže větve jsou svázány lany a dají
se očekávat další úpravy v aleji. Byl zde však vytvořen funkční celek využívající kvalitnější původní
jedince, doplněný o novou výsadbu. Stromy v aleji byly v roce 1993 vyhlášeny městským úřadem
v Chocni jako památné (evidenční list Choceň, 1993). Alej má směr JZ → SV. Kopíruje tvar terénu, takže
její začátek u Chocně má stoupající tendenci a v okolí Hemže leží na zarovnaném hřbetu zdejší zvlněné
krajiny. Její poloha mezi poli dává aleji dominantní ráz v okolní krajině. I v obci Hemže, kde jsou
zachovány původní stromy, se jedná o dominantu převyšující okolní zástavbu. Funkce aleje je převážně
estetická, ale její část je díky přilehlé cyklostezce s lavičkami využívána k relaxačním a turistickým
účelům. Původní výsadba měla pravděpodobně také význam orientační. Jakmile dosadba nových
stromů bude vyšší, získá alej tuto funkci zpět v plné míře.

Obr. 15 Boční pohled na alej mezi Chocní a obcí Hemže (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)
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Obr. 16 Poloha aleje mezi Chocní a Hemží na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 17 Poloha aleje mezi Chocní a Hemží na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.5 Alej Velká lipka v Chrasti

Alej lípy malolisté (Tilia cordata) lemuje jihovýchodní okraj města Chrast. Lemuje parkovou cestu
spojující zámecký park s lesem, ve kterém se nachází, dnes už nefunkční, přírodní divadlo. Kromě
převažující lípy malolisté (Tilia cordata) je zde v hojném počtu zastoupena i lípa velkolistá (Tilia
platyphylla) a jírovec maďal (Aesculus hippocastanum). Původní stromy byly vysázeny v roce 1740.
Stromy v aleji byly vyhlášeny v roce 2000 městským úřadem v Chrasti stromy památnými v počtu 141
kusů (MÚ Chrast, 2000). 25. 6. 2008 však zasáhlo Chrast tornádo, které alej výrazně poničilo a počet
stromů tak klesl na 66. Nic se na tom nezměnilo ani při monitoringu v létě 2012, kdy v aleji přibyly
pouze cedulky „Vstup do lipek na vlastní nebezpečí. Město Chrast.“ V druhé polovině roku 2012 však
došlo k obnově aleje. Některé silně poničené původní stromy byly vykáceny, takže jejich počet klesl na
55, ale došlo k výsadbě 98 kusů nových stromků lípy malolisté (Tilia cordata). Počet stromů v aleji tedy
stoupl na současných 153 kusů. Stromy mají tedy různý vzrůst a zdravotní stav. Nově dosázené stromy
jsou v dobrém stavu, ale na původních stromech můžeme stále najít stopy poškození tornádem.
Nejsilnější strom je dokonce svázán čtyřmi lany, aby se zamezilo rozlomení (viz fotodokumentace obr.
22). Byl zde vytvořen funkční celek využívající kvalitnější původní jedince, doplněný o novou výsadbu.
Začátek aleje navazuje na východ ze zámeckého parku a pokračuje jihovýchodním směrem až ke kapli
sv. Jana Nepomuckého. Leží v rovinaté krajině obklopena z jihozápadní strany poli a z druhé strany
rodinnými domky a sportovním areálem. Vzrůstem původních stromů tvoří dominantu v okolní krajině.
Má tedy výraznou funkci estetickou a krajinotvornou. Propojení zámku a kapličky sv. Jana
Nepomuckého zvýrazňuje historický význam aleje. Prostředí aleje je hojně využíváno pro turistické a
rekreační účely, jak jsem viděla v rámci mapování. Je doplněné lavičkami a je součástí naučné stezky
Chrastecka. Alej také přirozeně odděluje obytnou zónu od přilehlého pole a tvoří větrolam.
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Obr. 18 Celkový pohled na alej Velká lipka před obnovou (L. Dejdarová, 23. 8. 2012)

Obr. 19 Celkový pohled na alej Velká lipka (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)
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Obr. 20 Poloha aleje Velká lipka na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 21 Poloha aleje Velká lipka na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.6 Alej Malá lipka v Chrasti

Listnatá alej složená ze stromů lípy malolisté (Tilia cordata) leží na jihozápadním okraji města
Chrast. Vede od zámku k silnici navazující na alej Velká lipka. Převažující dřevinou je zde lípa malolistá
(Tilia cordata), ale najdeme zde i exempláře lípy velkolisté (Tilia platyphylla) i jírovec maďal (Aesculus
hippocastanum). Zde podobně jako u Velké lipky došlo k proměně počtu stromů z důvodu postižení
tornádem, které zasáhlo Chrast 25. 6. 2008. Vlivem této události klesl počet stromů z původních 47 na
28 kusů. Nic se na tom nezměnilo ani při mapování v létě 2012. I zde došlo ke kácení nejponičenějších
stromů, ale zde nedošlo k tak výraznému zničení jako u Velké lipky, takže aktuální počet původních
stromů po vykácení těch nejpoškozenějších je 26. Došlo zde také k dosadbě 53 kusů nových stromků
lípy malolisté (Tilia cordata), takže celkový aktuální počet stromů je 79. Výsledná alej je tedy různorodá
věkem, vzrůstem i zdravotním stavem. Nově dosázené stromy jsou ve výborném stavu, ale původní
výsadba má zdravotní stav převážně zhoršený. Některé mají výrazné praskliny, často používané lidmi
jako odpadkové koše, rozlámané koruny či větve (viz fotodokumentace obr. 28). Původní stromy byly
vysázeny v roce 1740 a nové v roce 2012. Alej je ale funkčním celkem využívajícím původní stromy jako
základ nové aleje. Stromy byly vyhlášeny za památné v roce 2000 městským úřadem v Chrasti (MÚ
Chrast, 2000). Alej začíná u vchodu do zámku a pokračuje podél zdi zámeckého parku jihovýchodním
směrem k silnici směřující k Velké lipce. Leží v rovinatém terénu mezi zdí zámeckého parku a přilehlými
poli. Dotváří krajinu v okolí zámku a volně navazuje na výraznější Velkou lipku. Dominuje zde funkce
estetická, ale doplňuje ji funkce krajinotvorná. Zde můžeme sledovat také funkci turistickou a
relaxační, k čemuž je možné využít lavičky a značenou naučnou stezku Chrastecka. Blízkost zámku
dokazuje její historický význam.
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Obr. 22 Celkový pohled na Malou lipku před obnovou (L. Dejdarová, 23. 8. 2012)

Obr. 23 Celkový pohled na Malou lipku (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)
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Obr. 24 Poloha aleje Malá lipka na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 25 Poloha aleje Malá lipka na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.7 Alej z Králík ke klášteru na Hoře Matky Boží

Památná alej spojuje město Králíky a klášter na Hoře Matky Boží. Jedná se o alej 399 stromů, z toho
43 stromů je nově dosazených (lípa malolistá (Tilia cordata)). Problém zde byl v nesouladu počtu
stromů se získanou dokumentací. Počet 399 stromů byl v terénu ověřen pomocí zaznamenání GPS
souřadnicí jednotlivých stromů. V této aleji převažují dva druhy stromů. Ve vrchní časti aleje se jedná
převážně o javor mléč (Acer platanoides) a spodní část se skládá z mladších exemplářů lípy malolisté
(Tilia cordata). Najdeme zde ale také jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) či jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).
Většina stromů je v dobrém stavu, ale v horní části najdeme několik stromů ve zhoršeném stavu. Na
kmenech mají některé praskliny či proschlé koruny. Jeden strom má poškozený kmen u kořene, že je
vidět skrz (viz fotodokumentace obr. 34). Stromy v aleji byly v roce 1994 městským úřadem v Králíkách
vyhlášeny jako památné (evidenční list Králíky, 1995), jsou také součástí městské památkové zóny
Králíky. Založení aleje se datuje k roku 1700 až 1710, kdy zde byla vydlážděna cesta a postaveno
původních 8 kapliček. V průběhu let byla alej často poničena vichřicí a dosazována. Nejstarší stromy
zde jsou z roku 1856. Poslední projekt obnovy aleje byl vypracován v roce 2013, kdy bylo navrženo
ošetření stávajících stromů a dosadba 44 stromů v průběhu následujících pěti let (Králíky, 2013). Alej
začíná v Králíkách v ulici Sadová a pokračuje jihovýchodním směrem až ke vchodu do kláštera na Hoře
Matky Boží. Leží ve svahu. Nadmořská výška se pohybuje mezi 560 m n. m. a 760 m n. m. V krajině má
určující význam z hlediska krajinného rázu. Při pohledu od kláštera je velmi dominantní v krajině. Její
funkce je estetická, ale je využívána k rekreačním, turistickým, poutním i sportovním účelům. Její
význam je ale i z historického hlediska. Z původních 8 kapliček doprovázejících alej se do současnosti
dochovalo pouze 5 kusů. Její krásu potvrzuje i to, že alej se umístila na 4. místě v anketě Alej roku
2013, pořádanou organizací Arnika (Arnika, 2011).

Obr. 26 Pohled na alej z Hory Matky Boží směr Králíky (L. Dejdarová, 27. 8. 2013)
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Obr. 27 Poloha aleje u města Králíky na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 28 Poloha aleje u města Králíky na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.8 Stromořadí na hrázi Drahotického rybníka v Libáni

Stromořadí dubu letního (Quercus robur) leží v obci Libáň na hrázi Drahotického rybníka. Skládá se
z 15 rozložitých dubů oproti původním 16 kusům. Většina je v dobrém zdravotním stavu, jen několik
z původních stromů má proschlou korunu (viz fotodokumentace obr. 38). Stromy ve stromořadí byly
obecním úřadem v Nasarkách v roce 1999 vyhlášeny za památné (OÚ Nasavrky, 1999). Jedná se o
liniovou zeleň lemující přilehlou cestu do chatové osady, pokračující směrem k blízkému poli a
pokračující k obci Drahotice. Část stromořadí lemující chatovou osadu má směr severojižní, podél
navazující polní cesty se stromořadí stáčí jihozápadním směrem. Takto tato dominanta kopíruje také
tvar hráze Drahotického rybníka, na kterém leží. Stromořadí bylo původně vysázeno pro svoji
zpevňující funkci. Postupně ji ale zastínila jeho estetická a krajinotvorná funkce. Často je také využívána
pro turistické účely, protože přilehlá cesta je spojnicí mezi obcemi.

Obr. 29 Celkový pohled na stromořadí na hrázi Drahotického rybníka (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)
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Obr. 30 Poloha stromořadí na hrázi Drahotického rybníka na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 31 Poloha stromořadí na hrázi Drahotického rybníka na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.9 Alej na hrázi bývalého rybníka u obce Libáň

Alej složená ze stromů dubu letního (Quercus robur) je nerovnoměrně rozložena po stranách stezky
vedoucí po hrázi bývalého rybníka u obce Libáň. Je složená z 10 vzrostlých dubů různého zdravotního
stavu. Některé jsou poškozené bouřemi a spadem stromů, některé mají proschlé koruny a olámané
větve (viz fotodokumentace obr. 41). Stromy byly v roce 1993 vyhlášeny obecním úřadem
v Nasavrkách za památné (evidenční list Nasavrky, 1993). Alej začíná u konce obce Libáň a pokračuje
podél turistické stezky severovýchodním směrem k blízkým chatkám za lesíkem. Stromy jsou nyní i přes
svůj výrazný vzrůst součástí okolního lesíka. Dotváří tedy okolní vegetaci. Vhodné by bylo prokácení
okolní zeleně, což by zvýšilo atraktivitu krajiny. Vhodně lemují turistickou stezku vedoucí přes hráz
bývalého rybníka vedoucí od obce Libáň (část obce Nasavrky) do místní části Radochlín. Kopíruje tedy
tvar hráze. Její funkce estetická a krajinotvorná je omezena přilehlým porostem. Vhodné je ale využití
pro turistické účely. Zvýraznění oblasti bývalého rybníka dokazuje její význam historický.

Obr. 32 Střední část aleje na hrázi bývalého rybníka u obce Libáň (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)
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Obr. 33 Poloha aleje na hrázi bývalého rybníka u Libáni na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3.
2014)

Obr. 34 Poloha aleje na hrázi bývalého rybníka u Libáni na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.10 Alej na hrázi rybníka Pařezný

Alej dubu letního (Quercus robur) se rozkládá na hrázi rybníka Pařezný nedaleko od obce Libáň (část
obce Nasavrky). Stromy jsou nepravidelně rozložené podél lesní cesty vedoucí po hrázi rybníka
Pařezný. Skládá se z 15 dubů v různém zdravotním stavu. Většina stromů je v dobrém zdravotním
stavu, ale najdeme zde i strom, který je dutý a natolik poškozený, že je vidět skrz něj (viz
fotodokumentace obr. 45). Podle viditelných spálených míst došlo pravděpodobně k poškození
bleskem. U tohoto stromu je již zrušena ochrana, aby mohlo dojít k odstranění. Nejsou však žádné
informace o plánované obnově této aleje. V některých místech jsou mezi stromy větší rozestupy, tak
by byla dosadba vhodná, avšak legislativně problematická. Nyní není dosadba alejí na hrázích rybníků
podporována. Její stromy byly v roce 1996 vyhlášeny obecním úřadem v Nasavrkách za památné (OÚ
Nasavrky, 1996). Alej navazuje na lesní cestu vedoucí od obce Radochlín a pokračuje jihozápadním
směrem po hrázi až k jejímu konci, kde cesta pokračuje polní cestou do obce Libáň. Ze severozápadní
části také přiléhá k přírodní rezervaci Hluboký, chránící faunu a flóru v mokřinách kolem rybníka
Hluboký. Její průběh kopíruje tvar hráze a vhodně doplňuje okolní krajinu. Funkci estetickou a
krajinotvornou v tomto případě doplňuje funkce zpevňující.

Obr. 35 Celkový pohled na alej na hrázi rybníka Pařezný (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)
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Obr. 36 Poloha aleje na hrázi Pařezného rybníka na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 37 Poloha aleje na hrázi Pařezného rybníka na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.11 Platanové stromořadí v Luži

Stromořadí platanu javorolistého (Platanus acerifolia) vede podél místní komunikace od Hamzovy
léčebny k poutnímu kostelu Panny Marie pomocnice na Chlumku. Skládá se z 5 platanů výrazné výšky
v dobrém zdravotním stavu. Odhadovaný věk stromů je 300 let (ZAVŘELOVÁ, ústní sdělení). Stromy ve
stromořadí získaly podle vyhlášky města Skuteč v roce 1996 statut památných stromů (MÚ Skuteč,
1996). Stromořadí začíná u křižovatky místních komunikací u Hamzovy dětské léčebny v Luži, pokračuje
podél zdi bývalého hospodářského objektu severním směrem až k obvodové zdi kolem kostela Panny
Marie pomocnice na Chlumku. Leží v rovinatém terénu a prostor mezi stromy je využit jako parkovací
místa. Stromy pro svůj vzrůst převyšují okolní zástavbu a díky své rozložité koruně tvoří dominantu
ulice Hamzova. Platany se považují za atraktivní estetickou dřevinu vhodnou pro výsadbu na veřejných
prostranstvích. I zde má stromořadí estetickou funkci a má svůj význam i z historického hlediska.

Obr. 38 Pohled na platanové stromořadí od kostela Panny Marie pomocnice na Chlumku
(L. Dejdarová, 2. 9. 2013)
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Obr. 39 Poloha stromořadí v Luži na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 40 Poloha stromořadí v Luži na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.12 Stromořadí na břehu Labe v Pardubicích

Stromořadí dubu letního (Quercus robur) se nachází na pobřeží řeky Labe lemující části města
Pardubice Staré Město a Zelené Předměstí. Jedná se o stromořadí skládající se z 35 dubů, které je
lemováno přilehlým chodníkem a doplněné lavičkami. Přes svoji mohutnost jsou stromy v dobrém
zdravotním stavu, jen dva stromy jsou nakaženy parazitickou houbou (viz fotodokumentace obr. 52) a
výjimečně najdeme u stromu více proschlou korunu. Stromy byly vyhlášeny za památné v roce 1995
městským úřadem v Pardubicích (evidenční list Pardubice, 1995). Začíná u Tenisového klubu Pernštýn,
odkud pokračuje jihozápadním směrem podél ČEZ arény a je přerušeno Hradeckou ulicí. Za mostem
kopíruje dále tok Labe, stáčí se tedy západním směrem a končí u sídliště Palackého. Leží nížinné oblasti
v okolí Labe, ale leží za valem oddělujícím obytnou část od řeky Labe. Stromořadí představuje
dominantu kopírující břeh Labe. Toto stromořadí má také výraznou estetickou hodnotu, kdy jejich
košaté koruny vylepšují pohled na blízké sídliště. Pro svoji mohutnost je možné toto stromořadí využít
pro rekreační účely. Zvláště část, která lemuje sídliště doplněná o lavičky, je častým cílem chodců i
cyklistů. Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu je 160 cm (viz fotodokumentace obr. 51), jedná se
tedy o historicky významnou skupinu stromů. Tento význam podporuje i blízkost Pardubického zámku.
Na břehu Labe zajišťuje i funkci zpevňující.

Obr. 41 Pohled na západní část stromořadí v Pardubicích podél Labe (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)
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Obr. 42 Poloha stromořadí v Pardubicích u Labe na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 43 Poloha stromořadí v Pardubicích u Labe na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.13 Stromořadí na sídlišti v Zeleném předměstí v Pardubicích

Stromořadí dubu letního (Quercus robur) se nachází v oblasti sídliště Palackého v Zeleném
předměstí v Pardubicích. Stromořadí začíná v areálu mateřské školy na nábřeží Závodu míru, směřuje
k ulici nábřeží Závodu míru a stáčí se do pravého úhlu mezi okolní bytové domy. Jedná se o 21 kusů
dubu letního, jejichž stáří se odhaduje na 100 – 200 let (evidenční list Pardubice, 2004). I přes svoje
stáří jsou stromy v dobrém zdravotním stavu pouze na jednom stromě lze nalézt větší trhliny a jeden
strom je nutné zajistit pásem proti rozlomení (viz fotodokumentace obr. 55). Stromy ve stromořadí
byly v roce 2004 městským úřadem v Pardubicích vyhlášeny jako památné (evidenční list Pardubice,
2004). Oproti původnímu vyhlášení 22 kusů památných stromů byl však jedem strom v areálu
mateřské školy skácen. Stromořadí začíná u školky, pokračuje severovýchodním směrem, ale v oblasti
sídliště se stáčí jihovýchodním směrem. Leží v rovinatém terénu sídliště. Předpokládá se, že kopíruje
původní břeh Labe nebo jeho slepého ramene. Pro vzrůst stromů má na sídlišti dominantní význam.
Původně mělo stromořadí funkci zpevňovací, ale nyní se jedná převážně o funkci estetickou. Jeho okolí
je také vhodné pro relaxaci a turistiku, protože je propojené chodníky navazujícími na cyklostezky
pokračující do blízkého parku a doplněné lavičkami v obytné části a hřištěm v areálu mateřské školy.

Obr. 44 Pohled na jižní část stromořadí na sídlišti Palackého v Pardubicích
(L. Dejdarová, 29. 8. 2013)
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Obr. 45 Poloha stromořadí v Pardubicích v Zeleném předměstí zakreslená na topografické mapě
(ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 46 Poloha stromořadí v Pardubicích v Zeleném předměstí zakreslená na topografické mapě
(ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.14 Alej u obce Hrádek

Dubová alej leží na hrázi bývalého rybníka mezi obcí Hrádek a Lázně Bohdaneč. Začíná na
východním konci obce Hrádek a pokračuje jihozápadním směrem až k vlečce v areálu Semtín. Skládá se
ze 46 kusů dubu letního (Quercus robur) ve zhoršeném zdravotním stavu, které částečně zapadají do
okolního lesa. Tato alej je v nejhorším stavu ze všech mapovaných stromořadí. Ze čtyř stromů zbyla už
pouze torza, některým chybí část koruny nebo mají praskliny ve kmeni. Velká část stromů má
proschlou korunu a několik z nich je napadena parazitickou houbou. Stromy v aleji byly v roce 1993
městským úřadem v Pardubicích vyhlášeny za památné (evidenční list Pardubice, 1993). Leží na hrázi
bývalého rybníka a kopíruje tedy její tvar. Alej je v krajině dotvářející až nevýrazná, protože je součástí
okolního lesa, ale stromy jsou velmi vzrostlé, takže ostatní vegetaci převyšují. Má zpevňující funkci ale i
krajinotvornou. Prostor aleje je možné využít i k tichým procházkám, protože alej je od areálu Semtína
či komunikace oddělena lesem, ale kvůli náletu keříků na cestě je to problematické.

Obr. 47 Celkový pohled na alej u Hrádku (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)
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Obr. 48 Poloha aleje u obce Hrádek zakreslená na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 49 Poloha aleje u obce Hrádek zakreslená na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.15 Alej v Poličce

Alej složená z lípy malolistá (Tilia cordata) a jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) lemuje
městské hradby v Poličce v ulici Na Valech. Dvě řady stromů lemují zdejší parkovou cestu. Skládá se ze
152 stromů lip a kaštanů. Stromy jsou v různém zdravotním stavu, od dobrého až po zhoršený
s nutností péče, i když v letech 2008−2009 byla alej ošetřena v rámci projektu financovaného městem
Polička s podporou Státního fondu životního prostředí ČR (COUFAL, písemné sdělení). Alej Na valech
byla 14. 4. 2006 rozhodnutím městského úřadu Polička, odborem územního rozvoje a životního
prostředí registrována jako významný krajinný prvek (COUFAL, písemné sdělení). Alej byla vysázena
postupně. Nejdříve v roce 1850 byly vysázeny lípy a několik let na to i kaštany (COUFAL, písemné
sdělení). Začíná u parkoviště u městského parku na ulici Vrchlického a pokračuje severovýchodním
směrem až na konec parku na ulici Československé armády. Parková cesta, jíž alej lemuje, leží na
bývalém obranném valu města. Alej při pohledu z jihu částečně zapadá do přilehlého městského parku,
ale při pohledu od městských hradeb je výraznou dominantou. Zde funkci estetickou a krajinotvornou
doplňuje význam z historického hlediska, kdy byla doplňkem obranného valu města Polička. Alej je
často také využívána k relaxačním a sportovním účelům pro svoji polohu na okraji městského parku a
pro svoji vybavenost lavičkami. Zajímavostí je, že alej byla v roce 2013 zvolena v anketě alej roku,
pořádanou společností Arnika, na třetím místě, tedy i veřejnost dokázala ocenit estetickou hodnotu
této aleje (Arnika, 2011).

Obr. 50 Pohled přes Synský rybník na alej Na Valech v Poličce (L. Dejdarová, 17. 9. 2013)
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Obr. 51 Poloha aleje v Poličce zakreslená na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 52 Poloha aleje v Poličce zakreslená na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
84

5.16 Kaštanka Slatiňany

Alej složená ze stromů jírovce maďal (Aesculus hippocastanum) leží v jihozápadní části města
Slatiňany. Dvě řady vysokých stromů lemují silnici III. třídy ze Slatiňan směrem k restauraci Monako.
Ulice, jíž alej prochází, se nazývá V Kaštance. Skládá se ze 170 stromů jírovec maďal (Aesculus
hippocastanum). Alej nemá ochranný status, ale je součástí Krajinné památkové zóny SlatiňanskoSlavicko a nachází se na okraji Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Její směr je severojižní. Začíná u
budovy slatiňanského hřebčína, stoupá podél hranice zámeckého parku, pokračuje mezi výběhy pro
koně až k vodárenským budovám v blízkosti chaty Švýcárny. V blízkosti zámeckého parku alej dotváří
krajinný ráz, ale část procházející mezi koňskými výběhy je v krajině dominantní. Stromy byly v jižní
části dosazované, takže jejich stav je výborný. Některé z původních stromů jsou ale i silně narušené a
potřebují péči (viz fotodokumentace obr. 66). Alej prochází nyní I. etapou revitalizace, která spočívá v
kácení některých stromů a ošetření ostatních stromů. Její funkce je kromě estetické a krajinotvorné
také relaxační, protože alejí prochází turistická stezka, naučná stezka ke Kočičímu hrádku i zdejší
hippostezky.

Obr. 53 Střední část Kaštanky ve Slatiňanech (L. Dejdarová, 27. 9. 2013)
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Obr. 54 Poloha kaštanové aleje ve Slatiňanech zakreslená na topografickou mapu (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 55 Poloha kaštanové aleje ve Slatiňanech zakreslená na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.17 Lipová alej ve Slatiňanech

Alej lípy malolisté (Tilia cordata) leží v ulici Jiráskova u zámku ve Slatiňanech. Vede od ulice T. G.
Masaryka ke kostelu sv. Martina. Jedná se o dvě řady stromů v pěší zóně obklopené rodinnými domy.
Skládá se z 28 lip, které nejsou chráněny, ale jsou součástí Krajinné památkové zóny SlatiňanskoSlavicko. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, ale některé prorůstají do ozdobného kovového
kruhového rámu, do kterého byly vsazeny (viz fotodokumentace obr. 71). U většiny je rám ale
průběžně s mohutněním kmene odřezáván. Začíná u silnice I. třídy na Chrudim a směrem k jihu stoupá
až ke svému nejvyššímu místu mezi zámkem a kostelem sv. Martina. Okolí je pro relaxaci doplněné o
lavičky a alej je také součástí značené turistické trasy. Její funkce je převážně estetická, ale má i význam
historický a je využívána pro církevní akce. V její blízkosti leží také morový sloup. Mezi rodinnými domy
vytváří dominantu spojující příjezdovou cestu se zámkem s možností odpočinku.

Obr. 56 Lipová alej vedoucí k zámku Slatiňany (L. Dejdarová, 16. 2. 2014)
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Obr. 57 Poloha lipové aleje ve Slatiňanech zakreslená na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 58 Poloha lipové aleje ve Slatiňanech zakreslená na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.18 Alej Vysoké Mýto

Alej lípy malolisté (Tilia cordata) leží v ulici Generála Svatoně ve Vysokém Mýtě. Dvě řady stromů
lemují silnici II. třídy směr Lhůta. Skládá se z 29 kusů lípy srdčité (Tilia cordata) v dobrém zdravotním
stavu. Stromy nemají žádný typ ochrany. Leží v rovině podél silnice na vymezené travní plochou. Začíná
u křižovatky silnice I. třídy číslo 35 a II. třídy číslo 357, podél které pokračuje jihozápadním směrem
k železničnímu přejezdu trati Choceň – Litomyšl. Stromy převyšují okolní zástavbu, mají tedy v ulici
dominantní charakter. Přilehlé domy jsou od lip odděleny chodníkem, takže je možné využít stín
stromů pro procházky. Alejí také vede turistická značená stezka a navazuje na ni naučná stezka Knířov
– Vanice. Její funkce je převážně estetická.

Obr. 59 Lipová alej ve vysokém Mýtě (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)
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Obr. 60 Poloha aleje ve Vysokém Mýtě zakreslená na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 61 Poloha aleje ve Vysokém Mýtě zakreslená na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.19 Alej na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku

Alej leží na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku. Problémem zde je, že její převážná část leží na
soukromém pozemku, který majitel oplotil a zakázal na něj přístup cizím osobám. Proto nebylo možné
zkontrolovat zdravotní stav, počet stromů, ani zbylé charakteristiky podle metodiky mapování alejí.
Podle dokumentace by se zde mělo nacházet 36 ks dubu letního (Quercus robur), 1 ks habru obecného
(Carpinus betulus) a 1 ks olše lepkavé (Alnus glutinosa). Zvláště duby jsou vysokého vzrůstu, ale kvůli
okolní vegetaci nelze z dálky s jistotou lokalizovat jednotlivé stromy. Stromy v aleji byly v roce 1994
vyhlášeny městským úřadem v Žamberku jako památné (evidenční list Žamberk, 1994). Alej kopíruje
tvar hráze ve směru SZ → JV. I přes výšku stromů má alej spíše dotvářející charakter z důvodu množství
okolní vegetace. Její funkce je hlavně zpevňující, ale má vzhledem k blízkému zámku význam i
z historického pohledu. Je dalším příkladem zvyku výsadby dubových stromořadí na hrázích rybníků.

Obr. 62 Alej na hrázi zámeckého rybníka v Žamberku (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)
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Obr. 63 Poloha aleje na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku znázorněná na topografické mapě
(ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 64 Poloha aleje na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku znázorněná na ortofotomapě
(ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.20 Kaštanová alej v Žamberku

Alej stromů jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) se nachází při vjezdu do rekreačního areálu
ve městě Žamberk. Dvě řady stromů leží v ulici U koupaliště navazující na ulici Zámecká. Skládá se z 23
kaštanů v dobrém zdravotním stavu. Stromy nenesou žádný status ochrany. Jsou dominantou uvádějící
vjezd do areálu. Začíná u odbočky silnice III. třídy ze silnice I. třídy číslo 11 a směřuje východním
směrem k rekreačnímu areálu koupaliště, tenisových kurtů a kempu. Její průběh je rovinatý. Tato alej
má význam hlavně estetický a krajinotvorný. Vhodně doplňuje areál, lemuje jeho vjezd a odděluje ho
od přilehlého parkoviště a kolem probíhající silnice I. třídy. Problematická zde může být blízkost
krajnice (minimální vzdálenost od krajnice je 30 cm), kdy dochází ke zdvihu asfaltového povrchu silnice
kořenovým valem. Prochází jí také značená turistická trasa. Alej navazuje na přilehlý přírodní park
Orlice.

Obr. 65 Kaštanová alej v Žamberku (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)
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Obr. 66 Poloha kaštanové aleje u koupaliště v Žamberku na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 67 Poloha kaštanové aleje u koupaliště v Žamberku na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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5.21 Kaštanová alej Žamberk – Lukavice

Alej stromů jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) leží podél asfaltové silnice spojující město
Žamberk a obec Lukavice. Ve dvou řadách lemuje silnici spojující areál zámeckého parku v Žamberku
s návsí obce Lukavice. Aktuálně se skládá z 210 kusů kaštanu. Údaj se výrazně liší od mapování v letním
období, protože mezi mapováními byla téměř polovina aleje vykácena (viz fotodokumentace obr. 90).
Zbylé stromy mají zdravotní stav dobrý až výrazně zhoršený. Z jednoho stromu zbylo už pouze torzo
(viz fotodokumentace obr. 88). Její počátek aleje leží u východního vjezdu do budovy správy
zámeckého parku, odkud stoupá jihovýchodním směrem až do sedla mezi přilehlými kopci. Zde u
odbočky lesní cesty nyní končí. Původně dále klesala podél silnice až na náves obce Lukavice. K tomuto
kácení nebylo nutné zvláštní povolení, protože alej nemá žádný ochranný statut. Alej navazuje na
zámecký park a doplňuje okolní vegetaci. Alej je pro svoje spojení s parkem a klid často využívána
k procházkám a joggingu. Její funkci estetickou a krajinotvornou zde doplňuje i její význam historický.
Alej v minulosti pravděpodobně lemovala původní spojnici mezi městem Žamberk a obcí Lukavice.

Obr. 68 Boční pohled na střední část aleje mezi Žamberkem a Lukavicemi (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)
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Obr. 69 Poloha aleje mezi Žamberkem a Lukavicemi na topografické mapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)

Obr. 70 Poloha aleje mezi Žamberkem a Lukavicemi na ortofotomapě (ArcGIS 10.1, 27. 3. 2014)
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6 Zhodnocení mapovaných stromořadí a průběhu mapování

Mapovaná stromořadí byla všechna listnatá. Vybraná byla všechna stromořadí se statutem ochrany
v Pardubickém kraji a dalších pět významných stromořadí. Stromy ve stromořadí byla v různém
zdravotním stavu, od výborného po havarijní. Velká část stromořadí je průběžně udržována a
dosazována, ale některá stromořadí jsou již dlouho neudržována. Nejvýraznější obnova proběhla u
aleje Velká a Malá lipka v Chrasti a u aleje z Chocně do Hemže, kde byla velká část dosázena novými
stromy. Alej Velká a Malá lipka byly obnoveny z důvodu výrazného poškození tornádem v roce 2008 a
alej z Chocně do Hemže vyžadovala obnovu z důvodu stáří a zdravotního stavu stromů. Ve všech třech
alejích bylo zachováno několik původních vzrostlých stromů jako útočiště organismů žijících v aleji a
jako zdroj genetické informace. Tyto stromy však často nejsou v dobrém zdravotním stavu, takže se dá
předpokládat, že obnova alejí bude pokračovat. Součástí péče také je zabezpečení např. popruhy proti
rozlomení, aby nebyla ohrožena veřejnost. Naprostá absence péče však byla zaznamenána u aleje u
obce Hrádek, kde je velká část stromů v havarijním stavu. Většina stromů má proschlé koruny a
z několika stromů aleje zbyla už pouze torza. Celkově skoro u všech stromů v aleji bylo možné najít
výrazné poškození.
U několika alejí byl problém splynutí s okolním porostem. U aleje na hrázi bývalého rybníka u
Libáně, aleje u obce Hrádek a aleje na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku by byl vhodný prořez
okolní vegetace pro větší atraktivitu těchto alejí. Podobný problém je možné řešit u aleje od zámku
v Chocni k vrcholu Chlum. Zde není problém splynutí celé aleje s okolním porostem, avšak konec aleje
u vrcholu Chlum přechází plynule v neudržovanou zeleň. Vyskytl se také problém s kaštanovou alejí
spojující město Žamberk a blízkou obec Lukavice, která nemá ochranný statut a byla mezi jednotlivými
mapováními z jedné třetiny vykácena.
V průběhu mapování došlo k několika problémům. Asi nejproblematičtější v průběhu mapování byla
alej na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku. Zde došlo k zakoupení pozemku soukromým vlastníkem a
oplocení větší části aleje bez možnosti přístupu. Nebylo tedy možné zmapovat počet stromů, jejich
zdravotní stav, ani velkou část sledovaných parametrů aleje. U některých stromořadí nebylo možné
z důvodu rozlehlosti či terénu vyfotografovat celkový pohled na stromořadí. Dalším problémem je
nepravidelnost výsadby jednotlivých stromů (nelze vysledovat pravidelnost, nebo se mění spon,
rozpon).
U velké části mapovaných stromořadí bylo problematické zjišťování roku výsadby. U některých se
podařilo zjistit pouze přibližné stáří a u některých nebyla datace dohledatelná. Problémem
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dokumentace také byly nejasnosti v rozdílu mezi alejí a stromořadím. Například v dokumentaci ke
stromořadí na hrázi Drahotického rybníka v Libáni bylo toto stromořadí mylně označeno za alej.
Při začátku mapování je vhodné kontaktovat regionální pobočku AOPK ČR, kde lze v evidenci získat
dokumentaci ke stromořadím se statusem ochrany. Zde obvykle získáme informace o počtu stromů,
jejich poloze, statusu ochrany, roku jeho vyhlášení apod. Větší problém je s komunikací s obecními a
městskými úřady. Zde často chybí potřebné informace.
Při zpracování map je problematické vytváření topografických map. Zde lze těžko najít barvu pro
zvýraznění obrysu stromořadí. V této práci byla použitá fialová, ale jelikož topografické mapy byly
použity pro zobrazení polohy stromořadí v širším okolí, tak se stává, že stromořadí v barvě městské
zástavby zaniká. Při vytváření ortofoto map se takový problém nevyskytl, protože použitá červená je na
přírodním podkladu dobře čitelná a navíc otrofoto mapy byly použity pro zobrazení detailu polohy
stromořadí. Tematická vrstva mapovaných stromořadí (shapefile) je v digitální podobě, je tedy možné
jej měnit pro potřeby různých podkladových map. Aplikace ArcGIS Online tyto problémy částečně
odstranila a vyřešila také online prezentaci mapovaných stromořadí se zobrazením fotodokumentace.
Mapové servery jsou tedy velkým přínosem pro distribuci zejména prostorových informací o alejích
v rámci laické i odborné veřejnosti. ArcGIS Online v režimu volného přístupu zcela dostačuje pro
potřeby zpřístupněné potřebných informací o alejích.
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7 Závěr

Diplomová práce pojednává o významných stromořadích v Pardubickém kraji. Je výsledkem
spolupráce Katedry geografie PřF UP v Olomouci s neziskovou organizací Arnika. Výsledkem je
databáze všech chráněných stromořadí v Pardubickém kraji doplněnou o další významné stromořadí.
Pro tyto účely bylo provedeno terénní šetření a rešerše dostupných pramenů. Mapovaná stromořadí
jsou v různém zdravotním stavu. Najdeme zde stromořadí ve stavu dobrém, ale i ve stavu havarijním
(alej u obce Hrádek). Všechna stromořadí jsou listnatá. Nejpoužívanější druhy využívané zde pro
výsadbu stromořadí jsou dub letní, lípa malolistá či jírovec maďal. Během mapování došlo i problémům
jako vykácení části aleje či odepření přístupu k mapované aleji. Některá stromořadí byla v této práci
doporučena ke zvýšené péči. Na některých stromořadích byla však dostatečná péče viditelná (Př. alej u
obce Hrádek).
V terénu byla (s výjimkou aleje na hrázi Zámeckého rybníku v Žamberku) zjištěna potřebná data
podle zvolené metodiky mapování stromořadí, jako je počet stromů, jejich výška, zdravotní stav či
použitý druh stromu. Byla také pořízena fotodokumentace v letním i zimním období.
Tato práce je součástí monitoringu stromořadí na území České republiky. Výsledkem je geografická
databáze a veřejně přístupná služba WMS na ArcGIS Online (Významnná stromořadí Pardubického
kraje). Zde jsou zachycené mapované aleje s vybranými atributy a fotodokumentací. Aplikace ArcGIS
Online umožňuje také aktualizaci a doplnění existujících nebo nově zmapovaných stromořadích
v Pardubickém kraji i ostatních krajích.
Naplněním cílů této práce je možné pomoci evidenci stromořadí a tím i jejich lepší ochraně a
obnově, protože je nutné chránit stromořadí jako přirozený prvek české krajiny.

Klíčová slova:

stromořadí (alej), mapování, ochrana stromořadí, Pardubický kraj
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8 Summary

This thesis deals about important alleys in Pardubice region. Output will be the geographic
database with public access able internet application with alleys in Pardubice region
(http://aleje.upol.cz). The database will be fully updateable in case of exact information about alleys
even in number of alleys. The alleys are leafy and sixteen of them are protected. This thesis contains all
protected alleys in Pardubice region and another five important alleys.
The thesis is based on the scientific data about alleys, terrain mapping and a usage of the GIS
applications. Very important parameters which I looked for in the terrain research were number,
height and breed of trees. In terrain research I also made the photographs of the alleys in winter and
summer season. For map support of my thesis I used ArcGIS 10.1 software.
I had some problems with mapping process. Minor problem was photographing because of rough
terrain or some oversized alleys. Another problem was mostly unknown dates of planting. For basic
information about protected alleys could be used AOPK ČR register in chosen region. However
problematic is collecting an important information at local authority offices. They usually miss any
documentation of alleys or basic information. The biggest problem was in Žamberk. Entrance to alley
on dam of Zámecký rybník (Chateau pond) was banned because it is a private property. It was
impossible to obtain necessary data. Another alley in Žamberk (unprotected) was felled during
mapping.
It is visible that some alleys are renewed (Velká lipka, Malá lipka and alley from Žamberk to Hemže)
but some of mapped alleys are derelict (alley in Hrádek). Some of them are ingrowed into the rest of
undergrowth.
I believe that my thesis will be helpful in process of saving alleys, their renewal and registration
(monitoring) as the important landscape element of Czech scenery.

Key words: alleys, mapping, protecting alleys, Pardubice region
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Příloha 1
Sledované ukazatele u vybraných stromořadí (alejí)

1 Alej Maxe Švabinského v České Třebové

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Česká Třebová

Katastrální území:

Česká Třebová

Parcelní číslo:

3584/1, 3584/2

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

silnice III. třídy

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°53'50.289"N, 16°26'12.049"E
49°53'20.001"N, 16°25'23.135"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ne

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

otevřená

Počet řad stromů:

2 – 3 řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

3,2 km

Počet stromů:

390

Rok výsadby:

1920 (RUPRECHTOVÁ, písemné sdělení)

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

bříza bílá (Betula pendula)

Průměrná výška aleje:

19 m

Minimální výška aleje:

18 m

Maximální výška aleje:

20 m

Spon:

8m

Rozpon:

7m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

51 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

65 cm

Minimální vzdálenost od krajnice:

30 cm

Maximální vzdálenost od krajnice:

100 cm

Zdravotní stav:

dobrý až zhoršený

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Ruprechtová
odbor životního prostředí
Městský úřad Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
mob.: 736 518 046
e-mail:jana.ruprechtova@ceskatrebova.cz

2 Alej na Mariánské hoře

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Lanškroun

Katastrální území:

Horní Čermná

Parcelní číslo:

1541/2, 1542/2, 4053/3, 4082/4

Vlastník parcely:

obecní - církevní

Typ komunikace:

pěšina

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°57'38.968"N, 16°35'22.609"E
49°57'34.401"N, 16°35'25.019"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ne

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

420 m

Počet stromů:

88

Rok výsadby:

1886 (KUBELKOVÁ, písemné sdělení)

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

12,5 m

Minimální výška aleje:

10 m

Maximální výška aleje:

15 m

Spon:

10 m

Rozpon:

7 – 12 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

98 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

5m

Minimální vzdálenost od krajnice:

1m

Maximální vzdálenost od krajnice:

9,5 m

Zdravotní stav:

nově dosazené stromy stav výborný,
starší stromy až stav výrazně zhoršený

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Kubelková
ochrana přírody a krajiny
Městský úřad Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
563 01 Lanškroun
tel.: 465 385 287
e-mail: veronika.kubelkova@laskroun.eu

3 Alej od Choceňského zámku k vrcholu Chlum

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Vysoké Mýto

Katastrální území:

Choceň

Parcelní číslo:

1198/1, 1200/3, 1201/1, 2770/1, 2770/2,
2771

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

parková cesta

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°59'57.166"N, 16°13'35.604"E
49°59'8.149"N, 16°13'28.933"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

2 – 4 řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

1,5 km

Počet stromů:

616

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

11 m

Minimální výška aleje:

3,5 m

Maximální výška aleje:

18 m

Spon:

3 - 12 m

Rozpon:

4-7m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

140 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

2m

Minimální vzdálenost od krajnice:

0,5 m

Maximální vzdálenost od krajnice:

4m

Zdravotní stav:

výborný až výrazně zhoršený

Kontaktní osoba:

Ing. Milada Potštejnská
Oddělení životního prostředí
Jungmannova 301
565 15 Choceň
E-mail: milada.potstejnska@chocen-mesto.cz

4 Alej z Chocně do Hemže

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Vysoké Mýto

Katastrální území:

Hemže, Choceň

Parcelní číslo:

8, 107, 109/1, 290, 720/2, 2730/1

Vlastník parcely:

obecní – soukromý

Typ komunikace:

silnice II. třídy

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50°0'13.680"N, 16°13'41.751"E
50°0'37.149"N, 16°14'46.060"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

otevřená

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

1,53 km

Počet stromů:

232

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

12 m

Minimální výška aleje:

3m

Maximální výška aleje:

20 m

Spon:

7m

Rozpon:

11m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

175 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

otevřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

3,7 m

Minimální vzdálenost od krajnice:

2,4 m

Maximální vzdálenost od krajnice:

5m

Zdravotní stav:

výborný až havarijní (podle stáří stromu)

Kontaktní osoba:

Ing. Milada Potštejnská
Oddělení životního prostředí
Jungmannova 301
565 15 Choceň
E-mail: milada.potstejnska@chocen-mesto.cz

5 Alej Velká lipka v Chrasti

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Chrast

Parcelní číslo:

1145

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

parková cesta

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°53'55.466"N, 15°56'24.304"E
49°53'42.854"N, 15°56'38.295"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

497 m

Počet stromů:

55 + 98

Rok výsadby:

1740 (2012) (PODZEMSKÁ, ústní sdělení)

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

10 m

Minimální výška aleje:

3,5 m

Maximální výška aleje:

15 m

Spon:

7m

Rozpon:

7m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

120 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

2m

Minimální vzdálenost od krajnice:

1m

Maximální vzdálenost od krajnice:

3m

Zdravotní stav:

u většiny stromů je zdravotní stav silně
narušený, vyskytují se zde i stromy ve stavu
havarijním
alej byla dosázena novými stromy ve stavu
výborném

Kontaktní osoba:

Podzemská Romana
Městský úřad Chrast
Náměstí 1
53851 Chrast u Chrudimi
tel. 469 633 688
r.podzemska©mestochrast.cz

6 Alej Malá lipka v Chrasti

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Chrast

Parcelní číslo:

996

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

parková cesta

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°53'59.802"N, 15°56'16.669"E
49°53'53.658"N, 15°56'23.668"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

230 m

Počet stromů:

26 + 53

Rok výsadby:

1740 (2012) (PODZEMSKÁ, ústní sdělení)

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

11,5 m

Minimální výška aleje:

8 m (3,5 m)

Maximální výška aleje:

15 m

Spon:

7m

Rozpon:

7m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

90 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

1,5 m

Minimální vzdálenost od krajnice:

1m

Maximální vzdálenost od krajnice:

2m

Zdravotní stav:

převážně zhoršený, alej dosázena stromy ve
výborném stavu

Kontaktní osoba:

Podzemská Romana
Městský úřad Chrast
Náměstí 1
53851 Chrast u Chrudimi
tel. 469 633 688
r.podzemska©mestochrast.cz

7 Alej z Králík ke klášteru na Hoře Matky Boží

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Králíky

Katastrální území:

Králíky, Horní Hedeč

Parcelní číslo:

2107, 711

Vlastník parcely:

státní

Typ komunikace:

parková cesta

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50°4'53.758"N, 16°45'59.804"E
50°4'31.206"N, 16°46'51.605"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

střídavá

Délka aleje:

1,2 km

Počet stromů:

399

Rok výsadby:

1856 (Králíky, 2013)

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

javor mléč (Acer platanoides),
lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

18 m

Minimální výška aleje:

3,5 m

Maximální výška aleje:

33 m

Spon:

5m

Rozpon:

6m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

95,5 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

1,3 m

Minimální vzdálenost od krajnice:

1m

Maximální vzdálenost od krajnice:

1,6 m

Zdravotní stav:

výborný až zhoršený,
nově dosázené stromy v dolní části stav
výborný

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Orlita
Odbor životního prostředí
ul. Karla Čapka 316
561 69 Králíky
E-mail: j.orlita@kraliky.eu

8 Stromořadí na hrázi Drahotického rybníka v Libáni

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Ochoz u Nasavrk

Parcelní číslo:

852

Vlastník parcely:

soukromý

Typ komunikace:

rybník

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°51'40.31"N; 15°49'28.09"E
49°51'34.05"N; 15°49'24.7"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o stromořadí:
Typ aleje:

jedna řada

Počet řad stromů:

jedna řada

Délka aleje:

220 m

Počet stromů:

15

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

dub letní (Quercus robur)

Průměrná výška aleje:

8,5 m

Minimální výška aleje:

7m

Maximální výška aleje:

10 m

Spon:

13,2 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

130 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

4m

Minimální vzdálenost od krajnice:

1,4 m

Maximální vzdálenost od krajnice:

6,6 m

Zdravotní stav:

dobrý, některé stromy mírně proschlé

Kontaktní osoba:

MÚ Nasavrky
Náměstí 77
538 25 Nasavrky
tel.: 469 677 104
fax: 469 669 313
e-mail: info@nasavrky.cz

9 Alej na hrázi bývalého rybníka v Libáni

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Ochoz u Nasavrk

Parcelní číslo:

664, 648/4, 648/5, 650, 867

Vlastník parcely:

soukromý

Typ komunikace:

pěšina

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°51'45.43"N; 15°49'30.28"E
49°51'46.46"N; 15°49'36.04"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

otevřená

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

střídavá

Délka aleje:

160 m

Počet stromů:

10

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

dub letní (Quercus robur)

Průměrná výška aleje:

19,5 m

Minimální výška aleje:

15 m

Maximální výška aleje:

24 m

Spon:

13 m

Rozpon:

6m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

157 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

otevřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

7m

Minimální vzdálenost od krajnice:

2m

Maximální vzdálenost od krajnice:

12 m

Zdravotní stav:

dobrý, některé stromy poškozené bouřemi a
spadem stromů

Kontaktní osoba:

MÚ Nasavrky
Náměstí 77
538 25 Nasavrky
tel.: 469 677 104
fax: 469 669 313
e-mail: info@nasavrky.cz

10 Alej u rybníka Pařezný

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Ochoz u Nasavrk

Parcelní číslo:

883

Vlastník parcely:

soukromý

Typ komunikace:

rybník

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°51'56.878"N, 15°50'5.296"E
49°51'44.761"N, 15°49'57.172"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ne

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

otevřená

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

střídavá

Délka aleje:

370 m

Počet stromů:

15

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

dub letní (Quercus robur)

Průměrná výška aleje:

12m

Minimální výška aleje:

8m

Maximální výška aleje:

16 m

Spon:

15 m

Rozpon:

7m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

135 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

otevřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

1,5 m

Minimální vzdálenost od krajnice:

1m

Maximální vzdálenost od krajnice:

2m

Zdravotní stav:

převážně dobrý, několik stromů ale stav
výrazně zhoršený

Kontaktní osoba:

MÚ Nasavrky
Náměstí 77
538 25 Nasavrky
tel.: 469 677 104
fax: 469 669 313
e-mail: info@nasavrky.cz

11 Platanové stromořadí v Luži

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Luže

Parcelní číslo:

345/2

Vlastník parcely:

s-st

Typ komunikace:

místní komunikace (asfaltová)

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°53'23.577"N, 16°1'47.705"E
49°53'21.411"N, 16°1'47.358"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o stromořadí:
Typ aleje:

jedna řada

Počet řad stromů:

jedna řada

Délka aleje:

62 m

Počet stromů:

5

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

platan javorolistý (Platanus acerifolia)

Průměrná výška aleje:

23 m

Minimální výška aleje:

22 m

Maximální výška aleje:

25 m

Spon:

6 – 25 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

54 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

5m

Minimální vzdálenost od krajnice:

2m

Maximální vzdálenost od krajnice:

7m

Zdravotní stav:

výborný až dobrý

Kontaktní osoba:

Jana Zavřelová, DiS.
referent PR, propagace, kultury a metodiky
parku
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80
538 54 Luže
tel. 469 648 115, 733 533 017, 728 200 134
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz

12 Stromořadí na břehu Labe v Pardubicích

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Pardubice

Katastrální území:

Pardubice

Parcelní číslo:

359/2, 1728/9

Vlastník parcely:

státní

Typ komunikace:

chodník

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50°2'19.184"N, 15°45'25.995"E
50°2'34.764"N, 15°46'19.133"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o stromořadí:
Typ aleje:

jedna řada

Počet řad stromů:

jedna řada

Délka aleje:

1,3 km

Počet stromů:

35

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

dub letní (Quercus robur)

Průměrná výška aleje:

15 m

Minimální výška aleje:

12 m

Maximální výška aleje:

18 m

Spon:

18 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

160 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

9m

Minimální vzdálenost od krajnice:

4m

Maximální vzdálenost od krajnice:

15 m

Zdravotní stav:

převážně dobrý

Kontaktní osoba:

Eva Fišarová
AOPK ČR
SCHKO Železné hory a KS Pardubice
Jiráskova 1665
530 02 Pardubice

tel. 466 797 583
eva.fisarova@nature.cz

13 Stromořadí na sídlišti v Zeleném předměstí v Pardubicích

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Pardubice

Katastrální území:

Pardubice

Parcelní číslo:

1718/1, 1718/4, 1718/5

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

chodník (asfalt)

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50°2'9.739"N, 15°45'29.416"E
50°2'13.935"N, 15°45'36.470"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ne

Stabilní katastr:

ne

Informace o stromořadí:
Typ aleje:

jedna řada

Počet řad stromů:

jedna řada

Délka aleje:

300 m

Počet stromů:

21

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

dub letní (Quercus robur)

Průměrná výška aleje:

15 m

Minimální výška aleje:

14 m

Maximální výška aleje:

16 m

Spon:

9m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

143 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

4m

Minimální vzdálenost od krajnice:

1,5 m

Maximální vzdálenost od krajnice:

7m

Zdravotní stav:

dobrý

Kontaktní osoba:

Eva Fišarová
AOPK ČR
SCHKO Železné hory a KS Pardubice
Jiráskova 1665
530 02 Pardubice

tel. 466 797 583
eva.fisarova@nature.cz

14 Alej u obce Hrádek

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Pardubice

Katastrální území:

Lázně Bohdaneč

Parcelní číslo:

1912/2, 1912/3

Vlastník parcely:

soukromý

Typ komunikace:

lesní cesta nezpevněná

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50°4'38.941"N, 15°43'1.631"E
50°4'36.738"N, 15°42'40.719"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ne

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

střídavá

Délka aleje:

440 m

Počet stromů:

46

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

dub letní (Quercus robur)

Průměrná výška aleje:

17 m

Minimální výška aleje:

15 m

Maximální výška aleje:

20 m

Spon:

7m

Rozpon:

7m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

117 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

3,5 m

Minimální vzdálenost od krajnice:

2m

Maximální vzdálenost od krajnice:

5m

Zdravotní stav:

zhoršený až havarijní

Kontaktní osoba:

Eva Fišarová
AOPK ČR
SCHKO Železné hory a KS Pardubice
Jiráskova 1665
530 02 Pardubice

tel. 466 797 583
eva.fisarova@nature.cz

15 Alej v Poličce

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Polička

Katastrální území:

Polička

Parcelní číslo:

6231/1

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

parková cesta

Typ ochrany:

významný krajinný prvek

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°42'45.671"N, 16°15'46.071"E
49°42'52.190"N, 16°16'5.916"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ano

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

500 m

Počet stromů:

152

Rok výsadby:

1850 (COUFAL, písemné sdělení)

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata),
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Průměrná výška aleje:

15 m

Minimální výška aleje:

4m

Maximální výška aleje:

25 m

Spon:

4–8m

Rozpon:

4,5 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

108 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

30 cm

Minimální vzdálenost od krajnice:

0 cm

Maximální vzdálenost od krajnice:

60 cm

Zdravotní stav:

dobrý až zhoršený

Kontaktní osoba:

RNDr. Mgr. Jiří Coufal
Palackého nám. 160
572 01 Polička
E-mail: coufal@policka.org

16 Kaštanka Slatiňany

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Slatiňany

Parcelní číslo:

639/1, 697/1

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

silnice III. třídy

Typ ochrany:

žádná

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°55'8.091"N, 15°48'23.133"E
49°54'47.555"N, 15°48'14.918"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ne

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

750 m

Počet stromů:

170

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Průměrná výška aleje:

12 m

Minimální výška aleje:

4m

Maximální výška aleje:

20 m

Spon:

7,5 m

Rozpon:

9m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

77 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

55 cm

Minimální vzdálenost od krajnice:

10 cm

Maximální vzdálenost od krajnice:

1m

Zdravotní stav:

výborný až silně narušený

Kontaktní osoba:

Veronika Novotná
doprava a životní prostředí
MěÚ Slatiňany
T.G.Masaryka 36
538 21; Slatiňany
E-mail: v.novotna@slatinany.cz

17 Lipová alej ve Slatiňanech

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Chrudim

Katastrální území:

Slatiňany

Parcelní číslo:

614/1

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

parková cesta

Typ ochrany:

žádná

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°55'15.444"N, 15°48'36.696"E
49°55'11.657"N, 15°48'36.532"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ne

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

120 m

Počet stromů:

28

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

15 m

Minimální výška aleje:

14 m

Maximální výška aleje:

16 m

Spon:

7m

Rozpon:

7m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

77 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

90 cm

Minimální vzdálenost od krajnice:

80 cm

Maximální vzdálenost od krajnice:

100 cm

Zdravotní stav:

dobrý

Kontaktní osoba:

Veronika Novotná
doprava a životní prostředí
MěÚ Slatiňany
T.G.Masaryka 36
538 21; Slatiňany
E-mail: v.novotna@slatinany.cz

18 Alej Vysoké Mýto

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Vysoké Mýto

Katastrální území:

Vysoké Mýto

Parcelní číslo:

1520, 4870

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

silnice II. třídy

Typ ochrany:

žádná

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

49°56'51.719"N, 16°9'33.843"E
49°56'46.067"N, 16°9'25.930"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ano

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

otevřená

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

střídavá

Délka aleje:

230 m

Počet stromů:

29

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

lípa malolistá (Tilia cordata)

Průměrná výška aleje:

10 m

Minimální výška aleje:

3,5 m

Maximální výška aleje:

15 m

Spon:

16 m

Rozpon:

18 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

97 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

otevřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

4,5 m

Minimální vzdálenost od krajnice:

3m

Maximální vzdálenost od krajnice:

6m

Zdravotní stav:

dobrý

Kontaktní osoba:

Ing. Jetmarová Stanislava
odbor životního prostředí
B.Smetany 92
Vysoké Mýto
566 32
stanislava.jetmarova@vysoke-myto.cz

19 Alej na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Žamberk

Katastrální území:

Žamberk

Parcelní číslo:

1932

Vlastník parcely:

soukromý

Typ komunikace:

rybník

Typ ochrany:

památné stromy

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50°5'8.279"N, 16°28'12.839"E
50.0846219N, 16.4747872E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ne

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

nezjištěno

Délka aleje:

400 m

Počet stromů:

38 (evidenční list Žamberk, 1994)

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

dub letní (Quercus robur)

Průměrná výška aleje:

nezjištěno

Minimální výška aleje:

nezjištěno

Maximální výška aleje:

nezjištěno

Spon:

nezjištěno

Rozpon:

nezjištěno

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

nezjištěno

Koridor shora otevřený/uzavřený:

nezjištěno

Průměrná vzdálenost od krajnice:

nezjištěno

Minimální vzdálenost od krajnice:

nezjištěno

Maximální vzdálenost od krajnice:

nezjištěno

Zdravotní stav:

nezjištěno

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Hovádková
Odbor životního prostředí a zemědělství
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk
E-mail: a.hovadkova@muzbk.cz

19 Kaštanová alej v Žamberku

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Žamberk

Katastrální území:

Žamberk

Parcelní číslo:

1657/1

Vlastník parcely:

obecní

Typ komunikace:

silnice III. třídy

Typ ochrany:

žádná

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50.0862089N, 16.4734169E
50.0861792N, 16.4746950E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ne

III. vojenské mapování:

ne

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

protilehlá

Délka aleje:

100 m

Počet stromů:

23

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Průměrná výška aleje:

13 m

Minimální výška aleje:

12 m

Maximální výška aleje:

14 m

Spon:

7m

Rozpon:

5,5 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

70 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

45 cm

Minimální vzdálenost od krajnice:

30 cm

Maximální vzdálenost od krajnice:

60 cm

Zdravotní stav:

dobrý

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Hovádková
Odbor životního prostředí a zemědělství
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk
E-mail: a.hovadkova@muzbk.cz

21 Kaštanová alej Žamberk – Lukavice

Obecné informace:
Kraj:

Pardubický

ORP:

Žamberk

Katastrální území:

Žamberk

Parcelní číslo:

1959

Vlastník parcely:

soukromý

Typ komunikace:

místní komunikace

Typ ochrany:

žádná

Souřadnice (x, y) nebo střed v GIS (centroid):

50°4'57.107"N, 16°28'18.032"E
50°4'18.768"N, 16°28'48.655"E

Základní mapa 1: 10 000:

ano

I. vojenské mapování:

ne

II. vojenské mapování:

ne

III. vojenské mapování:

ano

Stabilní katastr:

ne

Informace o aleji:
Typ aleje:

zaklenutá

Počet řad stromů:

dvě řady

Způsob výsadby:

střídavá

Délka aleje:

1,5 km

Počet stromů:

210

Rok výsadby:

neurčen

Skupina dřeviny:

listnaté

Převládající dřevina (více než 50 %):

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Průměrná výška aleje:

10 m

Minimální výška aleje:

4m

Maximální výška aleje:

16 m

Spon:

6m

Rozpon:

7,5 – 12 m

Průměr v prsní výšce nejsilnějšího stromu:

112 cm

Koridor shora otevřený/uzavřený:

uzavřený

Průměrná vzdálenost od krajnice:

2,5 m

Minimální vzdálenost od krajnice:

0,5 m

Maximální vzdálenost od krajnice:

4,5 m

Zdravotní stav:

dobrý až výrazně zhoršený
z jednoho stromu zbylo pouze torzo

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Hovádková
Odbor životního prostředí a zemědělství
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk
E-mail: a.hovadkova@muzbk.cz

Příloha 2
Fotografie jednotlivých stromořadí (alejí) a jejich částí

1 Alej Maxe Švabinského v České Třebové

Obr. 1 Začátek aleje pohledem z České Třebové (L. Dejdarová, 16. 9. 2013)

Obr. 2 Boční pohled na střední část aleje (L. Dejdarová, 24. 2. 2014)

Obr. 3 Průhled alejí směrem k České Třebové (L. Dejdarová, 24. 2. 2014)

Obr. 4 Konec aleje směrem od Kozlovského kopce (L. Dejdarová, 16. 9. 2013)

2 Alej na Mariánské hoře

Obr. 5 Celkový pohled na alej z JV (L. Dejdarová, 16. 9. 2013)

Obr. 6 Průhled alejí od poutního kostela (L. Dejdarová, 24. 2. 2014)

Obr. 7 Pohled z oblasti ohraničené alejí směrem k poutnímu kostelu (L. Dejdarová, 24. 2. 2014)

Obr. 8 Dutina ve kmeni stromu v aleji (L. Dejdarová, 16. 9. 2013)

3 Alej od Choceňského zámku na vrchol Chlum

Obr. 9 Začátek aleje u zámku v Chocni (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 10 Boční pohled na alej od zámku (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 11 Úprava zachování dutin (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 12 Průhled alejí v zámeckém parku (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 13 Průhled alejí směrem na Chlum (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 14 Ukázka sanace a největšího poškození v aleji (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 15 Celkový pohled na alej od vrcholu Chlum (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 16 Boční pohled na alej od silnice Choceň – Vysoké Mýto (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

4 Alej z Chocně do Hemže

Obr. 17 Začátek aleje u Chocně (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 18 Jeden z největších stromů v aleji (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 19 Průběh aleje směrem k obci Hemže (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 20 Konec aleje u kostela v Hemži (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

5 Alej Velká lipka v Chrasti

Obr. 22 Začátek aleje u zámeckého parku (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 21 Ukázka sanace a největšího poškození v aleji (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 23 Boční pohled na alej od lesa za kapličkou (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 24 Detail největšího poškození v aleji (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 25 Konec aleje u kaple sv. Jana Nepomuckého (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 26 Průhled alejí od kaple sv. Jana Nepomuckého (L. Dejdarová, 16. 2. 2014)

6 Alej Malá lipka v Chrasti

Obr. 25 Začátek aleje pohledem od Velké lipky (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 26 Průhled alejí pohledem od zámku (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 27 Boční pohled na alej od západu (L. Dejdarová, 16. 2. 2014)

Obr. 28 Nejvýraznější prasklina na stromě v aleji (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

7 Alej Králíky

Obr. 29 Začátek aleje v Králíkách (L. Dejdarová, 27. 8. 2013)

Obr. 30 Průhled dolní částí aleje směrem do Králík (L. Dejdarová, 27. 8. 2013)

Obr. 31 Poškození stromu v aleji odlomem větve (L. Dejdarová, 27. 8. 2013)

Obr. 32 Celkový pohled na alej od kláštera na Hoře Matky Boží (L. Dejdarová, 14. 3. 2014)

Obr. 33 Průhled alejí směrem ke klášteru na Hoře Matky Boží (L. Dejdarová, 14. 3. 2014)

Obr. 34 Dutina v kořenové části stromu (L. Dejdarová, 14. 3. 2014)

8 Stromořadí na hrázi Drahotického rybníka v Libáni

Obr. 35 Začátek stromořadí u obce Libáň (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 36 Celkový pohled na stromořadí přes Drahotický rybník (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 37 Průběh stromořadí podél chatové osady (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

Obr. 38 Nejvíce proschlá koruna ve stromořadí (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

9 Alej na hrázi bývalého rybníka u obce Libáň

Obr. 39 Vstup do aleje od obce Libáň (L. Dejdarová,12. 8. 2013)

Obr. 40 Průhled alejí směrem k Libáni (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 41 Proschlá koruna stromu v aleji (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

Obr. 42 Konec aleje u místní části Radochlín (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

10

Alej na hrázi rybníka Pařezný

Obr. 43 Začátek aleje při pohledu od lesa (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 44 Konec aleje při pohledu z pole (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 45 Průhled alejí severovýchodním směrem (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

Obr. 46 Celkový pohled na alej přes rybník Pařezný (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

11

Platanové stromořadí v Luži

Obr. 47 Pohled na stromořadí pohledem od Chlumku (L. Dejdarová, 24. 2. 2014)

Obr. 48 Začátek stromořadí u Hamzovy dětské léčebny (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

12

Stromořadí na břehu Labe v Pardubicích

Obr. 49 Boční pohled na stromořadí ze břehu Labe východním směrem (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)

Obr. 50 Začátek stromořadí u Tenisového klubu Pernštýn (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)

Obr. 51 Strom s největším průměrem kmene ve stromořadí (L. Dejdarová, 17. 3. 2014)

Obr. 52 Jeden z kmenů nakažených parazitickou houbou (L. Dejdarová, 17. 3. 2014)

13

Stromořadí na sídlišti v Zeleném předměstí v Pardubicích

Obr. 53 Začátek stromořadí v areálu mateřské školy (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)

Obr. 54 Konec stromořadí na sídlišti Palackého (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)

Obr. 55 Ukázka sanace a největšího poškození ve stromořadí (L. Dejdarová, 17. 3. 2014)

Obr. 56 Pohled na stromořadí ze severozápadního směru (L. Dejdarová, 17. 3. 2014)

14

Alej v Hrádku u Pardubic

Obr. 57 Vstup do aleje u obce Hrádek (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)

Obr. 58 Celkový pohled na alej od obce Hrádek (L. Dejdarová, 29. 8. 2013)

Obr. 59 Nejpoškozenější torzo v aleji (L. Dejdarová, 17. 3. 2014)

Obr. 60 Průhled alejí směrem k vlečce (l. Dejdarová, 17. 3. 2014)

15

Alej v Poličce

Obr. 61 Začátek aleje u ulice Vrchlického (L. Dejdarová, 17. 9. 2013)

Obr. 62 Průhled alejí směrem k ulici Československé armády (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

Obr. 63 Boční pohled na alej od městských hradeb (L. Dejdarová, 17. 9. 2013)

Obr. 64 Začátek aleje u ulice Československé armády (L. Dejdarová, 2. 3. 2014)

16

Kaštanka Slatiňany

Obr. 65 Konec aleje u vodárenských budov (L. Dejdarová, 27. 9. 2013)

Obr. 66 Strom s nejvýraznější dutinou (L. Dejdarová, 27. 9. 2013)

Obr. 67 Průhled alejí mezi výběhy pro koně (L. Dejdarová, 16. 2. 2014)

Obr. 68 Začátek aleje u hřebčína (L. Dejdarová, 16. 2. 2014)

17

Lipová alej ve Slatiňanech

Obr. 69 Začátek aleje u silnice na Chrudim (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 70 Průhled alejí směrem k zámku (L. Dejdarová, 12. 8. 2013)

Obr. 71 Kmen prorůstající do ozdobného rámu (L. Dejdarová, 16. 2. 2014)

Obr. 72 Začátek aleje u Slatiňanského zámku (L. Dejdarová, 16. 2. 2014)

18

Alej Vysoké Mýto

Obr. 73 Začátek aleje u železničního přejezdu (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 74 Průhled alejí směrem ke křižovatce (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 75 Konec aleje u křižovatky (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 76 Boční pohled na alej (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

19

Alej na hrázi Zámeckého rybníka v Žamberku

Obr. 77 Začátek aleje v severovýchodní části aleje (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 78 Průhled alejí severovýchodním směrem (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 79 Část aleje se zakázaným vstupem (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 80 Pohled na alej přes areál pily (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

20

Kaštanová alej v Žamberku

Obr. 81 Začátek aleje u parkoviště (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 82 Konec aleje u rekreačního areálu (L. Dejdarová, 2. 9. 2013)

Obr. 83 Boční pohled na alej z parkoviště (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 84 Průhled alejí od rekreačního areálu (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

21

Kaštanová alej Žamberk – Lukavice

Obr. 85 Původní konec aleje u obce Lukovany (L. Dejdarová, 30. 9. 2013)

Obr. 86 Konec aleje po vykácení části aleje (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 87 Průhled alejí k budově správy parku (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 88 Nejpoškozenější strom v aleji (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 89 Boční pohled na střední část aleje (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Obr. 90 Vykácená část aleje (L. Dejdarová, 23. 2. 2014)

Příloha 3
Technická zpráva o aleji z Králík ke klášteru na Hoře Matky Boží

Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží
v Králíkách

Cílem akce je provedení ošetření stávajících stromů a realizaci dosadeb v památné aleji ke
klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Podklady pro zpracování návrhu výsadeb
Terénní průzkum
Mapové podklady
Internetové stránky geoportál
ÚSES Králíky
Charakteristika území
Zájmové území leží v bývalém okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Jedná se o
památné stromořadí vedoucí z města východním směrem ke klášteru na Hoře Matky Boží.
Nadmořská výška aleje se pohybuje v rozmezí od 560 do 760 m. n. m.

Geomorfologie
Provincie: Česká Vysočina
Subprovincie:
Krkonošsko-jesenická soustava
Oblast:
Jesenická oblast
Celek:
Hanušovická vrchovina
Podcelek: Branenská vrchovina
Okrsek:
Červenopotoční kotlina

Fytogeografie
Podle fytocenologického členění patří zájmové území do Českomoravského mezofytika.
Dle regionálně fytogeografického členění patří území do fytogeografické oblasti mezofytika
a fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 73bHanušovická vrchovina.
Dle mapy potencionální přirozené vegetace České republiky se v těchto lokalitách vyskytují
květnaté bučiny - bučina s kyčelnicí devítilistou.
Katastrální území Dolní Hedeče spadá do ptačí oblasti Králický Sněžník Natura 2000.

Historie

Založení aleje se datuje v roce 1700 až 1710. V roce 1700 se uvádí vydláždění cesty,
v roce 1704 až 1705 stavba 8 kapliček, v roce 1794 stavba dalších kaplí.
V průběhu let alej postihlo několik vichřic a musela být několikrát obnovována. Například
v roce 1856, kdy byly vysázeny nově lípy, javory a jasany.
Další vichřice přišly v letech 1868, 1916. Některé z nejstarších stromů mohly být sázeny
tedy již v 50- tých letech 19. století.
V roce 1916 při vichřici došlo ke zničení několika nejstarších stromů na území Králík, které
byly sázeny v letech stavby kláštera.
V roce 1965 byly sázeny nové stromy pravděpodobně v dolní části aleje. U těchto však
vlivem špatné údržby došlo k vytvoření neperspektivních korun. Tyto stromy byly také z těchto
důvodů v roce 1998 vykáceny a byly vysázeny nové lípy.
V roce 1994 byla alej vyhlášena za památnou.
Současný stav
Památné stromořadí spojuje město Králíky s klášterem na Hoře Matky Boží. Obklopeno
je většinou loukami a pastvinami, část prochází podél lesního porostu. Začátek části aleje
navržené na regeneraci začíná v nejvyšším místě u schodiště ke klášteru a končí na hranici
zastavěné části města Králík, tj. v místě, kde alej kříží poslední příčná místní komunikace. Alej
pak dále pokračuje směrem do centra města až ke vstupní bráně. V této jednodruhové části se
nachází 81 ks lip, z nichž 76 ks bylo vysazeno v roce 1998 v rámci 1. etapy regenerace aleje za
významné podpory SFŽP. Tato část však není v předkládaném projektu zahrnuta. Na těchto
mladých stromech město Králíky provádí pravidelně výchovný řez.
Druhové zastoupení stávajících dřevin v celé aleji tvoří převážně javor klen a javor
mléč, které doplňují jasany a lípy. V některých místech je stromořadí již mezernaté a nabízí se
možnost dalších dosadeb.
Pěší cesta alejí je poměrně hojně využívaná a frekventovaná. Slouží k poutním,
rekreačním, turistickým i sportovním účelům. Nejvýznamnější je však její historie.
Alej je součástí městské památkové zóny Králíky.
Dotčené parcely
k.ú. Dolní Hedeč 672548
k.ú. Králíky
k.ú. Králíky
k.ú. Králíky
k.ú. Králíky
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k.ú. Králíky
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Návrh opatření
Návrhem opatření je ošetření stávajících stromů, které je podrobně popsáno
v inventarizačních tabulkách a dále provedení dosadby domácích kosterních dřevin. Dosadby
by pokračovaly stejným způsobem, jak již bylo prováděno, to znamená, že je počítáno
s výsadbou výhradně druhu Tilia platyphyllos. Po levé straně ve směru číslování je
navrženo 21 ks a po pravé straně pak 23 ks dosadeb. Výchovné řezy na mladých stromech
nejsou zahrnuty do rozpočtové části a město je provede na vlastní náklady.
Navržený rostlinný materiál, velikost sazenic a počet kusů
Tilia platyphyllos

vel

14-16ZB

44
ks

Celkem
44 ks stromů
Polohu jednotlivých stromů a návrh výsadeb zahrnuje mapová příloha.

Popis prací – ošetření stromů
Návrh opatření by se na stávajících stromech provedl v závislosti na zdravotním stavu
jednotlivých stromů. Detailní popis zákroků je popsán níže.
Číslo:

Číslování dle jednotlivých mapových podkladů.

Taxon:

Určení druhu stromu.

Výška:

Měřená s přesností na cca 3 metry.

Průměr kmene:

Měřený ve výšce 1,3 m s přesností cca 5 cm.

Průměr koruny:

Měřený s přesností na cca 3 metry.

Zdravotní stav:
Zařazení do kategorie dle stupně mechanického poškození jedince, jeho odolnosti proti
zlomu, vývratu či rozlomení a napadení dřevokaznými houbami.
1) výborný
2) dobrý
3) zhoršený
4) výrazně zhoršený
5) nutná asanace – havarijní stav

Návrh opatření:
Potřebný způsob provedení prací vedoucí k zvýšení perspektivity a zajištění provozní
bezpečnosti.
Zdravotní řez (ZŘ)
Kompletní zásah do koruny stromů, provádíme v ní vše, co je možné a vhodné řezem
provést.
Je to tedy odstraňování větví suchých, zlomených, oslabených, nalomených, křížících se,
neperspektivních z hlediska stavby koruny, dále odstranění pahýlů a některých proventálních
výhonů (vlků). Současně při provádění ZŘ kontrolujeme větvení, stav kmene a jednotlivých
větví. V případě, že bude objeven defekt, přistupujeme k odlehčení větve, na které defekt je,
popřípadě k redukčnímu řezu (viz. níže)

Redukce (R)
Radikálnější řez spočívající ve snížení a zúžení stromu, z důvodu získání větší stability.
Posunujeme těžiště stromu dolů a doprostřed stromu. Používá se pouze u stromů
s výraznými defekty (např. havarijní stromy) nebo stromy se sekundárními korunami.
Dodržet velikost řezu (do 10cm), pokud není upřesněno jinak. Dodržuje se tvar koruny.
Redukční řez se může dělat v rozsahu celé koruny nebo pouze na jednom kmeni popřípadě
na jedné větvi – popsáno v poznámkách u jednotlivých stromů.
Pokud se dělá v rozsahu celé koruny, „nevyholovat“ vnitřní část koruny. Vnitřní část koruny
prořezat velmi mírně.
Odlehčení (O)
Řez se provádí ve vrcholových a koncových (obvodových) částech koruny. Dochází
k vyřezání některých větví a tím i k odlehčení. Tvar a velikost koruny zůstává zachována.
Vazba (V)
Vazbou se rozumí spojení defektních kmenů za účelem jejich stabilizace. Doporučeno je
používání vazeb volných. Na našem trhu celá řada těchto výrobků. Tyto vazby slouží
k zachycení odlomené větve či kmene a tím k snížení rizika pro provoz v okolí stromu a možné
škody na majetku a zdraví. Dále zabraňují přílišnému rozkmitání větví při poryvech větru a tím
dochází i k zmenšenému náporu na kořenový systém. V případě větších defektů se vazby
kombinují společně s redukcí popřípadě s odlehčením koruny. Vazby na stromě musí setrvat
stále, měly by se pravidelně kontrolovat a po cca 5 až 10 letech se musí obnovovat. Vazby jsou
většinou vyráběny s dvojí únosností (kolem 2 a 4t) a je nutné dobře zvážit jakou únosnost
zvolit. Číslo před vazbou (V) znamená počet vazeb. V případě větších defektů se pak užívá
statická předepjatá vazba.

Popis prací – dosadby stromů:
Provádění dosadeb zde bude vzhledem místním podmínkám náročnější. Část aleje prochází
prudším svahem, což bude komplikovat jak dopravu sazenic a výsadbového materiálu, tak i
zálivku stromů.
Terén je zde navíc více kamenitý s chudší půdou, proto je počítáno s 50 % výměnou zeminy.
Zálivku bude nutné provést ve dvou etapách (2 x 50 l ke každému stromu), aby se zajistila
vyšší účinnost dodávky vody k sazenicím.
Jamky pro výsadbu stromů budou kopány o velikosti 60 krát 60 krát 40cm s 50 % výměnou
zeminy.
Stromy budou sázeny do míst, které vyznačuje mapová příloha.
Po vysazení budou ke stromům instalovány 3 ks kůlů (o minimální délce 1,8 m a průměru
min. 4cm) s příčkami.
Na kmínky stromů bude instalován jutový obal do výše cca 150cm (do místa, kde bude
sazenice uchycena úvazky). Dále bude instalována plastová chránička z pletiva o výšce
minimálně 1,2 m.
Na přihnojení bude použito zásobní hnojivo Sylvamix 10 ks ke každému stromu.
Po výsadbě budou stromy zality. Je počítáno se 100 litry na strom.
Kořenová mísa bude mulčována štěpkou ve vrstvě 7 cm.
Doporučený popis prací následné péče 3 roky
V rámci následné péče by mělo být provedeno dvakrát ročně ruční odplevelení výsadbových
jam. Zalití vodou je počítáno 5 krát 50 l za rok ke každému stromu. Dále bude opraveno
kotvení stromů. V rámci ošetření každé sazenice bude proveden výchovný řez (podrobněji ve
vysvětlivkách) a případné přihnojení.
Na konci každého vegetačního období (podzim) budou provedeny výměny úhynů.
Ve druhém a třetím roce následné péče položky zůstávají stejné.
Na následnou péči není zpracováván rozpočet. Následná péče není předmětem žádosti.

Shrnutí položek v části aleje, kterou se zabývá tento projekt :
Celkový počet položek je 280 ks.
Nezařazeno je 5 položek.
Celkový počet stromů v aleji je 275 ks
Mladé stromy bez zásahu 46 ks.

K ošetření je tedy navrženo 229 ks stromů.
Dalším opatřením je instalace bezpečnostních vazeb v počtu 4 ks na 4 stromech, pro
zajištění jednotlivých kmenů, které jsou defektní. Taktéž popsáno v inventarizačních tabulkách.
Jednotlivé způsoby řezů a instalace vazeb jsou podrobně popsány výše. Předpokládají se
práce stromolezeckou technikou, kterou provede odborná firma zabývající se profesionálně
arboristikou.

Další práce
Frézování pařezů – všechny pařezy v aleji budou frézovány. Jelikož se jedná ve většině
případů o pařezy na vyvýšeném místě, je nutné počítat s hloubkou frézování až 20 cm. Použitý
materiál z frézování bude rozprostřen do okolních míst, která jsou naopak pod úrovní terénu.
Cílem je alespoň částečně srovnat terén tak, aby bylo možno provádět snazší sečení.
Odstranění náletů – nálety podél celé aleje budou odstraněny. Pařezy a pařízky budou
seříznuty v úrovni terénu, tak aby nevadily při sečení. Nejvíce náletů je v lokalitě poblíž
lesního porostu. Předpokládá se však, že nálety budou odstraňovány v průmětu korun po celé
délce aleje. Keře budou ponechány. Odstraňovány budou pouze nálety stromů. Jedná se
především o jasany, smrky, javory.

Závěr
Důvodem pro ošetření památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží je především
prodloužení životnosti a zajištění provozní bezpečnosti stromů.
Efekt zastoupených druhů řezů na jednotlivých stromech spočívá v prevenci proti pádu
jak suchých, tak i zdravých (olistěných) větví. U stromů s menší vitalitou se však předpokládají
nové suché větve do cca 5 - ti let od provedení navrhovaných opatření. Zákroky na
významných stromech by se měly tedy opakovat cca po 5 – ti až 8 - mi letech.
Efekt instalace vazeb spočívá v zabezpečení defektních větvení a kmenů proti zlomu či
rozlomení. Dále mírně brání vývratu. Vazby mají preventivní charakter a chrání strom proti
nadměrným výkyvům při zvýšených poryvech větru.

