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 A. Souhrnná zpráva 
 

 A.1. Základní údaje 

 A.1.1. Název akce 

Fytocenologický snímek – Park Dukelská – Slavie - České Budějovice. 

 A.1.2. Datum zpracování prováděcí dokumentace 

Srpen – listopad 2016. 

 A.1.3. Investor 

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice. 

 A.1.4. Umístění záměru 

P. č. KN 408, 415/1, 415/3, 418, 459, 522 a 3368, vše v k.ú. České Budějovice 6 a v majetku 
Statutárního města České Budějovice. Dále potom v k.ú. České Budějovice 7 p.č. KN 34, 36, 43/2 a 46 ve 
vlastnictví Statutárního města České Budějovice, 43/1 a 43/4 ve vlastnictví Jihočeského kraje, a 62/1, 62/4 a 
62/5 v majetku České republiky. 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 A.1.5. Zpracovatel prováděcí dokumentace 

Ing. Renata Kavková, Technický poradce pro ekologii a životní prostředí 
  5. května 600, 373 41, Hluboká nad Vltavou, IČ 712 13 139 
 EZP: Osvědčení vydal Magistrát města České Budějovice dne 22.4.2009 

pod č.j. OOŽP/4000/2009/Růž 
 ŽL: Magistrát města Č. Budějovice, OŽÚ, č.j. Ž/11438/2010/LC/63690/3, 

Sp.z. Ž/11438/2010/LC/63690 

 A.1.6. Použité podklady 

 Letecké snímky lokality (http://www.mapy.cz/). 
 Mapový digitalizovaný podklad. 

 A.1.7. Použité programy a technické zařízení 

 Windows XP HE SP3 
 Microsoft® Office 2002 SP3 
 Solid Edge 2D Drafting 19.00.00.66 
 PhotoFiltre 6.3.2 
 PC ASUS X86 Authentic AMD 2211 
 PDF Creator 1.7.1 
 FUJI FinePix S1600 

 Lesnická průměrka Kinex 1000 
 SILVA ClinoMaster™ 1015 LA 



 A.2. Popis lokality 

Park leží v centrální části Českých Budějovic, a je vymezený Lidickou třídou na západě, mostem v ulici 
Dr. Stejskala a areálem KD Slavie na severu, ulicí Dukelskou na východě, a Mánesovou ulicí na jihu. 

Na pravém břehu Malše se vesměs jedná o staré výsadby, což rovněž dokládá níže uvedený letecký 
snímek z roku 1952, na kterém je patrný vzrostlý park jižně od budovy Armádního domu (na snímku bez 
mostu a Lidické třídy). Ve stejném rozsahu prakticky zůstal park do dnešních dnů. Na levém břehu Malše jsou 
patrné původní výsadby, ze kterých dnes zbylo pouze torzo (prostor byl narušen stavbou bývalého OV KSČ –
nyní budovou Generálního finančního ředitelství u Mánesovy ulice, bývalého Muzea Dělnického revolučního 
hnutí a pietního místa – dnes Státní vědecké knihovny a mostu přes Malši jižně od Slavie). Zachovaly se 
pouze jednotlivé stromy na břehu Malše a několik trnovníků u budovy SVK. Ostatní dřeviny jsou mladší a 
pocházejí z výsadeb v průběhu předchozího cca čtvrtstoletí.  
 

 

 A.2.1. Zhodnocení současného stavu 

Stav parku je značně heterogenní, střídají se v něm cenné partie vzrostlých dřevin (zejména na pravém 
břehu Malše) a mladé, převážně perspektivní výsadby, s beznadějně zpustlými partiemi. K těm patří zejména 
prostor mezi výškovou budovou Generálního finančního ředitelství a Státní vědeckou knihovnou. Zde byl za 
minulého režimu vytvořen prostor sloužící převážně politickým účelům, s výsadbami, které buď samovolně 
zanikají, nebo přerůstají vymezený prostor. Každopádně se jedná o místo vyžadující komplexní řešení spojené 
i s odpovídajícími zahradními úpravami. Všechny pěšiny a cyklostezky v ploše parku na obou stranách řeky 
jsou velmi frekventované, a je patrná vysoká intenzita jejich údržby. Zatravněné plochy jsou pravidelně 
kosené, část živých plotů je stříhaná. Keřové patro se v ploše parku nachází pouze fragmentárně, a do značné 
míry je tvořeno plošnými výsadbami keřů, pozůstatky starších keřových výsadeb a několika živými ploty. 
 

 A.3. Metodika hodnocení stavu zeleně 

 A.3.1. Identifikační znak dřeviny (ID) 

Použito bylo číslování od 1 (v databázi 001) s předznačením „DS“, odpovídá označení v mapové 
příloze a příslušné vrstvě GIS. 



 A.3.2. Výška dřeviny (V) 

Změřená celková výška dřeviny v metrech, uvedena je s přesností na m, zjištěna okulometricky přístro-
jem SILVA ClinoMaster™ 1015 LA. 

 A.3.3. Nasazení koruny (NK) 

Uvedena je jeho přibližná střední hodnota s přesností na m, zjištěna okulometricky přístrojem SILVA 
ClinoMaster™ 1015 LA. 

 A.3.4. Šířka koruny (ŠK) 

Uvedena je její přibližná střední hodnota s přesností na m, zjištěna pásmem. 

 A.3.5. Obvod kmene (OK) 

Uveden je s přesností na cm, zjištěn kombinovaným měřením pásmem ve výšce 1,3 metru a 
opakovaného na sebe kolmého měření lesnickou průměrkou Kinex 1000. 

U keřů tato hodnota označuje jejich přibližnou plochu průmětu korun(y) v m2. 

 A.3.6. Celkový zdravotní stav (CZS) 

Označen je pětibodovou stupnicí.  
 

Zdravotní stav Popis 
1 Výborný, zcela zdravý strom. 
2 Dobrý, s defekty malého rozsahu. 
3 Zhoršený, s narušením zásadnějšího charakteru. 
4 Výrazně zhoršený, dřevina se sníženou perspektivou. 
5 Silně narušený až havarijní, dřeviny neperspektivní až ve stadiu rozpadu.

 

 A.3.7. Proschnutí koruny (PK) 

Procentické označení proschnutí koruny. 

 A.3.8. Poškození kmene (PKm) 

Popis poškození kmene (zhojená poškození řezem nejsou uváděna, týkala by se prakticky všech 
dřevin). 

 A.3.9. Choroby a škůdci (CHaŠ) 

Popis zjištěných chorob a škůdců v době šetření.  

 A.3.10. Stabilita dřeviny (St) 
 

Stabilita Popis 
1 Optimální, zcela bezpečný strom (bez zjevných defektů). 
2 Dobrá, nelze vyloučit skryté defekty malého rozsahu. 
3 Snížená, dřevina s defekty malého rozsahu. 
4 Silně snížená, dřevina s výraznými defekty, náchylná k selhání. 
5 Havarijní stav, dřeviny vyžadující okamžité zásahy ke stabilizaci. 

 A.3.11. Instalovaná opatření (IO) 

Popis stávajících technologických opatření. 

 A.3.12. Návrh ošetření (NO) 

Popis navržených zákroků pro dřevinu s výhledem na následujících cca 20 let. 



 A.4. Navržené zákroky 

  

 A.4.1. Kácení 

Dřeviny, které jsou nyní ve špatném stavu, by měly být odstraněny. Ve všech případech 
pravděpodobně půjde o kácení směrové. Stromy budou po smýcení rozřezány, složeny na hromady a všechny 
zbytky budou sklizeny z plochy trávníků. Odstranění pařezů bude provedeno u všech odstraňovaných dřevin, 
aby se předešlo degradaci trávníku v místě pařezu. Za kácení je považováno i odstranění nevhodných nebo 
velmi poškozených keřů. 

 

 A.4.2. Zdravotní řez 

Zdravotní řez zahrnuje preventivní zákroky a vlastní zákroky léčebné. Mezi preventivní opatření patří 
například prosvětlovací řez, při kterém se předchází odumírání větví následkem vysokého stupně zastínění. 
Zastíněné slábnoucí větve spolu s vyšší vlhkostí uvnitř husté koruny jsou příznivé pro vývoj patogenních or-
ganismů. Ztráta fyziologické vitality vede ke snížení rezistence dřeviny vůči patogenům a usnadňuje napadení 
parazitickým hmyzem. Při odstraňování křížících se nebo na sebe naléhajících větví se brání vzniku poranění, 
např. oděrem při větru a tím i následnému vniknutí parazitů. Proto odstranění těchto rizikových větví, podobně 
jako odstraňování velmi úzkých úžlabí, se v širším slova smyslu také řadí k preventivnímu zdravotnímu řezu. 
Všechny poraněné větve, pokud je nelze léčit a nemohou se bez rizika zahojit, je nutné při zdravotním řezu 
odstranit. Z hlediska možné infekce jsou nebezpečné zejména větve s poškozenou kůrou (mrazem, sluneční 
spálou, mechanicky odřené apod.), prasklé nebo zlámané. Odumírající a suché větve v korunách stromů se 
musí co nejdříve z preventivních i léčebných důvodů odstranit. Suché větve mohou být ještě po určitou dobu 
hostiteli různých patogenů a navíc se snadno lámou, takže ohrožují bezpečnost v okolí stromu. Odumírající 
větve jsou již aktuálním nebo potenciálním ohniskem často velmi nebezpečných chorob. Zdravotní řez jako 
přímý léčebný zákrok znamená odstraňování již napadených větví patogenními houbami, bakteriemi, viry 
nebo živočišnými škůdci. Řez při likvidaci nemocných částí je nutné vést ve zcela zdravém, neinfikovaném 
dřevě. Součástí zdravotního řezu je také odstranění nemocných pletiv na kmeni nebo větvích. V případě, že se 
jedná o méně významnou nebo nahraditelnou větev, je lépe odstranit ji celou. Nejlepším časem pro realizaci 
řezu stromů je první polovina vegetačního období. V tomto období je strom v nejvyšší aktivitě a může proto 
nejlépe reagovat na vzniklá poranění. Nejefektivnější je v tomto období jak tvorba obranných bariér, tak i vý-
voj kalusu. Realizace řezu během zimních měsíců se nedoporučuje z důvodu vysychání ran a z důvodu odumí-
rání parenchymatických buněk. Stromy poraněné řezem v zimě jsou více poškozovány spóry patogenů. 
Zdravotní řez je navržen u dřevin, kterým podle předpokladu (nelze ovšem vyloučit úpravu při zjištění 
skutečného stavu horních pater koruny při provádění vlastního řezu) nebude zmenšena koruna o více nežli cca 
25 - 30%. 

 A.4.3. Redukční řez 

Tento řez lze používat u vzrostlých a starých dřevin pouze tehdy, jestliže není jiný způsob, jak stromy 
zachránit nebo eliminovat nebezpečí, které tyto stromy pro své okolí v původním stavu představují. Radikální 
ořez koruny (radikální zmenšení objemu koruny) je velmi silným stresorem, který negativně ovlivňuje energe-
tický metabolismus stromu a snižuje jeho rezistenci vůči patogenům. Při velkém rozsahu může tento řez zapří-
činit dokonce odumření dřeviny nebo jejích částí. Vždy způsobuje poškození přirozeného habitu stromu. Ne-
vhodným zákrokem by byl ořez tzv. v jedné rovině - následná koruna by byla problémová. Proto je potřebnou 
hloubku ořezu korun nutné posuzovat individuálně, a to odborným arboristou při samotné práci. V případě lip 
navíc může dojít k vývoji nežádoucích nahloučených převislých výhonů, zejména při řezu, který provedeme 
vysoko nad hlavním rozvětvením stromu. U zdravých jedinců s přirozenými korunami bude řez veden tak, aby 
byl vytvořen funkční základ nové koruny, vycházející minimálně z větví prvního řádu původní koruny (využití 
náhrady v existující koruně). U alejí a liniových výsadeb obecně je nejlépe postupovat při řezu jednotně a za-
chovat pokud možno přibližně stejnou výšku všech stromů, se zohledněním nejvyšších a nejnižších jedinců a 
nejvýše položeného prvního rozvětvení. U dřevin se sekundárními korunami se musí respektovat nutnost ve-
dení řezu ve dřevě mladší sekundární koruny. U dřevin s navrženým redukčním řezem bude zmenšena koruna 
o přibližně 30 - 40%. 



 A.4.4. Výchovný řez 

Výchovný řez se u dřevin provádí již při pěstování ve školce a pak často ještě několik roků po přesa-
zení na konkrétní stanoviště, podle potřeby po dobu 2 až 5 let. Základním požadavkem je upravení vzhledu 
dřeviny v souladu s charakterem přirozeného habitu daného druhu. Důležitým krokem je zapěstování vhodné 
výšky kmene a struktury koruny. Stromy pěstované podél cest pro pěší by měly mít kmen vysoký minimálně 
1,8 – 2,3 m podle druhu stromu a tvaru koruny. Stromy podél silnic musí mít kmen vyšší, aby jejich koruna 
neohrožovala provoz na komunikaci. Požadovaná výška kmene je minimálně 2,8 m a podle potřeby i vyšší. 
Podél vozovek a v alejích je optimální vysazovat dřeviny s průběžným (monopodiálním) kmenem. Tyto 
stromy jsou z hlediska stability méně rizikové a výška jejich kmene k prvnímu nasazení větví se později lépe 
koriguje. U stromů se sympodiální, nízko nasazenou korunou, lze zvyšovat výšku jejich kmene jen obtížně. 
Například lípy jsou dřevinami sympodiálními, a proto je nezbytné výchovný řez provádět. Při zakládání ko-
runy je třeba vytvářet a udržovat hlavní rozvětvení v její spodní části. Větve prvního řádu na průběžném 
kmeni by měly být od sebe vzdáleny po svislici nejméně 30 - 70 cm, což samozřejmě závisí na tloušťce větví, 
kterou později dosáhnou, celkovém rozložení větví v koruně a konečném habitu stromu. Větvení kmene by 
mělo být rovnoměrné a vyvážené, nejvýhodnější je spirálovité rozložení větví. Velká pozornost musí být 
věnována také zapěstování pevného základu koruny, aby mezi hlavními větvemi nevznikala úzká rozvětvení. 
Taková rozvětvení, kdy větve mezi sebou svírají ostrý úhel, jsou málo stabilní a časem se rozlamují. Z koruny 
je třeba odstraňovat všechny křížící se větve a konkurenční výhony. Zabránit se musí vytváření ostrých úhlů 
nejen mezi kmenem a větvemi I. řádu, ale také podle potřeby mezi větvemi vyšších řádů.  

 A.4.5. Tvarovací řez 

Zvláštní kategorie řezu, při kterém se dřeviny od mládí zapěstovávají (nebo později udržují) do 
umělých tvarů (střihané ploty, stěny, úprava koruny do různých geometrických tvarů, řez na tzv. babku, na 
hlavu apod.). Tento řez má v případě některých dřevin (zvl. živých plotů) charakter zmlazení a je podřízen 
specifickým požadavkům jednotlivých druhů. 

 A.4.6. Dynamická vazba 

 U několika dřevin je z důvodu bezpečnosti navrženo založení vazby. Nebude tak přenášena tahová síla 
na oslabené části koruny, ty budou mít volný pohyb a vazba bude sloužit pouze k případnému zajištění 
odlomené části koruny. Vazby budou v horní části koruny nad místem větvení a použity budou syntetické 
materiály (typu COBRA). Jeho přesné provedení je záležitostí konkrétního postupu zvoleného arboristy, 
základní charakteristika budou následující: 
 1) podle (ne)poškození pletiv dřeva stromu = nedestruktivní 
 2) podle charakteru namáhání jistících prvků = nepředepjaté 
 3) podle účelu založení = bezpečnostní 
 4) podle druhů materiálů jistících prvků = s prvky ze syntetických materiálů 
 5) podle způsobu větvení v koruně = jednoduché 
 6) podle působení jistících prvků koruně stromu = elastické 
 7) podle počtu úrovní vazeb v koruně = jednoúrovňové i víceúrovňové.  
 

 A.5. Etapizace 

 
 Záměr ošetření je zpracován s výhledem na cca 20 let. Dřeviny určené ke kácení by bylo vhodné 
odstranit v čase co nejkratším (časový horizont 1 – 3 roky).  
 V nejbližší době by bylo vhodné i ošetření stromů řezem redukčním a zdravotním zejména v těch 
případech, kdy je navrženo také založení vazby (horizont 1 – 3 roky), v ostatních případech do cca 4 – 5 let.  
 Výchovný řez by měl být proveden v časovém období 1 – 2 let, stejně jako odstranění stávajících 
instalací, kontrola vazeb je dále závislá na době jejich instalace. 
 Ostatní zákroky dle potřeby. 
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