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1. Změny v projektu – v průběhu roku 2016 došlo k těmto změnám v rámci revitalizovaného 
parku: 
 
Odumření a dokácení ošetřeného stromu 

Habr – strom inv. č. 59 (Carpinus betulus - číslování dle situace E-06 v PD revitalizace parku) 
u brány parku v průběhu vegetační sezóny 2016 odumřel (koncem září 2016 byl zcela suchý).  

Strom bylo zapotřebí (po konzultaci s AOPK ČR) pokácet, protože (kromě toho že odumřel) měl 
značně nakloněný kmen, rozsáhlou dutinu v kmeni, a byl tedy celkově nestabilní. Odlupovala se 
kůra od báze kmene až do koruny stromu, na kmeni byly rozsáhlé defekty a plodnice 
dřevokazných hub.  

Následně na tom samém místě (resp. jen pár metrů vedle - v prostoru poblíž odumřelého habru 
u brány – mezi inv. č. 59 a inv. č. 62 – cca 2 až 3 m od ohradní zdi, navzájem pak cca 8 m od 
sebe) jsme zajistili náhradní výsadbu dvou nových habrů (Carpinus betulus). 

 

 

 

 

Fotografie pořízené 20. 9. 2016 (je vidět, že na druhé straně od brány jsou také habry, fotografie 
ukazují, že ostatní habry byly v danou dobu živé): 
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(originály fotografií ve velkém rozlišení v archivu zpracovatele) 
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Odumření ošetřeného stromu (strom ponechán jako torzo na místě) 

Líska turecká – strom inv. č. 86 (Corylus colurna) poblíž rohu budovy zámku v průběhu 
vegetační sezóny 2016 odumřela (koncem září 2016 byla zcela suchá). Tato líska turecká již 
v rámci realizace projektu byla řezána na torzo (redukční řez) – nyní po uschnutí je 
ponechávána na místě, jen jsme zajistili bezpečnostní řez, aby silné mrtvé větve nikoho 
neohrožovaly pádem, torzo zde nadále ponecháme (dokud samo nespadne). 

             

 








