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Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina  
- Ústav sociální péče - Křižanov 

 
Akceptační číslo 10078526; číslo projektu CZ.1.02/6.5.00/10.09179 
 
 
1. Změny v projektu – v průběhu roku 2016 došlo k těmto změnám v rámci revitalizovaného 
parku: 
 
Odumření a následné dokácení ošetřeného stromu 

V průběhu vegetační sezóny 2016 odumřela bez zjevných vnějších příčin bříza inv. č. 139, 
která byla ošetřena v rámci projektu (ZŘ 1), v létě 2016 byla uschlá a dle ústního vyjádření 
certifikovaného arboristy Petra Vlčka bylo nebezpečí pádu stromu a doporučeno okamžité 
kácení. Viz fotografie v příloze. 
Situace byla konzultována s AOPK ČR, pracoviště Havlíčkův Brod, které se vyjádřilo e-
mailem ze dne 8. 8. 2016, že havarijní stav břízy je nutné řešit okamžitě, kácení suché břízy 
je oprávněné, strom ohrožuje bezpečnost ve svém okolí. AOPK ČR nemá k postupu řešení 
havárie připomínek. 
 
2. Další opatření v parku (nejsou změnou projektu, nemají vliv na monitorovací indikátory 
a jsou uvedeny jen informativně) 

Prudká bouřka se silným větrem o víkendu 16. až 17. 7. 2016 způsobila vývrat výsadby tří 
kusů topolů (Populus alba) nad zhlavím hořejšího rybníka v revitalizovaném parku. Oproti 
ostatním výsadbám tyto stromy násobně více vyrostly (na tříleté výsadby měly tyto stromy 
ohromné koruny), a to patrně vlivem úživnosti půdy a vlhkého stanoviště (přemokřená půda 
nad zhlavím rybníka), což (veliká náporová plocha koruny stromků) bylo patrně příčinou, že 
stromy neustály silný vítr a vyvrátily se (a nelze vyloučit i nějakou pevnou překážku 
v kořenové zóně a její vliv na snížení prokořenění a stability stromků). Po konzultaci s AOPK 
ČR byly stromy narovnány a znovu ukotveny a následně odborným certifikovaným arboristou 
na náklady Kraje Vysočina proveden výchovně - zdravotní řez. Stromy se opět ujaly a do 
konce vegetační sezóny dále úspěšně rostly. 
Kromě toho byly v průběhu roku 2016 zajištěny výchovné řezy všech v rámci projektu 
vysázených stromů a vzhledem ke zhoršujícímu se stavu i bezpečnostní či zdravotní řezy 
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ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci do 31. 12. 2016 
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - 
Křižanov 
 
Příloha 02 - fotodokumentace 
 
Fotodokumentace pořízená dne 21. 7. 2016 v zámeckém parku v areálu Domov Kamélie 
Křižanov, příspěvková organizace, Zámek 1, 59451 Křižanov (dříve Ústav sociální péče – 
Křižanov) 
 
Bříza (Betula pendula) inv. č. 139 
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Zpracoval  
Ing. Jan Joneš 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
 
(originální digitální fotografie s vysokým rozlišením k dispozici v archivu zpracovatele) 
 




