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1. Změny v projektu – v průběhu roku 2016 došlo k těmto změnám v rámci revitalizovaného 
parku: 
 
I. Vývrat ošetřeného stromu 

V rámci projektu revitalizace ošetřená lípa - strom inv. č. 24 (Tilia cordata) se ve středu 
30. 11. 2016 vyvrátila, k vývratu došlo za úplného bezvětří. Pád lípy poškodil budovu zámku. Viz 
fotografie v příloze. Z ohledání dne 7. 12. 2016 (za účasti odborníků včetně AOPK ČR – viz 
prezenční listina v příloze) lze usuzovat, že lípa byla napadena houbou dřevomor kořenový, na 
povrchu půdy a kořenového systému nebyly zjištěny žádné zjevné příznaky, stopy houby jsou 
zřetelné až na spodní straně kořenů po vývratu.  

Vyvrácený strom inv. č. 24 byl v rámci projektu revitalizace ošetřen, po vyvrácení bude rozřezán 
a odklizen (cca počátkem roku 2017), jedná se tedy o změnu projektu. 

Fotografie z 30. 11. 2016 (poskytl Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace) 
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Fotografie ze 7. 12. 2016 (originály fotografií ve velkém rozlišení v archivu zpracovatele) 

stopy houby ze spodní strany kořenů a celkový pohled na torzo spadlého stromu inv. č. 24 
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II. Poškození a dokácení ošetřených stromů pádem sousedního stromu 

Cca v červenci až srpnu/září 2016 došlo ke zlomu klenu – strom inv. č. 162 (Acer 

pseudoplatanus), strom nebyl v rámci projektu Revitalizace ošetřován, nyní je již dokácen. Zlom 
a dokácení klenu inv. č. 162 není změnou projektu, je však důvodem pro změnu uvedenou 
dále). Klen inv. č. 162 při pádu po zlomu dopadl na skupinu dřevin (stromy inv. č. 165-7) na 
druhé straně cesty a poškodil je. 

Fotografie pádu klenu ze září 2016 (poskytl Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace) 

   
Fotografie z místního šetření 7. 12. 2016 (v popředí pařez po klenu, v pozadí pak skupina 
stromů poškozených – povalených – vyvrácených pádem klenu) 

 
 

Pád klenu inv. č. 162 (viz výše) silně poškodil skupinu klenů a jasanů (inv. č. 164 až 168) na něž 
po zlomu dopadl. Z nich pak tři stromy jsou poškozeny natolik, že to nepůjde řešit ošetřením, 
jsou vyvráceny, zpřetrhány kořeny (viz fotografie). Poškozené stromy je nezbytné vykácet, žel 
jedná se o stromy, které byly v rámci projektu Revitalizace ošetřeny a jedná se tedy o změnu 
projektu – klen inv. č. 165 (Acer pseudoplatanus) a jasany inv. č. 166 a 167 (Fraxinus excelsior). 

Při ohledání dne 7. 12. 2016 se přítomní zástupci dotčených orgánů (památkové péče a ochrany 
přírody – viz prezenční listina v příloze) shodli na tom, že stav uvedených stromů (inv. č. 165, 
166 a 167) bezprostředně ohrožuje návštěvníky parku a hrozí též škoda značného rozsahu 
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(možností pádu na lidi či budovy zámku zejména v případě nárazového větru nebo v případě 
napadnutí těžkého mokrého sněhu apod.). Je třeba, aby správce objektu zajistil jejich pokácení 
(k pokácení dojde počátkem roku 2017). 

Fotografie z místního šetření 7. 12. 2016 (inv. č. 165, 166 a 167) 
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Situace  
k bodu I. – lípa inv. č. 24 

k bodu II. – stromy inv. č. 165, 166 a 167 

 
 

 

 

 
 
 
Příloha 01 - prezenční listina z místního šetření a jednání dne 7. 12. 2016 
 
 
 








