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1. Změny v projektu - od ukončení realizace došlo k těmto změnám v rámci 
revitalizovaného parku: 
 
Poničení a následné dokácení ošetřených stromů po bouřce 

Bouřka v ranních hodinách ve středu 8. 7. 2015 (v noci ze 7. 7.) poškodila část realizovaných 
opatření revitalizace parku - poškozeny byly tři akáty (Robinia pseudoacacia) inv. č. 108, 254 
a 249. U prvního akátu (108) se zavěsil zbytek kmene o sousední kaštan (Castanea sativa), 
druhé dva akáty (254 a 249) pak měly kmeny štíplé (zbytky kmene byly nejen štíplé ale 
i zeslabené po vylomení kosterních větví cca půlky koruny). U všech tří akátů pak byly 
koruny v podstatě rozlomené a spadlé na zem. U všech hrozilo, že spadnou zbytky kmenů 
(ohrožovaly na zdraví a na životě), bylo zapotřebí je po konzultaci s AOPK ČR neprodleně 
dokácet (jak z důvodu, aby nepoškodily další okolní stromy a též z důvodu bezpečnosti osob 
pohybujících se v areálu parku). 
(Pozn. Kromě toho byly padajícími kusy kmenů a korun akátů poškozeny dva v rámci 
projektu vysázené stromky: borovička a jedlička (taxony č. 61 a 63 dle osazovacího výkresu 
revitalizace parku) a to v zadní části parku (na tyto stromky právě spadly koruny akátů inv. 
č. 254 a 249), stromky byly vyvráceny a poškozeny. Neprodleně po bouřce a v následujícím 
roce 2016 byly poškozené stromy ošetřeny řezem, vyrovnány, znovu upevněny ke kůlům a 
zalévány. Nicméně stav těchto poškozených výsadeb není optimální a budou v roce 2017 
nahrazeny novou výsadbou týchž taxonů, stejných parametrů a na stejných místech.  
 
Vývraty ošetřených stromů  

Dne 2. 3. 2017 kolem deváté hodiny dopoledne došlo vlivem poryvu větru k vývratu dvou 
stromů, z pohledu projektu se jednalo o strom inv. č. 48 (Acer pseudoplatanus) a o strom inv. 
č. 49 (Aesculus hippocastanum), které byly v rámci projektu ošetřeny. Příčinou vývratu byl 
(v synergii s nárazovým větrem) patrně dřevomor kořenový, na povrchu půdy ani kořenového 
systému nebyly zjištěny žádné zjevné příznaky, stopy houby jsou zřetelné až na spodní 
straně kořenů (takže byly zjištěny až po vývratu). 
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Příloha 02 - fotodokumentace 
 
Fotodokumentace pořízená dne 8. 7. 2015 v zámeckém parku v areálu Domov ve Věži, 
příspěvková organizace (dříve Ústav sociální péče – Věž) 
 
Fotodokumentace ke stromům - Robinia pseudoacacia inv. č. 108, 254 a 249 
IGP9529 – zavěšený akát, na zemi pak jeho větve (a k němu i hodně špatný kmen IGP9526 – 
i kdyby se akát nevyvrátil, stejně by brzo uhynul), 
IGP9531 a 2 – jedlička poškozená pádem kosterní větve akátu, 
IGP9534 a 5 – borovička poškozená pádem kosterní větve akátu, 
IGP9541 a 2 – zbylé dva akáty – torza na stojato a kosterní větve na zemi (dopad do výsadeb). 
 
IGP9529      IGP9526 
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IGP9531 a 2 
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Fotodokumentace ke stromu Aesculus hippocastanum inv. č. 49 
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Fotodokumentace ke stromu Aesculus hippocastanum inv. č. 49 (v popředí u červeného 
kontejneru) a ke stromu Acer pseudoplatanus inv. č. 48 (v pozadí na modrém kontejneru) 
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Fotodokumentace ke stromu Acer pseudoplatanus inv. č. 48 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Zpracoval  
Ing. Jan Joneš 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
 
(originální digitální fotografie s vysokým rozlišením k dispozici v archivu zpracovatele) 
 




