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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1 OBECNÉ INFORMACE 
 

 
Alej Kaštanka je se nachází na JZ okraji Slatiňan a tvoří historicky výraznou krajinnou dominantu v rozsáhlém areálu 
zámeckého areálu a hřebčína Slatiňany. Řešený úsek začíná u vjezdu do hřebčína, vede podél zámeckého parku po 
„klapačku“ a dále mezi pastvinami k vodojemu, v rozmezí nadm.v. 275-315m.n.m. Celková délka aleje je 750m. Dotčené 
území spadá do CHKO Ţelezné hory, památkové zony Slatiňansko-Slavicko. 

  

1.1 Historie 
 
Staré plány a mapy prezentují krajinu mezi zámkem, Švýcárnou a Monakem jako jedno z krajinářsky nejlépe 
komponovaných území východních Čech. První významný plán, který zachycuje širší území pochází z roku 1846 a nalezen 
byl ve sbírkách zámku Slatiňany (obr.č.1).  Na plánu vidíme základní cestní síť, která se dochovala dodnes – silnice – dnes 
ulice V Kaštance a od klapačky pokračující nahoru k tzv. Černé bráně do obory a s odbočkou do Kochánovic. Na obr. č.2 je 
zachycena krajina mezi dnešním parkem a Švýcárnou, která byla cíleně pojata do kompozice areálu tzv. nového parku, 
neboť do tohoto období (1846-8) spadá její vybudování. Zákres cestní sítě odpovídá té, která je zachycena na leteckém 
snímku z roku 1938, tedy 90 let od rozšiřování parku.  
Historické mapové podklady (poskytl Státní zámek Slatiňany, kastelán Ing.Jaroslav Bušta). 
 
 

  
obr.1       obr.2 

  
jírovcová alej v pastvinách nad Klapačkou  letecký snímek 1938  
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1.2 Podmínky pro přípravu navrhovaných opatření 
 

1.2.1 Vlastnické vztahy, seznam dotčených parcel 

 
Seznam dotčených parcel je uveden v samostatné příloze. Pozemky jsou rozděleny na dvě skupiny: 
Silniční pozemky (p.č. 639/1, 697/1), na nichţ jsou inventarizovány stávající dřeviny. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví města 
Slatiňany.   
Sousední pozemky - navazující pozemky, kde je v části úseku navrhována výsadba stromořadí. Tyto pozemky jsou ve 
vlastnictví Města Slatiňany a Národního hřebčína Kladruby nad Labem.  
 
V rámci projektu byly zaměřeny a vytyčeny hranice navazujících pozemků za účelem převedení celé aleje vč. travnatého 
pásu šířky cca 3m do vlastnictví Města Slatiňany. 

 

k.ú.Slatiňany 
749796 parcela č. druh pozemku vlastník 

 Silniční 
pozemky 639/1 ost.plocha - silnice Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany 

  697/1 ost.plocha - silnice Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany 

sousední 
pozemky 

  

 

 
551/1 trvalý travní porost ČR, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem 

  564/2 trvalý travní porost 
ČR, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem 

  565/2 ost. plocha-zeleň ČR, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem 

 
592/2 trvalý travní porost 

ČR, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem 

  592/3 trvalý travní porost ČR, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem 

  594/1 trvalý travní porost Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany 

 
 

Vyznačení vlastnických vztahů – úsek I.etapa  
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1.2.2 Ochrana přírody a krajiny, památek 

 
Území je součástí Krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko, vedené v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 2389, která 
představuje dochovanou kulturní krajinu v její historicky utvářené podobě; tedy o krajinu s uměle zaloţenými lesy, rybníky, 
loukami a palouky, či cestami s alejemi stromů, vše v romantické kompozici a specifickém měřítku.  
Silnice tvoří východní hranici CHKO Ţelezné hory (III. zona), kaštanka se nachází tedy polovinou na území CHKO. Alej není 
v kontaktu s maloplošně zvláště chráněným územím, významným krajinným prvkem (dále jen VKP) ze zákona, památným 
stromem. Posuzovaného území se dotýká lokální biocentrum LC 13440 (areál zámeckého parku). 
Jedná se o území s archeologickými nálezy a z toho vyplývá oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. 
o státní památkové péči, v platném znění. 

 
   

1.2.3 Inženýrské sítě 
 

Pro přípravné a projekční práce byl zjišťován průběh inţenýrských sítí a byla respektována vyjádření jejich správců 
(vyjádření je součástí PD). Informativní zákres průběhu inţenýrských sítí je součástí výkresové dokumentace. Tento zákres 
nenahrazuje vytyčovací schémata sítí, před zahájením zemních prací musí být v případě umístění podzemních sítí 
provedeno vytyčení.  
V dotčeném úseku komunikace se nachází: 

 

 Vodovod 350 (realizováno cca 1971, materiál azbestocement, OP 1,5m) – souběţně podél komunikace 
(západní strana) v severním úseku po odbočku ke statku (2.etapa), provozuje VS Chrudim, a.s. (nutné 
vytyčit - sondou)  

 Nadzemní síť VN do 35kV (OP 7m od krajního vodiče) kříţí komunikaci u vodojemu (1.etapa). 
 
 

1.2.4 Návaznost na předcházející projekt 

 
V roce 2017 byl realizován projekt „Soubor opatření pro podporu populací zvláště chráněných druhů na pozemcích LČR 
v rámci CHKO Ţelezné hory“, v rámci kterého byla vysazena alej lip - pokračování aleje „Kaštanka“- na lesních pozemcích 
v ose stávající komunikace s napojením u vodojemu. Výsadba byla provedena lípou ve sponu 10m, vzhledem k majetkovým 
poměrům (Z strana – Národní hřebčín) jsou stromy situovány těsně k cestě a nejsou tedy v linii stromořadí podél 
komunikace. 
 

 

   
Pokračování aleje nad vodárnou na lesních pozemcích (12/2017) 
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1.2.5 Právní rámec 

 
Jedná se o místní komunikaci ve vlastnictví obce. 
 
Podmínky výsadeb stromů a keřů podél komunikací upravují příslušné normy.  Veškerá silniční vegetace, která je součástí 
komunikací, nesmí ohroţovat provozní bezpečnost ani plynulost dopravy.  
V celém řešeném úseku je omezená rychlost na 50km a platí tedy ČSN 736110, citace :  

Vzdálenost kmene od hrany obrubníkové podstupnice nesmí být menší neţ 1,2m. V odůvodněných případech na 
komunikacích funkční skupiny C můţe tato vzdálenost klesnout na 0,5.  Při výsadbě i následné údrţbě je nutno zajistit, aby 
stromy a keře ani při plném vzrůstu nezasahovaly svými větvemi do dopravního prostoru, nebránily rozhledu a nezakrývaly 
nebo nezastiňovaly dopravní značky nebo zdroje veřejného osvětlení. 
 
Dle vyjádření Policie ČR, DI Chrudim, je minimální poţadovaná vzdálenost kmene od hrany komunikace 1m.  
 
Jiţní úsek komunikace je součástí naučné stezky ke Kočičímu hrádku, v celé délce je cyklostezkou č.4112. 

 
 
 

1.3 Podklady, postup obnovy aleje 
 

1.3.1 Inventarizace stromů  

 
V roce 2017 byla provedena inventarizace aleje (Michal Kindl a Bc.Eva Kindlová). Hlavním úkolem provedeného šetření bylo 
posouzení provozní bezpečnosti stromů, stanovení jejich perspektivy na stanovišti a návrh opatření v příslušné naléhavosti. 
Alej (v celkovém počtu 163 stromů) je v této době sloţena především ze starých jírovců a v horní části výrazně mladších 
kaštanovníků, soliterně se vyskytuje lípa, dub a akát.  
Bylo konstatováno, ţe staré jírovce doţívají (kořenové byly trvale poškozovány kaţdodenním vyháněním koní, provozem na 
komunikaci, razantními řezy). Všechny jírovce jsou viditelně napadeny klíněnkou, která jejich fyziologický stav významně 
neovlivňuje. Stav mladých kaštanovníků v horní části aleje byl rovněţ aţ na výjimky špatný, některé byly jiţ dříve jako zcela 
neperspektivní odstraněny. 
U cca 1/3 stromů bylo navrţeno pokácení a to u stromů s narušenou statikou a nízkou perspektivou, u kterých bylo vysoké 
riziko jejich rozpadu, případně vyvrácení a následně pádu na přilehlou pozemní komunikaci, případně sousední nemovitosti 
v soukromém vlastnictví. Tyto stromy jsou roztroušeny v celé délce aleje, a proto nehrozí narušení kontinuity vývoje 
organismů vázané na staré stromy.  
Nejvýznamnější část Kaštanky tvoří přestárlé jírovce a všechna navrţená opatření u nich (řezy, vazby a kácení) řeší jen 
nejpalčivější případy ohroţené provozní bezpečností a jen dočasně konzervují současný stav.  
Pro návrh obnovy – I.etapa byla provedena aktualizace inventarizace stromů. 

 
 

1.3.2 Biologické hodnocení  

 

V roce 2018 bylo provedeno biologické hodnocení aleje (RNDr. Vladimír Lemberk). 
Na území záměru byly provedeny botanické i zoologické průzkumy, celkem bylo provedeno 11 návštěv území a byl 
zachycen kompletní jarní a letní aspekt.  
Botanický průzkum - bylo zjištěno celkem 160 taxonů cévnatých rostlin byly nalezeny dva druhy ohroţené dle Červeného 
seznamu flóry ČR:  
Sněţenka podsněţník (Galanthus nivalis) - zjištěna v počtu 5rostlin rostoucích v severní části aleje v těsném sousedství 
zahrádek. Jedná se o alochtonní výskyt – rostliny pochází z okrasných záhonů zahrádek)  
Jilm habrolistý (Ulmus minor): v severní části aleje v počtu několika rostlin (mladý nálet). 
Realizací záměru se charakter vegetace nezmění, pouze lze předpokládat dočasně větší uplatnění heliofytů (do doby plné 
vzrostlosti stromů). 
 
Zoologický průzkum - bylo zjištěno celkem 150 druhů bezobratlých a 60 druhů obratlovců (z toho byl 1 druh obojţivelníka, 

1druh plaza, 46 druhů ptáků a 12 druhů savců). Z celkového počtu 210 zjištěných druhů ţivočichů bylo 12 druhů zvláště 
chráněných podle Vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb.v platném znění. 
 

Vysvětlivky: 
s t u p e ň o c h r a n y (podle Vyhl. MŽP č. 395/92 Sb. v platném znění) – KO = druh kriticky ohrožený, SO = 

druh silně ohrožený, O = druh ohrožený; 

c h a r a k t e r v ý s k y t u - R = rozmnožující se v lokalitě, M = pravidelný migrant, N = náhodný výskyt, P = 

zaletuje za potravou, D = zjištěn ultrazvukovým detektorem,  St = pobytové značky a stopy,S = chycen do síťky, V = pouze 

vizuální pozorování.,  

Ovlivnění záměrem KO – kompenzační opatření 
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Tabulka: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů zjištěných v sledovaném území.  

 

české jméno  odborné jméno 
stupeň 
ochrany 

označení výskytu 
(číslo stromu) 

charakter 
výskytu 

 
ovlivnění záměrem 

brouci         
 

páchník hnědý  Osmoderma barnabita   SO  29, 56, 104, 141 V,R 

slabší populace, bude 

ovlivněna, KO 

blanokřídlí         
 

čmelák luční  Bombus pratorum  O   V,S,R? 
minimální 

čmelák zemní  Bombus terrestris  O   V,S,R? 
minimální 

plazi         
 

slepýš křehký  slepýš křehký  SO   R? 
ne 

ptáci         
 

lejsek šedý   Muscicapa striata O 32, 82, 137 V,R 
minimální 

ťuhýk obecný  Lanius collurio  O   M,P 
ne 

vlaštovka obecná  Hirundo rustica O   M,P 
ne 

ţluva hajní  Oriolus oriolus  O 128-136 M 
výskyt dočasně omezen 

savci         
 

netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus  SO   D,P 
jisté riziko negativního ovlivnění 
místní populace 

netopýr rezavý   Nyctalus noctula  SO   D,P 
jisté riziko negativního ovlivnění 
místní populace 

netopýr řasnatý  Myotis nattereri  SO 65-80, 110-130 D,P 
dočasné, KO 

netopýr večerní  Eptesicus serotinus SO   D,P 
ne 

 
Pro tyto druhy ţivočichů je doloţena výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. z ochranných podmínek zvláště chráněných 
druhů.  

 
Realizací záměru nebude ţádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů ohroţen na svém bytí, bude však ovlivněna místní 
část jeho populace nebo odstraněn biotop v místě realizace záměru. Souhrnně lze říci, ţe záměr je projektován jako 
náhrada stávající doţívající stromové vegetace za mladou výsadbu, tedy nejde o změnu charakteru prostředí nýbrţ o jeho 
zachování. 

 
1.3.3 Navrhovaná opatření v rámci biologického hodnocení  

 

K prevenci, pro eliminaci nepříznivých vlivů a jako kompenzace byla navrţena následující opatření: 
 

 Zajištění biologického dozoru 

 Vytvoření loggeru – kontejneru ze stojícího dutého kmenu 

 Vytvoření „broukoviště“ na pozemcích Lesů ČR s. p. 

 Záchranný transfer 

 Ponechání torz a pařezů vybraných stromů 

 Způsob kácení stromů stromolezeckou technikou 

 Časové, technické a prostorové omezení prací 

 Náhradní výsadba dřevin 
 
Upřesnění jednotlivých opatření – viz kap. Technologie vegetačních opatření. 
 
 
Z á c h r a n n ý  t r a n s f e r 

 
Pro zajištění přeţití významné části populace páchníka hnědého v místě posuzované aleje Kaštanka je 
nezbytný přenos (transfer) jedinců larev i dospělců nalezených při kácení (ořezu, zpracování) stromů do 
vhodných úkrytů. Před provedením transferu je nutné mít připraveny stromové kontejnery dle podmínek a 
popisu v kap. 7.2. Samotný transfer by měla provádět odborně způsobilá osoba, která bude současně 
vykonávat biologický dozor. Biologický dozor musí být přítomen při kácení i zpracování kmenů a při nálezu larev 
i dospělců páchníka zajistí co nejrychlejší přenos do vhodných předem připravených úkrytů - loggerů. 
Záchranný transfer je moţné v menší míře realizovat formou převezení celých kmenů a kosterních větví s 



Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech - I.etapa „od klapačky k vodárně“ 

8 
 

dutinami osídlenými páchníkem na místo, kde bude z těchto klád vytvořeno broukoviště. Po konzultaci se 
zástupcem Lesů ČR (ing.Svatoň) lze pro transfer vyuţít lesní pozemky navazující severně na alej. Místo bude 
v případě potřeby dohodnuto se zástupcem Lesů ČR na místě. 
 
 
P o n e c h á n í  t o r z  a  p a ř e z ů v y b r a n ý c h   s t r o m ů 
 
V případě, ţe bude při kácení zjištěn strom, jehoţ dutina hostí velké mnoţství larev (a dospělců) páchníka 
hnědého, je nutné, aby biologický dozor zhodnotil situaci a po dohodě s realizační firmou posoudil moţnost 
zachování kmene s dutinou ve formě stromového torza. Podmínkou je moţnost opětovného uzavření dutiny 
(přibitá prkna) a také provozní bezpečnost torza pro procházející lidi a projíţdějící automobily. Takto ponechané 
torzo je moţné po uplynutí tří let bezezbytku odstranit (včetně odfrézování pařezu), ovšem je také moţné ho 
nechat stát do doby udrţitelné bezpečnosti. Podobným způsobem je nutné, aby byly zachovány (tedy 
neodfrézovány) pařezy s dutinou a trouchem obsahujícím larvy a dospělce páchníka hnědého, které budou 
objeveny při kácení. Takovéto dutiny je vhodné dosypat trouchem po okraj a zakrýt přibitými prkny 
nepřečnívajícími přes okraj pařezu (s ponecháním výletového otvoru o průměru cca 4 cm). Také v tomto 
případě je nezastupitelná role zodpovědného biologického dozoru, který posoudí moţnosti zachování kaţdého 
pařezu samostatně a rozhodne, který je nutno zachovat (viz výše) a který je moţné odfrézovat. 
 
Z p ů s o b  k á c e n í  s t r o m ů 
 
Z důvodu zjištěné existence stromových dutin v kosterních větvích a tedy moţného výskytu netopýrů je nutné, 
aby biologický dozor na místě posoudil moţnost kácet některé vybrané stromy stromolezeckou technikou, tedy 
tzv. „odshora“. Tato varianta přichází v úvahu v opodstatněných případech, kdy o dutinách v koruně a 
kosterních větvích víme, coţ je zhodnoceno v dendrologickém posouzení (KINDL 2017) a také v pětistupňové 
škále hodnocení existence dutin v jednotlivých stromech (viz tabulka 3). Při kácení „odshora“ dochází k 
usmrcení ţivočichů ukrývajících se v dutinách jen ve zcela výjimečných případech a je tedy mnohem šetrnější, 
neţ pokácení celého stromu klasicky „odspodu“. Z důvodu finanční i technické náročnosti je však vhodné tuto 
navrţenou stromolezeckou metodu uplatnit pouze v odůvodněných případech.  
 
Č a s o v é , t e c h n i c k é  a  p r o s t o r o v é  o m e z e n í  p r a c í 
 
Z důvodu hnízdění ptáků, včetně zvláště chráněných druhů lejsek šedý a ţluva hajní, a také z důvodu moţného 
výskytu zimovišť netopýrů v dutinách stromů a eliminace narušení jejich eventuální reprodukce (existence 
mateřských kolonií samic s mláďaty) je pro kácení stromů v aleji Kaštanka a zpracování dřeva nutno zvolit 
období od 15.9. do 15.11. 
Je nutné, aby při kácení byl přítomen odborný biologický dozor. Technické ani prostorové omezení prací není 
poţadováno. 
 
 
Etapizace obnovy aleje 
 

Následně byl ve spolupráci dotčených orgánů dohodnut způsob kompletní obnovy aleje v následujících etapách: 
 
0. etapa - pokácení 22 ks stromů v havarijním stavu (2018) 
1. etapa - kompletní obnova části aleje v úseku „od klapačky k vodárně“ (2020)  
2. etapa - kompletní obnova části aleje v úseku od „klapačky“ k vjezdu do areálu zámeckého parku    
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2 NÁVRH OBNOVY ALEJE - I. ETAPA  „od klapačky k vodárně“ 
 

2.1 Popis 
 
Napřímený úsek od klapačky k vodárně v délce 240m prochází mezi pastvinami s významnou soliterní zelení, ohraničenými 
podél komunikace ohradníky (P strana kovovými, L strana dřevěnými, ve špatném stavu). Po pravé straně komunikace 
odbočuje cesta do pastvin.  
Komunikace (p.č. 697/1) v majetku města, šířka parcely 10m, z toho komunikace 5m. Navazující pozemky ve vlastnictví 
Nár.hřebčína (p.č. 551/1, 5645/2, 565/2, 592/3) a malá část města Slatiňany (p.č. 594/1).  
Podzemní sítě nejsou, na konci úseku, před zatáčkou u vodárny, kříţí komunikaci nadzemní VN 35kV (OP 7m). 
V roce 2017 byla realizována výsadba aleje lip v přímé návaznosti (v ose komunikace) na pozemcích Lesů ČR. .  
 

historický snímek aleje od klapačky 

 
Z historických pramenů víme, že alej byla dříve osazena i jinými druhy – topolem, jírovcem a naposled 
kaštanovníkem setým 

V současné době je alej různověká a vícedruhová, zastoupen je jírovec a kaštanovník, soliterně dub letní (2ks), po 1ks lípa, 
javor klen, babyka, jasan a akát. Na základě odborného posouzení bylo 21stromů z bezpečnostních důvodů v 0.etapě jiţ 
odstraněno. Zbylé stromy (40ks) jsou aţ na výjimky ve špatném zdravotním stavu, neperspektivní. Jsou umístěny ve 
vzdálenosti cca 1,2-1,5m od vozovky (P strana) a 0,5-1m (L strana).  
K zachování bylo navrţeno na základě dendrologického posudku, s přihlédnutím k biologickému hodnocení a poţadavku 
zástupců ochrany přírody 10stromů, z toho 8 starých jírovců, 1 dub a lípa. Stromy budou odborně ošetřeny. Zbylé stromy 
(30ks) jsou navrţeny k odstranění. Po vykácení budou pařezy odstraněny vyfrézováním. 
 
 

2.2 Vytyčení hranic 
 

V souvislosti s obnovou aleje dojde k úpravě majetkových hranic mezi městem Slatiňany a NH Kladruby nad Labem tak, aby 
celá alej byla v dostatečných prostorových parametrech převedena do majetku města.  
Během přípravy projektu proběhlo jednání města se zástupcem, Národního Hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.,s ţádostí 
o případnou moţnost úpravy trasy stávajícího hrazení pastvin tak, aby nedocházelo k poškozování nové výsadby. Zástupce 
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. pan Vlastimil Váňa souhlasil s navrhovaným posunutím ohrady 
jednostranně komunikace. Zároveň byl projednán způsob přivádění koní na pastviny tak, aby nedocházelo k poškozování 
nové výsadby (po pastvině mimo komunikaci).  
 
Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího pevného hrazení pastviny a vytyčení vlastnické hranice (ing.Kubát 3/2019) 
a následně bude provedena směna pozemků. Nová hranice vpravo ve směru od klapačky bude kopírovat stávající ohradu, 
hranice vlevo cesty bude nově vymezena 3,2m od komunikace. 
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2.3 Kácení stromů 
 

Vzhledem k nemoţnosti jednoznačně určit, který strom (resp. jeho dutina) je obýván zvláště chráněnými druhy ţivočichů, 
bude dle poţadavku biologického hodnocení nutné zajistit při kácení a zpracování (krácení) stromů biologický dozor (měl by 
být předem odsouhlasen příslušným orgánem ochrany přírody).   
Biologický dozor musí být přítomen při kácení i zpracování kmenů a při nálezu larev i dospělců páchníka zajistí co 
nejrychlejší přenos do vhodných předem připravených úkrytů  - stromového kontejneru – doggeru.  
Pro tyto účely byly vytipovány v rámci biologického hodnocení 2 stromy v aleji (č.133 a 135), ale vzhledem k jejich špatnému 
zdravotnímu stavu jsou tyto navrţeny ke kácení a je tedy navrţeno náhradní řešení. Záchranný transfer je moţné realizovat 
formou převezení celých kmenů a kosterních větví s dutinami osídlenými páchníkem na místo, kde bude z těchto klád 
vytvořeno broukovitě (místo vytipováno ve spolupráci na pozemku Lesů ČR). 
Na základě doporučení biologického hodnocení budou staré stromy s výskytem dutin káceny postupně (4ks), zbylé 
směrovým kácením. Pro umístění broukoviště je nutné další jednání investora s Lesy ČR s. p.. 
 
Z důvodu hnízdění ptáků, včetně zvláště chráněných druhů lejsek šedý a ţluva hajní, a také z důvodu moţného výskytu 
zimovišť netopýrů v dutinách stromů a eliminace narušení jejich eventuální reprodukce (existence mateřských kolonií samic 

s mláďaty) je pro kácení stromů v aleji Kaštanka a zpracování dřeva nutno zvolit období od 15.9. do 15.11. 
 
Celkem je navrţeno ke kácení 30ks stromů. Stromy ke kácení jsou vyznačeny v situaci C.1. 
 

 

2.4 Ošetření stromů 
 
Navrţené zákroky u dvou perspektivních stromů (č.116 - dub letní a č.152 – lípa srdčitá) sledují zajištění podjezdné výšky 
(PV), vzhledem k dopravním prostředkům a ze strany pastvin také kvůli zemědělské mechanizaci při údrţbě travních 
porostů. U starých jírovců se jedná o větší rozsah sledující prodlouţení ţivotnosti stromů a zajištění bezpečnosti (obvodová 
či lokální redukce, bezpečnostní řez, v jednom případě provedení torza). U ošetření stromů bude rovněţ zajištěn biologický 
dozor. 
Na základě poţadavku ochrany přírody byly dodatečně navrţeny k zachování stromy č. 147,148, 156,160-162, kde je 
doporučeno ještě posouzení zdravotního stavu před realizací). 
Celkem je k ošetření navrţeno 9ks stromů. Stromy k ošetření jsou vyznačeny v situaci C.1. 
 

 
 

2.5 Odstranění pařezů 
 
Odstranění pařezů po stromech odstraněných v 0. a 1.etapě. Pařezy budou odstraněny frézováním. Vzhledem k následným 
terénním úpravám (vč. obnovy příkopu) budou pařezy po levé straně komunikace frézovány do hloubky 30cm. Plocha po 
pařezech bude zarovnána do úrovně okolního terénu a zatravněna. 

Celkem je navrţeno k odstranění 54ks pařezů. 

 

 

2.6 Terénní úpravy 
 

Je nutno provést v souvislosti s odstraněním pařezů, přípravou pro novou výsadbu aleje a odvodněním komunikace. 
Vpravo komunikace od klapačky po odbočku do pastviny bude celý pruh v délce 60m a šířce cca 4,5m upraven z důvodu 
odvodnění komunikace a rovněţ vzhledem k devastaci povrchu sešlapem koní a odstraněním 6ks pařezů. Pro odvodnění 
je navrţeno v dolní části provést mírné nesvahování od komunikace a podél ohrady v délce cca 30-50m a šířce cca 1m 
drenáţ štěrkem s následným ohumusováním a osetím. Tento pás mezi výsadbou a ohradou po odbočku do pastvin lze 
vyuţít pro chodce (nepřehledný úsek v zatáčce). Dále k vodárně v délce 160m pouze zásyp jam po pařezech.  
Vlevo komunikace bude upraven celý pás v délce 240m a šířce cca 3m z důvodu nově vyhloubeného mělkého příkopu dál 
od vozovky (těsně před linií nové ohrady pastviny) a odstraněných pařezů (27ks). Ponechání starých jírovců je z tohoto 
pohledu problematické (jsou umístěny téměř v krajnici a nebudou tedy v linii nové výsadby).  

Celková plocha terénních úprav cca 1060m2.  
 

 

2.7    Výsadba stromů 
 

Je navrţena na základě historických souvislostí, poţadavku Památkové péče, vlastníka navazujících pastvin (Nár.hřebčín) a 
konkrétních podmínek v území. Rovněţ byla konzultována z hlediska zdravotního stavu druhu dřeviny a toxikologického. 
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2.7.1 Druhová skladba  

 

Pro obnovu aleje v 1.etapě je zvolen jírovec maďal (Aesculus hippocastanum). Hlavním aspektem výběru jsou historické 

souvislosti - smyslem je zachovat  
 
co nejvíce z obrazu minulé historické epochy, navodit pocity doby, která nám zmizela či mizí na většině  území Čech 
(poţadavek Památkové péče). 
Výběr druhu byl zvaţován rovněţ z  důvodů zdravotního stavu jírovců a toxikologického. Za tímto účelem byl konzultován s  
Ing.Josefem Mertelíkem,CSc. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.), který se konkrétně 
zabývá fytopatologií m.j.se specializací na problematiku chorob a škůdců jírovce maďalu.  

Klíněnka a rezistentní odrůdy 
V roce 1993 se u nás poprvé vyskytl na jírovcích hmyzí škůdce klíněnka jírovcová. Postupně se rozšířila po celé republice, 
nejsilněji udeřila zvláště v oblastech s vyšší koncentrací jírovců, větší napadení je v teplejších oblastech. Klíněnka vytváří v 
našich podmínkách dvě aţ čtyři generace ročně, vedle důsledné likvidace napadeného listí je však boj s ní velmi  obtíţný. 
Kromě estetické újmy připravuje postiţené stromy aţ o 40 % energie.  
Vůči klíněnce jsou u nás přirozeně odolné jen jírovec drobnokvětý a jírovec lysý, a dále i česká rezistentní odrůda jírovce 
maďalu ’Mertelík’ (uznaná od roku 2010). V současné době však nejsou ještě dostupné větší výpěstky (nejdříve v horizontu 
3-5 let, moţnost vyuţití v dalších etapách obnovy aleje). 

 
Slizotoková nekróza – bakteriální choroba jírovců způsobená bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi (PSA) je podstatně 
větším problémem, u nás byla poprvé prokázána v roce 2010. Můţe vytvářet silné infekce a chřadnoucí stromy posléze 
hynou, zvláště kdyţ byly předtím oslabeny klíněnkou jírovcovou. Proti této chorobě neexistuje ţádná ochrana. Zasaţeny 
byly zejména populace v západní Evropě (od Británie po Německo), kde tato bakterióza jiţ zničila značné mnoţství stromů v 
celých lokalitách. Dle vyjádření ing. Mertelíka u nás masové šíření nenastalo a není důvod jírovce nevysazovat. Důleţitý je 
ale výběr materiálu pro výsadbu -  hrozba bakteriální infekce!!! Certifikát o původu výsadbového materiálu! 
„Koňské kaštany“ jsou pro koně jedovaté! 
plody jírovce, tobolky obsahující semena, jeţ jsou známá jako (koňské) kaštany. Stromy plodí někdy jiţ od deseti let věku, 
semena se sbírají od září do listopadu. Rády je sbírají děti (semena obsahují rovněţ saponiny a jsou v čerstvém stavu pro 
člověka jedovatá) a s oblibou si na nich pochutnává spárkatá zvěř, pro niţ díky vysokému obsahu proteinů (okolo 10 %) 

představují hodnotné krmivo. Pro koně i skot jsou však paradoxně jedovaté (kromě řady neověřených zdrojů z různých WEB 
popsáno v knize „Veterinární toxikologie“ v klinické praxi). V lokalitě jsou však jírovce dlouhodobě a podobné zkušenosti 
nejsou. 

 
Celkem je navrţeno k výsadbě 47ks stromů. Výsadba vyznačena  v situaci C.2 
 
 

2.7.2 Spon stromů 
 
Spon je v 1.etapě volen na 7,5-8m  - na základě historických souvislostí, v souladu s poţadavkem památkové péče je spon 

zvolen menší neţ u klasické „silniční aleje“ . Místně je přizpůsoben konkrétním podmínkám (ponechané solitéry, vjezdy na 
pastvinu). Bude respektováno OP VN 35kV (7m od krajního vodiče) a rozhledová pole zatáček 
 

 
2.7.3 Vzdálenost od komunikace  

 
Dle poţadavku dopravní policie Chrudim bude vzdálenost výsadby od komunikace (krajnice) min. 1m.  
Dle dohody s vlastníkem navazujících pastvin (Nár.hřebčín) bude linie výsadby umístěna tak, aby vzdálenost od ohrady 
pastviny byla cca 2m vzhledem k eliminaci poškození okusem. 

 

 Podél sz.strany (vodárna) bude umístěna zhruba v linii původní výsadby, která je zhruba ve středu 
pásu mezi vozovkou a stávající ohradou pastviny (která bude zároveň novou hranicí pozemků, pás 
není v celé délce stejný). Vzdálenost od vozovky cca 1,2m) 

 

 Podél jv. strany (klapačka) bude na rozdíl od stávající linie umístěna výsadba dál od vozovky rovněţ 
ve vzdálenosti cca 1,2m  
 
 

2.8 Zatravnění   
 
Plocha terénních úprav bude zatravněna osetím travní směsí. Pro zatravnění je doporučeno pouţít některou 
z travních směsí pro krajinu např. z produkce Agrostis (např. VV-17/1 – málo vzrůstná suchovzdorná a 
vytrvalá s podílem jetelovin. Výsev v mnoţství 25g/m2. 
Celková plocha zatravnění je 1060m2. 
 
.  
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2.9 Postup prací 

 
 Kácení stromů – v termínu od 15.9 do 15.11  

 Ošetření stromů  

 Odstranění pařezů 

 Terénní úpravy 

 Výsadba stromů  

 Zatravnění  
 
Práce budou ukončeny do 30.11.2021. 

 

 

2.10 I.Etapa – výkaz výměr a materiálu 
 

Délka úseku (m) Kácení (ks) 
Odstranění pařezu 

(ks) 
Ošetření stromu 

(ks) 

 
Výsadba stromů 

(ks) 

Terénní úpravy + 
založení trávníku 

240 30 54 9 

 
 

47 

 
 

1060 

 
 

 

3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP  
 

3.1 Způsob výsadby stromů 
 

Pro uvedené práce a rostlinný materiál je závazná platná norma ČSN DIN 18 916 – Výsadba rostlin a s ní související normy 
ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9011 – Práce s půdou a ČSN 83 9051 – Rozvojová a udrţovací péče o 
vegetační plochy. 
Výsadbový materiál – dle standardů AOPK 
Výpěstek bude odpovídat 1.tř.jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin-listnaté stromy, skupina kmenné tvary 
stromů (kmen bude bezkazový, rovný, koruna víceletá, pravidelná, s jedním terminálem, zemní bal nepoškozený, musí 
velkostí odpovídat obvodu kmene a velikosti koruny, výpěstek musí být minimálně 3x přesazovaný)  
Výsadbová vzdálenost  je  7,5-8m, osa výsadby 1,2m od vozovky  
Výpěstek – alejový strom - vysokokmen o velikosti 12-14cm obvodu kmene, s balem, s výškou nasazení koruny min. 2,2m 
nebo s moţností zapěstování na tuto výšku. Veškeré výpěstky musí mít v době výsadby zapěstovány průběţný kmen a 
pravidelnou korunu. Nepřípustné jsou stromy s nedostatečně vyvinutým terminálním výhonem a stromy s genetickým 
sklonem k vidličnatému větvení 
Jamka - velikost 0,125-0,4m

3
, s výměnou půdy na 50%, s přimícháním půdního kondicionéru PLANTASORB a přípravku 

ECTOVIT do výsadbového média  v mnoţství 0,3ks/strom.  
Mulčování půdy - 1m

2
 ke stromu štěpkou nebo kůrou v tl. vrstvy min. 150 mm v neslehnutém stavu. Mulčování je navrţeno 

zejména s ohledem na údrţbu příkopů. Tráva kolem silnice musí být pravidelně kosena, a kdyby rostla aţ těsně ke 
stromům, mohlo by docházet k mechanickému poškozování kmínků. 
Kotvení stromů - je třemi kůly 6/200 pevně spojenými příčníkem  
Ochrana kmene - nátěr kmínku Arboflexem 
Ochrana proti okusu zvěří mechanická – plastovým chráničem o výšce min.1,6 m 
Zálivka - 100 litrů vody postupně ve dvou dávkách, ke kaţdému stromu bude umístěn zavlaţovací pytel (vak) o objemu 75l 

 
 

3.2 Dopravně bezpečnostní opatření 
 
Veškeré práce na zakládání zeleně budou pravděpodobně probíhat za běţného silničního provozu. Zhotovitel si musí před 
zahájením prací vyţádat souhlas příslušného silničního správního úřadu a respektovat podmínky tímto úřadem předepsané 
(dopravní značení, případná omezení doby provádění prací apod.)  
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4 NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA PO DOBU 3 LET PO REALIZACI  
 

 
(není součástí rozpočtu) 
 

První vegetační období po realizaci: 

Kontrola, popř. úprava kotvení a úvazků včetně ošetření případného poškození stromu  3x 
Výchovný a zdravotní řez 1x 
Zalití stromů v dávce 75l/strom - dle klimatických podmínek 8x 
Odplevelení výsadbové mísy 3x 
 

Druhé vegetační období po realizaci: 

Kontrola, popř. úprava kotvení a úvazků včetně ošetření případného poškození stromu  3x 
Výchovný a zdravotní řez 1x 
Zalití stromů v dávce 75l/strom 6x 
Odplevelení výsadbové mísy 3x 
 
Třetí vegetační období po realizaci: 

Likvidace kotvení 1x 
Výchovný a zdravotní řez 1x 
Zalití stromů v dávce 75l/strom 3x 
Odplevelení výsadbové mísy 3x 
 
 
 

5 PŘÍLOHY: 
 

5.1 Fotodokumentace 
5.2 Tabulka inventarizace dřevin 
5.3 Seznam stromů ke kácení 
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5.1 Fotodokumentace 

  
2018 - Pohled na alej od klapačky a od vodárny před 0.etapou kácení

  
Stav po kácení I.etapy  

   
Stromy navrţené k ošetření - perspektivní lípa č.152, doţívající jírovce na konci úseku (v popředí torzo č.162) 



Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech - I.etapa „od klapačky k vodárně“ 

15 
 

   
Jírovec č. 102 na začátku úseku    jírovec č.104                                     stromy jsou opatřeny štítky 

   
Dolní část od klapačky po odbočku do pastviny – pokácení 6ks stromů,  terénní úpravy se zasak.drenáţí  

 
 
 
 

  
 
 

 


