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TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 04.01 NÁMĚSTÍ
3. SOUČASNÝ STAV

1. ÚVOD
Akce:

Revitalizace zeleně v obci Strašice

Objekt:

SO 04 Rekonstrukce zeleně podél Hlavní silnice

Stupeň:

Studie

Datum:

06-10/2008

Investor:

obec Strašice

Podél hlavní komunikace prochází dvě stromořadí. Stromořadí není jednotné, je složené ze dvou taxonů.
Stromořadí z taxonu Cragtaegus monogyna již odumírá. Stromy jsou staré a neperspektivní. Protější
stromořadí je vytvořeno z taxonu Acer platanoides ´Globosum´. Tento taxon není pro tvorbu stromořadí
vhodný z hlediska nízké podchodné výšky.

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Zpracovatel:

3.1 ZELEŇ

Ing.Vladimír Dufek

3.2. TECHNICKÉ PRVKY
3.2.2.OSTATNÍ TECHNICKÉ PRVKY (chodníky, komunikace, oplocení...)
Komunikace jsou z litého asfaltu. Povrch je nerovný, již několikrát opravovaný.

Ing. Nikola Bartáková
Zahradní a parková spol. s.r.o.
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Chebská 185

ZÁSADY OBNOVY ZELENĚ:

353 01 Mariánské Lázně

4. 1. ZELEŇ

E-mail:

dufek@zahradaml.cz



odstranění hynoucích Crataegus monogyna

IČO:

CZ 25205978



odstranění nevhodného taxonu – Acer platanoides ´Globsum´



výsadba nové aleje – jednodruhové (možné druhy a kultivary: Crataegus ox. Paul´s Carlet, Prunus

1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Objednatel:

fruticosa Globosa, Acer campestre Elsrijk …)

obec Strašice
338 45 Strašice 276/II.

Zastoupený:

Jiří Hahner, starosta

E-mail:

starosta@strasice.eu

IČO:

259098



přeřešení prostoru kolem památníku ve spodní části náměstí a redukce jehličnanů (Thuja
occidentalis), oprava stávajících lip, případně zvážení kompletní výměny některých vzrostlých lip.
Celý prostor náměstí je nutné řešit ve spolupráci se zpracovatelem rekonstrukce stavební části

SO 04.02 LIPOVÁ ALEJ

Kontaktní pracovník: ing. František Nerad, místostarosta
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2. PODKLADY

3.1 ZELEŇ



katastrální mapa



vlastní šetření a terénní průzkumy

Stávajcí lipová alej je dlouhá cca 250 m. Absence pěstebních opatření na stromech se vyznačuje
přítomností suchých a zlámaných větví a pro lípy typickou kmenovou výmladností.
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doplněné lavičkou a případně informační tabulkou o historické památce. Socha zde není zřejmě na
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původním místě, neboť sochařské výjevy sv.Jana bývaly většinou u mostů.

ZÁSADY OBNOVY ZELENĚ:



vytvoření nového chodníku vedoucího kolem sochy

4. 1. ZELEŇ


provést potřebná pěstební opatření zajišťující bezpečnost stromů – ořez suchých a zlámaných větví,
kontrola biomechanické stability stromů, dále pak v některých místech zvýšení kmene či prosvětlení
koruny z hlediska dálkových pohledů do krajiny (z prostoru sídliště)



pravidelný řez kmenných výmladků

SO 04.04 POMNÍK JANA HUSA
3. SOUČASNÝ STAV

SO 04.03 SV. JAN NEPOMUCKÝ

3.1 ZELEŇ

3. SOUČASNÝ STAV

plotem. Z každé strany pomníku roste jeden strom. Trávník není udržovaný. Díky zanedbané sadové

Pomník Jana Husa je umístěn v trojúhelníku mezi dvěma silnicemi. Částečně je kryt stříhaným živým
úpravě této plochy prostor splývá s okolím.

3.1 ZELEŇ
Socha sv. Jana Nepomuckého doplněná vzrostlou lípou je v současnosti zakryta keřovou skupinou z

3.1.1 TRÁVNÍK

pámelníku bílého (Symphoricarpos albus) a není ji z komunikace téměř vidět.

Trávník je obohacený o dvouděložné byliny, nepravidelně sekán.

3.2. TECHNICKÉ PRVKY

3.1.2 KEŘE

3.2.1. MOBILIÁŘ (lavičky, odpadkové koše a nádoby, stojany na kola...)
Chybí

3.2.2.OSTATNÍ TECHNICKÉ PRVKY (chodníky, komunikace, oplocení...)
chybí

Keře se zde vyskytují pouze ve formě střihaného živého plotu, který vytváří pomníku pozadí. Keře jsou v
poměrně dobrém stavu.

3.1.4. STROMY
U pomníku roste z každé strany jeden strom – Tilia cordata (lípa srdčitá) a Thuja occidentalis (zerav
západní). Výsadba byla provedena bez cíleného záměru. Thuja occidentalis navíc roste pod telefonním
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vedením . Pokud by zde zůstala, zasahovala by korunou do tohoto vedení. Vzhledem k postupné likvidaci
nadzemních vedení tohoto typu to však není hlavním důvodem k odstranění, kterým je také jako u sochy

ZÁSADY OBNOVY ZELENĚ:

sv.Jana nevhodnost výrazných jehličnatých kultivarů rostlin u historických objektů.

4. 1. ZELEŇ

3.2. TECHNICKÉ PRVKY



odstranění keřové skupiny – Symphoricarpos albus a tím zlepšení pohledu na sochu ze spodní části
komunikace. Problematickým se jeví také cypřiš (Chamaecyparis pisifera Boulevard) vysazený v
těsné blízkosti sochy. Z historického hlediska se jeví tato kombinace s introdukovanou dřevinou jako
zcela nevhodná.

4.2. TECHNICKÉ PRVKY


u stávající lípy ( Tilia cordata ) by bylo vhdoné vytvořit odpočívadlo z kamenné divoké dlažby

3.2.1. MOBILIÁŘ (lavičky, odpadkové koše a nádoby, stojany na kola...)
V řešeném území se nenachází žádný mobiliář.
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ZÁSADY OBNOVY ZELENĚ:
4. 1. ZELEŇ


odstranění Thuja occidentalis

4.2. TECHNICKÉ PRVKY


doplnit chybějící desku na pomníku



lavička, posezení



doplnění divoké kamenné dlažby vedoucí od cesty k lavičce a dale k pomníku

