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timentního řešení hřbitova a  plány 
údržby vypracované ve spolupráci 
s  krajinářským architektem, příp. i  zá-
stupcem orgánu památkové péče, na 
základě předchozího pasportu a  den-
drologického průzkumu (a případně 
i  biologického hodnocení). Konkrétní 
koncepce krajinářského a sortimentní-
ho řešení hřbitova by se neměly zabý-
vat pouze typem a umístěním stromů, 
ale také možností vytvoření volných 
zatravněných ploch, květinových záho-
nů či rozmístění vhodných keřů. Důleži-
té je brát v úvahu světelné poměry pro 
prosvětlení, požadavek na celoroční 
kompoziční účinek a  provozní limity. 
Nová výsadba musí být koncipová-
na s ohledem na průchodnost hřbi-
tova pro techniku, přístup nájemců ke 
stávajícím hrobům atd. Po realizaci vý-
sadby je nutné věnovat pozornost 
kvalitní údržbě a již ve fázi návrhu brát 
způsob údržby v  úvahu. Při návrhu 
druhové skladby a  systému péče je 
třeba zohlednit především odolnost 
vůči měnícímu se klimatu a  výkyvům 
počasí (pravidelná a delší sucha, čas-

tější výskyt vichřic apod.), kořenový 
systém stromů či opadávání listí.
S údržbou hřbitovů souvisí shromažďo-
vání a  následná likvidace nebo zno-
vuvyužití odpadu. Hřbitovy produkují 
asi jedno procento z celkového odpadu 
obce, doposud však končí tuny nevytří-
děného odpadu ze hřbitovů na sklád-
kách, což je neekologické a zároveň to 
zvyšuje náklady samospráv na odpa-
dové hospodářství. Cílem je odpad mi-
nimalizovat a veškerý odpad ze hřbito-
vů zpracovávat na místě. Tomu je třeba 
přizpůsobit pravidla fungování hřbito-
vů, např. do řádu pohřebiště zařadit 
zákaz nošení jiného než biologicky od-
bouratelného odpadu (běžná dekorace 
se obvykle skládá z  několika různých 
materiálů, které lze od sebe jen těžko 
oddělit, a  tak je prakticky nemožné je 
recyklovat). Na všech hřbitovech je nut-
né vytvořit prostor pro zpracování 
(kompostování) biologického odpadu.
V souvislosti s měnícím se klimatem 
a  nerovnoměrným rozložením srážek 
v  průběhu roku bude nezbytné řešit 
hospodaření s dešťovou vodou s cílem 

zadržet co největší množství vody a je-
jí opětovné využití pro závlahu jednot-
livých vegetačních prvků v době se 
srážkovým deficitem. Cílem je minima-
lizovat závislost závlahy vegetace hřbi-
tova pouze na vodovodním řadu. Pro 
každý hřbitov by měl vzniknout plán 
retence dešťové vody a zálivkové vody 
ke stromům. 
Nejpoužívanější metody pohřbívání – 
klasický pohřeb v rakvi, balzamování, 
kremace – mají významné environ-
mentální dopady (spotřeba neobnovi-
telných zdrojů, používání syntetických 
materiálů, vypouštění toxických látek 
včetně oxidu uhličitého). S  tradičními 
pohřby se také pojí značná produkce 
odpadu (používání obtížně rozložitel-
ných či nerecyklovatelných materiálů). 
Dokument se snaží apelovat i na změny 
v této oblasti a prosazuje tzv. přírodní 
pohřebnictví – což je i odpovědí na 
zvýšenou poptávku společnosti, která 
se zajímá o životní prostředí a uvědo-
muje si dopady klimatické krize. Na 
přírodních hřbitovech se nestaví ná-
hrobky či pomníky, povolena je zpravi-

dla pouze vegetace, nepoužívají se 
chemické postřiky, je zakázáno klást na 
hroby jiné než přírodní či recyklovatel-
né materiály. Je přesně určeno, jaké 
stromy, keře a rostliny se zde mohou 
vysazovat. 

Závěrem
Tento článek se pokusil nastínit základ-
ní opatření pro pražské hřbitovy v ob-
lasti modro-zelené infrastruktury, která 
doporučuje manuál hřbitovů. Řešení 
současných problémů a dosažení vyšší 
kvality péče a rozvoje hřbitovů však 
souvisí i s dalšími aspekty (např. řešení 
sítě cest a jejich povrchů, služby nabíze-
né na hřbitově, fungování hřbitova, 
pravidla pro nájemce hrobových zaří-
zení atd.), kterými se dokument zabývá 
také. Manuál i katalog pražských hřbi-
tovů jsou dostupné online na webu IPR 
Praha.
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Projekt revitalizace kořenové zóny dvou 
jírovců na Žižkově náměstí v Táboře se 
začal řešit na podzim 2019. V tomto roce 
bylo město Tábor spolupořadatelem ce-
lorepublikové arboristické konference 
Strom pro život – život pro strom XVIII: 
Ke Kořenům. Na podnět Blanky Candro-
vé, zástupkyně Odboru životního pro-
středí města Tábor, byl započat projekt, 
který měl pomoci zlepšit stav významné 
dominanty historického Žižkova náměs-
tí v Táboře – dvou jírovců maďal (Aescu-
lus hippocastanum). Tyto dva mohutné 

stromy, které rostou u kostela Proměně-
ní Páně, v prostředí kulturní památky 
souboru plastik Piety, sv. Donáta a  sv. 
Floriána, byly vysazené roku 1854 u pří-
ležitosti sňatku císaře Františka Josefa I. 
a  Alžběty Bavorské zvané Sissi (nesou 
podle toho pojmenování František 
a Alžběta) a jsou jedinou vegetační do-
minantou celého historického náměstí.

Závěry znaleckého posudku
Jako první krok revitalizace stromů byl 
proveden znalecký posudek jejich sta-

vu s  návrhy pěstebních opatření pro 
zlepšení perspektivy stromů. Součástí 
znaleckého posudku bylo provedení 
několika místních šetření v měsících 
květen a  červen 2020. Byly zjištěny 
dendrometrické hodnoty stromů (ob-
vod kmene v 1,3 m, výška stromu, šířka 
koruny). Byl posouzen zdravotní stav 
stromů, stabilita, vitalita a  provozní 
bezpečnosti. Metodika hodnocení od-
povídala oborovému Standardu péče 
o  přírodu a  krajinu, Arboristické stan-
dardy, Řada A, Hodnocení stavu stro-

mů, SPPK A01: 2018. V kořenové zóně 
hodnocených jedinců byl proveden 
průzkum skladby půdního souvrství 
a měřeno zhutnění půdy.
Výsledky místního šetření znalecké-
ho posudku byly následující: jedná 
se o  senescentní jedince s  význam-
nou dimenzí kmene (obvody kmenů 
310 cm a 314 cm), koruny sekundární, 
výrazně asymetrické, se známkami 
ošetřování stabilizačními řezy. Koruny 
obou stromů jsou s  budovou kostela 
v  mírném konfliktu. Ve spodní třetině 

Revitalizace jírovců v Táboře

Ing. Markéta Svobodová

Hledání možností zlepšování stanovištních podmínek stávající zeleně vychází z potřeby 
zachování vzrostlých stromů ve městech co nejvíce let s dobrou vitalitou, biomechanickou 
stabilitou, a tím i s dostatečnou provozní bezpečností. V kombinaci se stále se zvyšující 
cenou následné a rozvojové péče nově vysazených stromů, kdy parametrů vzrostlé zeleně 
se všemi jejími funkcemi (zdravotní, hygienická a estetická) dosáhne nová výsadba za 
několik desetiletí, se jeví hledání technologických postupů pro vylepšení stanovištních 
podmínek vzrostlé zeleně jako ekonomicky i ekologicky přínosné.
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stromů je instalováno několik rigidních 
vazeb vrtaných. V  některých místech 
jsou vazby vrostlé, v jednom místě vě-
tev ve vrtu ulomená. Stromy rostou ve 
zpevněné ploše tvořené dlažebními 
kostkami (tzv. kočičí hlavy), které jsou 
uložené ve 22cm vrstvě vápenné mal-
ty. Kolem kmenů je ponechána volná 
půda o velikosti zhruba 6 m2 ohraniče-

ná obrubníkem z dlažebních kostek. 
V  tomto prostoru byly měřením pří-
strojem – penetrometrem půdní ruční 
Wile, zjišťovány hodnoty utuženosti 
půdy. Z výsledků měření je patrné, že 
u  hodnoceného jírovce ID 1 je půda 
utužená, a to především v přední části 
kořenové mísy. Naměřené hodnoty 
byly v rozmezí 300 psi a více a v tomto 
rozmezí mají kořeny minimální pod-

mínky k růstu a příjmu. Obě zálivkové 
mísy vykazovaly výrazné znaky konta-
minace močí. Utužená a nepropustná 
půda brání přístupu vzduchu a  vody, 
a tím znemožňuje kořenům optimální 
přísun živin.
Ze závěru znaleckého posudku vyplý-
vá, že jedinec ID 1 má výrazně sníženou 
fyziologickou vitalitu (stupeň 3 z pěti), 

jedinec ID 2 má vitalitu zřetelně sníže-
nou (stupeň 2 z pěti). Oba stromy mají 
výrazně zhoršený zdravotní stav (stu-
peň 3 z pěti) a silně narušenou stabilitu 
(stupeň 4 z pěti). Provozní bezpečnost 
obou jedinců je hodnocena jako sníže-
ná s významným cílem pádu. Navržená 
pěstební opatření, která mají zvýšit bio-
mechanickou stabilitu stromů stabiliza-
cí korun a zlepšit fyziologickou vitalitu 

(životaschopnost) změnou nepropust-
ného povrchu v kořenové zóně stromů, 
byla podle znaleckého posudku rozdě-
lena do několika fází.

Postup revitalizace
V  březnu 2021 byla realizována první 
fáze revitalizace jírovců, a to stabilizace 
jejich korun. Kvalifikovaní arboristé pod 
vedením stromolezce Jana Svárovské-
ho provedli stabilizaci sekundárních 
korun stromů a  instalovali čtyři nové 
podkladnicové vazby, které jsou ke 
stromům šetrnější než původní vazby 
vrtané. Technologie provedení musela 
odpovídat doporučením Standardu 
péče o  přírodu a  krajinu, Arboristické 
standardy, Řada A, Řez stromů, SPPK 
A02: 2012 a Standardu péče o přírodu 
a krajinu, Arboristické standardy, Řada 
A, Speciální zásahy na stromech, SPPK 
A02 009: 2019.
Další fáze revitalizace proběhla na kon-
ci dubna 2021, v  době, kdy nehrozilo 

poškození odkrytých kořenů mrazem. 
Úprava kořenové zóny stromů zahr-
novala ruční odkopání v  ploše 92 m2 
stávajícího nepropustného povrchu 
o  mocnosti 22 cm. Nutnost ručního 
provedení těchto prací je velmi zásadní, 
pojezdem techniky v  kořenové zóně 

Významné dominanty historického Žižkova náměstí v Táboře – dva jírovce maďaly (Aesculus 
hippocastanum); vpravo ID 1, obvod 310 cm; vlevo ID 2, obvod 314 cm. Stav stromů v září 2019

Vrstva s půdou a tenkými vlásečnicovými kořeny začíná až v hloubce 25 cm pod povrchem. 

Stav v červnu 2020

Umístění sond pro měření utuženosti půdy penetrometrem půdní ruční Wile

Povrch kořenové zóny: dlažební kostky 

ve vápenné maltě při ručním odstraňování 

(duben 2021)

Kořenová zóna jírovců: dlažební kostky 

(tzv. kočičí hlavy) uložené ve 22cm vrstvě 

vápenné malty. Stav v červnu 2020
Povrch kořenové zóny po odstranění 

nepropustné horní vrstvy (duben 2021)
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stromů by došlo k jejímu nežádoucímu 
utužení. Po odkrytí propustné plochy 
bylo provedeno její provzdušnění me-
todou Air injektor. Jedná se o metodu 
provzdušňování utuženého kořenové-
ho prostoru stromů vysokotlakou injek-
táží. Při ošetření Air injektorem se spolu 
se vzduchem vstřikuje do kořenového 
prostoru velké množství vody 150 až 
200 l/strom. Dále se do vzniklých otvo-
rů přidávají symbiotické houby, aktivní 
živiny formou aktivního humusu a hyd-
rogel pro zadržování vody v  půdních 
kapilárách.
Po provzdušnění půdního prostoru, 
doplnění vody a živin do kořenové zó-
ny stromů vysokotlakou injektáží násle-
dovala obnova zpevněného povr-
chu dlažebních kostek. Zde bylo nutné 
vyřešit uložení kostek do takového 

podkladového materiálu, který bude 
splňovat požadavky na zátěž pošlapem 
a  zároveň bude propustný pro vodu 
a vzduch. Na základě velmi pozitivních 
zkušeností z obdobných revitalizací byl 
na doporučení firmy Zahradní Archi-
tektura Kurz, s. r. o., jako podklad dla-
žebních kostek použit strukturní sub-
strát na bázi lávy. Revitalizovaná plocha 
s  dlažebními kostkami byla následně 
vymodelována i s průlehem, který za-
braňuje rychlému odtoku srážkové vo-
dy a  napomáhá tak zadržování této 
vody v oblasti kořenů.
Pro úplnou revitalizaci podmínek růstu 
jírovců bylo nutné také odstranění kon-
taminované a ušlapané zeminy v záliv-
kových mísách stromů. Pro tyto účely, 
kdy chceme odstranit povrchový utu-
žený substrát a nepoškodit přitom hus-
tou síť jemných vlásečnicových kořenů, 
je nejšetrnější použití pneumatického 
rýče, metoda známá také pod názvem 
Air spade. Vysokým tlakem vzduchu se 
odfouká nežádoucí substrát bez poško-
zení podpovrchových kořenů. Kořeny 
je nutno následně zakrýt. Z  důvodu 
předpokládaného přetrvávajícího po-
šlapu byl zvolen jako vhodný materiál 
do zálivkových mís strukturovaný sub-
strát na bázi štěrku.

Závěrem
Na viditelné výsledky revitalizace koře-
nové zóny senescentních jírovců ros-
toucích na Žižkově náměstí v  Táboře 
v podobě zlepšení fyziologické vitality 

těchto stromů je ještě brzy, bude potře-
ba minimálně další rok počkat. V rámci 
projektu byly ale zásadně zlepšeny nej-
důležitější parametry pro příjem vody 
a živin – byla odstraněna nepropustná 

povrchová vrstva kořenové zóny a pod-
povrchová vrstva s vlásečnicovými ko-
řeny byla provzdušněna vysokotlakou 
injektáží metodou Air injektor. Dosta-
tek vzduchu v půdních pórech je nejvý-
znamnějším faktorem schopnosti stro-
mu transpiračním proudem přijmout 
vodu s rozpuštěnými živinami, je tedy 
opodstatněné očekávat po všech pro-
vedených zásazích prodloužení per-
spektivy jírovců.
Na závěr je nutné uvést, že za úspěš-
ností takto komplexní revitalizace 

vzrostlých stromů, kdy jsou projekt 
a technologie vytvořeny přímo na mí-
ru, stojí v první řadě odborný a profe-
sionální přístup zástupců města Tábor, 
od úředníků odboru životního prostře-
dí (B. Candrové, J. Rozuma) až po jejich 
vedení. Technické zajištění realizace 
bylo provedeno Technickými službami 
Tábor. Projekt, návrh technologie a od-
borné arborisitické zásahy (stabilizace 
sekundárních korun, instalace pod-
kladnicových vazeb, Air injektor, Air 
spade) realizovala firma Zahradní Ar-
chitektura Kurz, s. r. o. Celková cena re-
vitalizace byla 376 000 Kč bez DPH.
Z našich zkušeností se jeví cesta hledá-
ní možností, jak zlepšovat stanovištní 
podmínky stávající zeleně, především 
stromů, stále více nutná. Udržení funk-
čních a  provozně bezpečných vzrost-
lých stromů ve městech a vesnicích po 
co nejdelší čas je ekonomicky i ekolo-

gicky žádoucí, vzhledem k ceně a času, 
který je potřeba pro to, aby z nové vý-
sadby vznikl zdravý, perspektivní do-
spělý strom.

Text a foto

Ing. Markéta Svobodová,

technický dozor a odborné 

poradenství v oboru arboristika 

a péče o zeleň

Použitá literatura je k dispozici u au-
torky článku.

Projekt modelace plochy s dlažebními kostkami

Průleh pro zadržovaní srážkové vody 

(ve střední části foto)

Otvory po injektáži naplněné přídavnými 

látkami (duben 2021)

Hustá síť vlásečnicových kořenů po odstranění 

kontaminované půdy metodou Air spade

Stav stromů v září 2021


