Legenda k inventarizační tabulce
položka

komentář

deskripční údaje (deskripce v terénu)
lokalita

dílčí lokalita

pořadové číslo

unikátní kód v rámci každé lokality, propojuje záznam v tabulce s přehlednou mapkou

typ

typ DVP (dřevitý vegetační prvek): s - strom, k - keř, p - porost, u víceetážových porostů je přidáno
označení jednotlivých vegetačních pater (kódy - viz, obrazový průvodce etážemi dřevin)

taxon

botanické určení dřeviny (české ekvivalenty uvedeny v samostatné příloze)

zastoupení
taxonu

poměrné zastoupení taxonu porostu (uváděno v % a zaokrouhlováno po 5%, zastoupení
definováno jako podíl taxonu na korunovém objemu porostu)

výška

výška DVP měřena výškoměrem nebo získávána odhadem, u porostů někdy jako rozmezí
(uváděna v metrech)

průměr kmene

průměr kmene měřený v 130 cm, případně pod prvním rozvětvením (pak je toto komentováno v
poznámce), měřen v cm

pokryvnost

poměrné plocha korunových průmětů k celkové ploše porostu (uváděna v % a zaokrouhlována po
5%)

průměr koruny

průměr koruny, u elipčitých a nepravidelných korun průměr dvou na sebe kolmých průměrů (měřen
v metrech); v mapě zobrazen jako průměr kružnice náležící k bodové značce

plocha porostu

plocha porostu odečtená z mapy (uváděna v m2), u stromových porostů plocha korunového
průmětu

zavětvení

výška, od které je objem koruny z významné části zaplněn olistěnými větvičkami posledních řádů,
ojedinělé hodnoty uvedeny v závorce, hodnoty různé pro dvě souměřitelné části koruny odděleny
lomítkem, (uváděna v metrech)

analytické údaje (analýza v terénu)
sadovnická
hodnota (SH)

klasifikační kód dle Machovce (Sadovnická dendrologie, Brno , 1983), byla použita zjemněná
stupnice po 0,5 bodu,
1- dřeviny nevyhovující
- dřeviny silně poškozené, odumírající a odumřelé
- dřeviny akutně konkurující cennějším dřeviná
- jde o dřeviny určené k bezprostřednímu odstranění
2 - dřeviny podprůměrné,
- dřeviny s nápadně sníženou vitalitou, významně deformovanou korunou
- dřeviny potenciálně konkurující cennějším dřevinám; dřeviny bez funkční a prostorové
perspektivy
- jde o dřeviny určené k odstranění v krátkodobém výhledu
3 - průměrné dřeviny,
- dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň střednědobé existenci
- dřeviny zdravé a vitální ale podprůměrné velikosti
4 - hodnotné dřeviny
- dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a pouze nevýznamně redukovanou korunou, vitální,
bez známek poškození a chorob ohrožujících jejich existenci v déledobém výhledu
- cenné dřeviny, kostra sadovnických úprav
5 - nejhodnotnější dřeviny
- dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a kompletní korunou, zcela zdravé a nepoškozené,
dřeviny vyžadující mimořádných ohledů, akcenty budoucí kompozice,
- nejcennější dřeviny, akcentované části kostry (nosné pilíře) sadovnických úprav

položka

komentář

perspektiva (P)

Popisuje trend změny sadovnické hodnoty (potenciál změn). pokud je “SH>P” dřevina je za
zenitem svého funkčního působení a její stav se bude zhoršovat. Pokud je P>SH dřevina má
fyziologické předpoklady k růstu a zvětšování svého funkčního působení.
Je použita pětibodová stupnice po 0,5 bodu, podstatnou část tohoto hodnocení tvoří
hodnocení architektury větvení (rozvedeno dále u jednotlivých stupňů), které bylo použito výlučně
pokud nebyly k dispozici další indicie budoucího snižování vitality (poranění baze a kmene,
nestabilní koruna a kmen, napadení patogeny atp,), Jde o charakteristiku popisující
pravděpodobnost progrese rozměrů dřeviny se stupnicí 1-5, “1" nejhorší, “5"- nejlepší
1 - dřeviny s rozsáhle prosychající korunou, zhusta již s redukovaných počtem živých větví, s
minimálními přírůstky a charakteristických "štětkovitým nahloučením zmenšených listů na koncích
větví
- dřeviny předurčené k bezprostřednímu odstranění v tzv, prvním plánu
2 - dřeviny nápadně prosychající, s rozpadajícím se korunovým objemem, ale olistěné ve
většinovém objemu koruny, v koruně se nevyskytují makroblasty nanejvýš prorážející z kmene
a silných větví
- dřeviny, u kterých panují důvodné pochybnosti o možnosti zlepšení zdravotního stavu, ale nikoliv
jejich existenci v krátkodobém výhledu ( do 5-ti let)
3 - dřeviny olistěné v celém objemu koruny, ale se soustředěním většiny listů při povrchu koruny,
s naprostou převahou brachyblastů, pouze ve vrcholové části koruny se sporadicky se
vyskytujícími makroblasty, koruna zpravidla kompletní s nanejvýš počínajícími známkami rozpadu
- dřeviny na vrcholu svého prostorového působení u dlouhověkých dřevin s alespoň středněvěkou
perspektivou
4 - dřeviny hojně olistěné, makroblasty tvoří cca 1/4 prýtů
- dřeviny v plném rozvoji, zpravidla již prostorově významné s dlouhodobou perspektivou
5 - dřeviny hojně olistěné v celém objemu koruny bez soustředění listů k povrchu, makroblasty
tvoří většinu prýtů
- mladé bouřlivě se rozvíjející dřeviny s teprve počínajícím se prostorovým účinkem v každém
případě však s dlouhodobou perspektivou

etáž

Popisuje pozici dřeviny v porostu, v praktickém dopadu jako míru redukce koruny. Ve všech
případech jde jako reakci dřeviny na její okolí (je lhostejné jestli jednostranou korunu způsobila
konkurrence jiné dřeviny, nebo stavby; Kombinace jednotlivých typů označena lomením,
podmíněný vliv uveden v závorce
s - solitera, strom se symetrickou korunou, zavětvený v převážné výšce dřeviny
sr - solitera, jako součást rytmizovaných skupin (aleje, rastry), symetrická koruna případně mírně
deformovaná sousedními dřevinami
sk - solitera jako kompoziční akcent pohledových os
e1 - nadrůstavé dřeviny v porostech, koruna vysoko vyvětvená ale symetrická s předpokladem
progrese rozměrů, jde o dřeviny které s ostatními příliš nebojují o “místo na slunci”, ale spíš určují
pravidla hry
e2 - stromy hlavní úrovně v porostech, symetrická koruna s předpokladem stagnace rozměrů
e3 - stromy vrůstavé do hlavní porostní úrovně, asymetrická koruna, většinou omezená
perspektive (nejčastěji jde o dřeviny vytlačované z hlavní úrovně)
e4 - stromy podúrovňové, v porostech zpravidla netvárná koruna (vyjímku samozřejmě tvoří stín
tolerující dřeviny ve skupinách dřevin světlomilných(např. Taxus baccata v porostu Betula
verrucosa - tento případ bude popsán jako “(e4)s” )
pl - stromy v porostních lemech, jednostranně vyvětvená asymetrická koruna

položka

komentář

obrazový průvodce etážemi dřevin
poznámka

prostor k doplnění významných údajů neobsažených v tabulce, jsou upřesňována některá pěstební
opatření; ( ""V"" - tlaková vidlice; "W" dvojitá tlaková vidlice; PO - probírka); vyv=0,8 m (výčetní
výška 0,8 m = průměr kmene měřen v 0,8 m); nárost Clematis vitalba, Hedera helix atp, uveden
v % z korunového objemu, “DH” - dřevokazné houby)

syntetické údaje ( generované z deskripčních a analytických)
KDV

kategorie dlouhověkosti dle metodiky pro ocenění dřevin (© ČÚOP 1993), u některých dřevin byla
na základě osobní zkušenosti kategorie upravena
1 - dřeviny krátkověké (typicky Betula verrucosa, Populus sp, Negundo aceroides)
2 - dřeviny běžné (typicky Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus mahaleb)
3 - dřeviny dlouhověké (typicky Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia platyphyllos)

obvod kmene

obvod kmene vypočtený z průměru, uváděn v cm

výška koruny (m)

rozdíl mezi výškou dřeviny a výškou zavětvení koruny (číselná rozmezí byla započtena jako
průměr)

korunový objem
(m3)

objem korun, u soliter počítán jako objem elipsoidu (z výšky koruny a jejího průměru), u porostů
a skupin jako objem desky (z výšky korun a plochy porostu), uváděn v m3

parcela

parcelní příslušnost dřeviny,

korigovaný
průměr kmene

vícekmeny převedeny na kmen o stejném průřezu jakou je součet průřezů dílčích kmenů, uváděn
průměr náhradního kmene v cm

povolení ke
kácení

u dřevin které nevyžadují “povolení kácení” dle §8 zák 114/1992 Sb je uvedeno “**”; jde o dřeviny,
které nedosahují zákonných parametrů (soliteru obv kmene > 80 cm, porosty plocha >40 m2)

