
 

 

 

 

Publikace projektu 

 

 

 

 

Údržba a rekonstrukce dvouřadé lipové aleje 
– významného krajinného prvku u silnice 

III/4761 Hnojník – Komorní Lhotka 
 

 

 

 

Tento projekt byl spolufinancován z Operačního 

programu životní prostředí. Cílem tohoto 

operačního programu je ochrana a zlepšování 

kvality životního prostředí v České republice 

 

 



Základní údaje o projektu 
 

Podél silnice III/4761 Hnojník - Komorní Lhotka rostou mohutné staré lípy 

tvořící dvouřadou alej. Tato alej je vedena jako významný krajinný prvek. 

V rámci projektu „Údržba a rekonstrukce dvouřadé lipové aleje“ byl 

posouzen zdravotní stav všech 150 stromů a dle zjištěných skutečností 

realizován projekt následného ošetření aleje.  Dále byl zde zjištěn výskyt 

kriticky ohroženého druhu brouka – páchníka hnědého. S ohledem na jeho 

lokální výskyt v předmětné aleji byla provedena změna u kácení suchých a 

přestárlých stromů v ořezání na torza. 

U vytypovaných stromů bylo provedeno odstranění částí suchých větví i 

celých suchých částí korun stromů. Následně byla provedena stabilizační 

vazba korun, která má zabránit rozlamování a pádu velkých větví. V úžlabí 

rozvětvení kmenů a v nálevkovitých dutinách byly zhotoveny stříšky, které 

mají zamezit vnikání a zadržování vody. U většiny stromů byl proveden 

zdravotní řez a v maximální možné míře odstranění jmelí. 

Ošetření starých stromů: 
   

- ořez na torzo dle pokynů CHKOB       20 ks 
- zdravotní řez včetně odstranění jmelí     21 ks 

- zdravotní řez včetně odstranění jmelí + vazba     10 ks 
- zdravotní řez včetně odstranění jmelí  
+ spec. ošetření (dutiny, rány, úžlabí,…)        23 ks 

- zdravotní řez vč. odstranění jmelí + spec. ošetření (dutiny, rány, úžlabí,…) + 
vazba           39 ks 

         
Celkem                         113 ks 

 
Výsadba nového stromu za vyvrácený 
 

Tilia cordata (o.k. 20-25 cm, výška nasaz. koruny 2,5 m)   1 ks 
 

 

Realizace projektu   zahájení: 23. 3. 2010 

     ukončení: 30. 9. 2010 
 

Zhotovitelem :   fa Petr Vykrut-Zahradní služby, 

U Haldy 16/1668, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 
 

 
 
Konečný příjemce: Správa silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace 
 

 



Financování projektu 
 
Celkové náklady díla :    943 040 Kč vč. DPH 

 
Poskytnutá dotace :       903 208 Kč vč. DPH  

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) + Státní fond životního 

prostředí (SFŽP) 

 
Podíl SSMSK:      39 932 Kč vč. DPH 
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