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Podkladem pro zpracování studie jsou digitální mapová data Geografického informačního systému hl. m. PrahySITUACE - současný stav 
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Tabulka s popisem jednotlivých 
dřevin viz další strany.

ZELEŇ - zhodnocení dřevin 

Legenda:

neperspektivní 
stromy a keře

hodnotnější stromy



INVENTARIZACE DŘEVIN - stromy

poř. 

čís.
dřevina

(rod,  druh, 

kultivar)

životnost 

druhu
zdravotní stav návrh opatření

S1 Betula pendula bříza bělokorá krátkověký mírně proschlá koruna
dřevinu odstranit nebo zachovat dle 

architektonického řešení

S2 Pinus sylvestris borovice lesní středněvěký jednostranná vychýlená koruna dřevina neperspektivní, odstranit

S3 Betula pendula bříza bělokorá krátkověký dvojkmen od 1,5 m dřevina neperspektivní, odstranit

S4 Betula pendula bříza bělokorá krátkověký téměř suchá
narušený zdravotní stav, dřevinu 

odstranit

S5 Betula pendula bříza bělokorá krátkověký dvojkmen od 1,8 m, tlakové větvení
dřevina neperspektivní, narušená 

statika stromu, odstranit

S6 Betula pendula bříza bělokorá krátkověký mírně proschlá koruna
dřevinu odstranit nebo zachovat dle 

architektonického řešení

S7 Pinus sylvestris borovice lesní středněvěký
malá deformovaná koruna vlivem 

zápoje
dřevina neperspektivní, odstranit

S8 Pinus sylvestris borovice lesní středněvěký
vyvětvená, částečně jednostranná 

koruna

dřevinu odstranit nebo zachovat dle 

architektonického řešení

S9 Pinus sylvestris borovice lesní středněvěký řídká, jednostranná koruna dřevina neperspektivní, odstranit

S10 Pinus sylvestris borovice lesní středněvěký
silně proschlá, jednostranná koruna, 

ohnutý terminál

narušený zdravotní stav, dřevinu 

odstranit

S11 Betula pendula bříza bělokorá krátkověký bez průběžného terminálu dřevina neperspektivní, odstranit

S12 Pinus sylvestris borovice lesní středněvěký silně proschlá deformovaná koruna
narušený zdravotní stav, dřevinu 

odstranit

S13 Pinus sylvestris borovice lesní středněvěký proschlá dřevina neperspektivní, odstranit

S14 Betula pendula bříza bělokorá krátkověký dvojkmen od báze, slabší vykloněný
dřevinu odstranit nebo zachovat dle 

architektonického řešení

_____
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INVENTARIZACE DŘEVIN - keře

poř. 

čís.
dřevina (rod,  druh, kultivar) zdravotní stav poznámka návrh opatření

Juniperus communis jalovec obecný 2 ks, neudržované keře
dřeviny sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřeviny odstranit

Juniperus squamata 'Meyeri' jalovec šupinatý 1 ks, neudržovaný keř
dřevina sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřevinu odstranit

Juniperus communis jalovec obecný 1 ks, neudržovaný keř
dřevina sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřevinu odstranit

Juniperus squamata 'Meyeri' jalovec šupinatý 1 ks, neudržovaný keř
dřevina sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřevinu odstranit

Juniperus communis jalovec obecný 2 ks, neudržované keře
dřeviny sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřeviny odstranit

Juniperus squamata 'Meyeri' jalovec šupinatý 8 ks, neudržované keře
dřeviny sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřeviny odstranit

Juniperus communis jalovec obecný 3 ks, neudržované keře
dřeviny sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřeviny odstranit

Juniperus squamata 'Meyeri' jalovec šupinatý 7 ks, neudržované keře
dřeviny sortimentálně a 

kompozičně nevhodné
dřeviny odstranit

Forsythia x intermedia zlatice prostřední
13 ks, opakovaně, 

nevhodně tvarované keře

deformovaný habitus, 

kompozičně nevhodné
dřeviny odstranit

Deutzia scabra trojpuk drsný
7 ks, opakovaně, 

nevhodně tvarované keře

deformovaný habitus, 

kompozičně nevhodné
dřeviny odstranit

K1 

K2

K3

K4

K5

_____
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OBJEKTY A PROBLÉMY 

TRAFOSTANICE
- umístěním objektu volně v prostoru je z území ubrána velká plocha
- naopak díky větší vzdálenosti od plotů nevznikají špinavá zákoutí
- díky lapidárnímu tvaru a malým rozměrům nebude (po vhodném 
redesignu) objekt zas tak rušivý HŘBITOVNÍ ZEĎ

- objektivně naprosto obyčejná ohradní zeď 
(s kolumbariem uvnitř)
- subjektivně disproporční, buď příliš nízká nebo 
naopak vysoká

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
- umístění zastávky v území je logické (správné)
- chodník je v místě nástupiště příliš úzký
- prostor je stístěný i kvůli nevhodným keřům
- budka (čekárna) je nová, funkčně vyhovující

SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU
- počet kontejnerů (a druhů odpadu) je rok od roku vyšší
- už současné množství nádob je neúnosně velké a je otázka 
zda je tento systém sběru do budoucna udržitelný
- okolo kontejnerů je nepořádek a celkový stav lokality
svádí k odkládání vekoobjemového a dalšího odpadu

PARKOVIŠTĚ
- zpevněná plocha je příliš veliká a nezdá se, že by ji návštěvníci 
hřbitova pravidelně zaplňovali
- nevyužitost, rozlehlost (zanedbanost a kontejnery) svádí 
k odstavování jiných vozidel (např. dvě dodávky bez SPZ)
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VSTUPY NA HŘBITOVY 

VSTUP NA ČAKOVICKÝ HŘBITOV
- poloha branky je vzhledem k novému předprostoru 
hřbitovů ideální
- v kontextu situace vlastního hřbitova bude mít 
vstup vždy charakter bočních vrátek
- je třeba nalézt odpovídající architektonickou 
podobu

VSTUP NA TŘEBORADICKÝ HŘBITOV
- vzhledem k novému předprostoru hřbitovů není 
vstup dobře umístěn
- ani v kontextu situace vlastního hřbitova nemá 
brána logickou polohu (pokud nemá sloužit pouze 
jako technický vjezd)
- prostor za vraty slouží jako zázemí pro 
kontejner, prostředí je naprosto nedůstojné 
vzhledem ke kolumbariu a nevhodné jako nový 
vstupní prostor hřbitova


