ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
KATEDRA DENDROLOGIE A ŠLECHTĚNÍ LESNÍCH DŘEVIN

DENDROLOGICKÁ REVIZE ČÁSTI ZÁMECKÉHO PARKU
VELTRUSY
DENDROLOGY REVISION OF PART VELTRUSY PARK
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Kotaška
Magdalena Klicnarová

2008

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Dendrologická revize části zámeckého
parku Veltrusy“ vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím
v přiloženém soupisu literatury.
Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně České zemědělské univerzity v Praze
a zpřístupněna ke studijním účelům.

V Praze, dne..........................................................
Podpis ...............................................……………

Poděkování
Děkuji svému vedoucímu práce Ing. Jiřímu Kotaškovi za pomoc při tvoření této práce.
Dále děkuji PhDr Evě Hájkové (vedoucí odboru správy státního zámku Veltrusy) za
spolupráci a poskytnutí odborných podkladů o veltruském zámku a parku.

Abstrakt
Klicnarová, M.: Dendrologická revize části zámeckého parku Veltrusy
Tato bakalářská práce se zabývá dendrologickou revizí části zámeckého parku
Veltrusy. Nejdříve popisuje historický vývoj zahradního umění ve světě, charakteristiku
oblasti - topografické a morfologické poměry, klimatické poměry, geologické a pedologické
poměry a hydrogeologické poměry. Dále je popsána historie a současný stav zámeckého
parku. Na závěr je provedena inventarizace dřevin části zámeckého parku a podrobný popis
nejvýznamnějších druhů.
Klíčová slova: Veltrusy – zámecký park – historie – architektura - dendrologie – dřeviny –
inventarizace – sadovnictví

Abstract
Klicnarová M.: Dendrology revision of part Veltrusy park
This bachelor work interest dendrology revision of part Veltrusy park. Its describes
historical development of gardens art in the World, area characterization - topographical and
morphological

relation,

climatic

relation,

geologic

and

pedological

relation

and

hydrogeological relation. Further is describe history and present condition of the park. At the
end it has been elaborate forest survey of part Veltrusy park and detailed description of the
most important species.
Keywords: Veltrusy – palace garden – history – architecture – dendrology – tree species –
inventory - landscape
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