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NAŠE ZNAČKA 08014!SOPKl08 . VYŘIZUJE SŮROVÁ, REŠ V PRAZE DNE 1.9.2008

Věc: Posouzení provedeného ošetření lip rostoucích na pozemku p.č. 4276 v k.ú. Dejvice, Praha 6

Na základě Vaší žádosti č.j. ČIŽP/10/OOP/0803583.011/08/RTM ze dne 11.8.2008 jsme dne
1.9.2008 provedli místní šetření v ulici Thákurova, Praha 6, za účelem zhodnocení provedeného
ošetření lip rostoucích na pozemku p.č. 4276. Podrobné posouzení k jednotlivým stromům je
uvedeno v tabulce, která je součástí tohoto odborného vyjádření a navazuje tak na námi
zpracovaný znalecký posudek č.j. 391/2008 Z dubna letošního roku. Součástí znaleckého posudku
je soubor navrhovaných opatření, vesměs se jedná o zdravotní a bezpečnostní řezy korun,
odstranění suchých větví, ošetřerií úžlabí a defektů na kmenech stromů, instalace bezpečnostních
vazeb. Ve třech případech jsme doporučili, vzhledem k bezpečnostním rizikům, úplné odstranění
stromů. Ve dvou případech jsme upozornili na silně rizikóvé, nalornené větve, doporučené k
urychlenému odstranění. Zmíněno bylo také doporučení pravidelné údržby stromů, která byla
viditelně po několik desetiletí zanedbávána, ochrana kmenů formou ohrazení stromových mís (
zábrany proti najíždění vozidel), dosadba volných míst a navázání tak na původní spona zachování
původního rázu parkové úpravy. V návaznosti na terénní šetření lze konstatovat, že nedošlo k
provedení některých doporučených opatření. Konstatujeme, že ke dni 1.9. 2008 nebylo provedeno:
ošetření kmenových defektů, nebyly instalovány navržené bezpečnostní vazby, nebyla odstraněna
jedna z hlavních rizikových větví (u stromu Č. 12, řada lll.), nebyly osazeny ochranné zábrany
kmenových bází. Navrhovaná dosadba mladých 'jedinců je patrně plánována na vhodnější období
roku, tedy na podzim t.r., nebo na jaro 2009. Péči o nově vysazené mladé jedince pokládáme za
nedostatečnou, stromky jednoznačně prokazují známky sucha, nezbytná je pravidelná zálivka,
zvláště v současném suchém období.
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Praha 6 - Oejvlce, Thákurova ulice

obvod kmene
vý&ka

výika
iiřka koruny zdravotni ~" •••• " ••••• , t.s.'"Č, stromu taxon (cm) ve výice nasazeni vitalita po&kozeni kmene stav koruny. větveni m\vrh opatřeni

130 cm
stromu(m)

koruny 1m)
(m) stav

-Rada I. - ..._.,----
vitálni mladý jedinec, koruna

1 nová výsadba 15 3,5 2 2,5 O O bez viditelného poškozeni pravidelná korunka, bez prosycháni bez zásahu 'olistěná, zatím neprosychá, k bá
kmene přidána mulčovaci kůra

-- c--------- - ---------
zavalený pahýl pravděpodobně po vypadlé větvi,

4 hlavni větve, jedna zkrácená na 2m pahýl,
2 Tília tomentosa 140 16 2 14 2 3

bez přitomnosti houbových plodnic
koruna ořezaná směrem do ulice k domu, tlaková obvodové zakráceni koruny č.5 navrhované opatřeni provedenc

vidlice, začiná rašit

3
_Tilia coroete-

54 10,5 4 6 - O O povrchové poškozeni na kmeni ve výšce 1m pravidelná koruna, bez prosycháni bez zásahu č.6
proveden drobný řez v koruně

~!~~,?,,10Iet stromuf----
realizováno mirné obvodové

suchá hniloba u paty kmene, zavalené pahýly po ošetřeni úžlabi, začištěni pahýlů,
zakráceni koruny stromu, ošetře:

4 hlavni větve, poškozeni na hlavni větvi (zátrh), úžlabi a začištěni pahýlů
4 Tília tomenlosa 170 18,5 2 20 2 3 odlomených větvich v mistě nasazenl koruny,

zřejmě po odlomené větvi
odstraněni poškozené větve v č.7,8,9

neprovedeno, n,edošlo k odstraně
zahnivaji.ci, zřejmě s dutinou koruně, obvodové zakráceni koruny

poškozené větve, byla pouze
dostatečným způsobem zakrácer

____ ----L __ •_____ f--- ~
strom ponechán na stanovišti,
proveden mirný obvodový řez

výrazné poškozeni s hnilobou po obou stranách koruny, vitalita stromu dobrá,
5 Tília tomenlosa 144 19 2,5 18 2-3 4 kmene, způsobené patrně po odlomu větvi, korunu tvoři 3 hlavni větve doporučujeme k odstraněni č.10,11 doporučujeme pravidelnou kontrc

I zavalené poškozeni u paty kmene stavu stromu, zvážit výraznějši

I sniženi těžiště koruny, riziko

I
vylomeni hlavní větve-1----- , realizován řez v koruně stromu,

6 I Tilia lomentosa 140 19 2 10 2 2
na kmeni pahýly po odlomených větvich, pod 2 hlavni větve, tlaková vidlice, jednostranná sniženi těžiště, zakráceni koruny,

č.12 zvážit výraznější" snížení těžíště

---+--- úžlabím uzavřená dutina koruna směrem k domu ošetřeni úžlabi koruny, k ošetření úžlabí nedošli

strom ponechán na stanovišti,
I

~ proveden mírný obvodový řez
po ořezu zbyla 1 hlavni větev,jednostranná koruny, doporučújeme pravidelno

7 Ti/ia tomenlosa 147 19 2 12 2·3 4 na kmeni vyhnilé pahýly po odpadlých větvich
koruna směrem k d~mu, hrozi vylomeni zbylé

doporučujeme k odstraněni č.13,14
kontrolu stavu stromu, zvážit

hlavni větve diky vyhnilé dutině ve výšce výraznější snížení těžiště koruny
nasazení riziko vylomeni hlavni větve.bllžs

neurčené houbové plodnice v
úžlabi

-~----- - .. -
realizováno obvodovélori> zakrácei

8 Tília lomenlosa 155 20 2 13 2 2 vyhnilé rány pod úžlabim po vypadlých větvich 2 hlavni ~ětve, tlaková vidlice, v úžlabi výmladek
ošetření úžlabí, zakráceni koruny po

č_15
koruny, bezpečnostni vazba neby

.obvodu, možná vazba . instalována, ner,ylo provedeno
ošetřeni úžlabi

---- -----_._- ------ -
vitální mladý jedinec, koruna

9 nová výsadba 15 4 2 1 O O bez viditelného poškozen! pravidelná korunka, bez prosychání bez zásahu olistěná, zatím neprosychá, k bá,
kmene přidána mulčqvací kůra

---
korunka méně olistěná s menším
lístky, zatím neprosychajici, k bá;

10 nová výsadba 15 4 2 1 O O bez viditelného poškozeni pravidelná korunka, bez prosycháni bez zásahu
kmene přihrnuta mulčovací kůra',

která buď zcela přikryla
.zavlažovaci hadici, nebo tato u

stromku zcela chybi

Rada".
._-_._-- - '------,---'---

..' 1 plodicí vitální mladý jedinec,
.- koruna o1istěná, zatím neprosychr

1 nová výsadba 17 4 1,7 2 O O bez viditelného poškozeni pravidelná korunka, bez prosycháni bez zásahu
k bázi kmene přidána mulčovaci

kůra, která buď zcela přikryla

I
zavlažovací hadici, nebo tato u- stromku zcela chybi-



2 nová vysadba 15 4 1,7 2 O O bez vidite.lného poškození pravidelná korunka, bez prosychání bez zásahu
horší zdravotní stav, návrh,

výchovného řezu v příštím roo--
kmen bez výraznější!'1o poškození, na poklep bez proveden mírný obvodový řez

3 Ti/ia tomentosa 197 16,5 2 17 ·1 1
dutiny

korunu tvoří 6 hlavních větví bez zásahu
koruny, strom pěkný, vitální

přehoustlou korunu tvoří 7 hlavních větví, na
proveden mírný obvodový řez

4 Ti/ia tomemos« 170 17,5 2 16 1-2 1 kmen bez vYraznějšího poškození jedné hlavní větvi poškození, patrně po
zvážit odstranění poškozené větve

1:.16
koruny, poškozená větev

koruny stromu dostatečně zakrácena, strom
odlomené větvi

vitální, neprosychá

5 výmladky 8 výmladky ze starého pařezu
vybrat nejlepší výmladek,

1:.17 navrhovaná opatření proveden.
zapěstovat, ostatní odstranit

6 Tilia tomentosa 188 17,5 2 16 2 2
pod úžlabím zahnívající poškození, zavalená 5 hlavních větví, 2 mohutné pahýly po začíštěnl pahýlů a hnijící rány 1:.18

proveden mírný obvodový řez
prasklina odřezaných větvích koruny, začištění nebylo provede

na poklep dutina,zavalená trhlina svisle na kmeni,
proveden mírný obvodový řez

7 Tilia tomentosa 170 18 2 16 2 2
rozsáhlé zahnívající poranění pod úžlabím

4 hlavní větve, poškození jedné hlavní větve zvážit instalaci vazby č.19 koruny, doporučujeme instalac
bezpečnostní vazby

zavalené trhliny na kmeni z obou stran, na poklep
proveden mímy obvodový řez

8 Tilia tomentosa 195 21 2 16 2' 2
dutina

3 hlavní větve, pahýl po větvi druhého řádu ošetření poraněnl _ 1:.20 koruny, ošetření poranění
neprovedeno

zavalená trhlina na kmen i, dva hnijící pahýly po
odstranění suchých větví, začištění

9 Ti/ia tomentosa 164 18,5 2 12 3 2 odlomených větvích v místě nasazení koruny, na 4 hlavní větve, několik suchých větví navrhovaná opatření provedeni
poklep bez dutiny c pahýlů

10 Tilia tomentose 181 21 2 ,Hl'" 2 2
zavalená trhlina na kmen i, zátrh po odlomené '

4 hlavní větve bez zásahu č.21
větvi, zavalené pahyly

11 Ti/ia tomentosa 228 25 2 16 1 1 kmen bez viditelného poškození
pěkný mohutný strom, korunu 'tvoří 4 hlavní větve

bez zásahu
proveden mírný obvodový řez

(iecna suchá větev) koruny~aam, ----

I řídká zasychající korunka, viditelr

1 nová výsadba 15 5 2 2 O O bez viditelného poškození, kmen bez opory pravidelná korunka, bez prosychání bez zásahu
trpící suchem, chybí zavlažovac
hadice u paty kmene, okolí nen

zakryto muíčovacř kůrou

---
2 Ti/ia lomenlosa 220 j 20 2 18 1 1

na kmen> zavalená praskhna, Jinak bez pěkný mohutný strom, 13 hlavních větví, drobné
odstranění drobných suchých větví

proveden mírný obvodový řez
- výraznějšího poškození prosycháni koruny, suché větve odstraněn)

1----- _ .. f-- -- ._--
doporučení provedena, vzhlederr

3 Tilia lomenlosa 175 19 2 14 3 3
dutina s trouchem v místě nasazeni koruny, korunu tvoří 4 hlavní větve, drobné prosychání zakrácení koruny po obvodu, ořez 1:.22 dutině pod úžlabím a riziku

I
. několik pahýlů koruny suchých větví vylomení větví, navrhujeme

instalaci bezpečnostní vazby

I I ---
zavalená jizva podélně na kmeni, poškozeni pod

proveden mirný obvodový řez
4 Tilia lomenlosa 171 20 2 17 2 I 2 úžtablm, patrně po odpadlé větvi, na poklep bez 4 hlavni větve, drobné prosycháni odstraněni suchých větvi' č.23

koruny. suché větve odstaněny
dutiny

5 Ti/ia lomenlosa 155 21 2 16 1 1
zavalená prasklina na kmeni, zavalené odřezy po

7 hlavnich větvi, drobné prosycháni odstranění suchých větvi
proveden mimý' obvodový řez

větvich, jinak kmen bez výraznějšiho poškozeni [\ koruny, suché větve odstaněny

6 Tilia lomenlosa 187 20 2 16 1 1
zavalená prasklina na kmeni, zavalený řez po 5 hlavnich větvi, v úžlabi odstraněna jedna z

odstraněni suchých větvi
proveden mimÍ' obvodový řez

f--- větvi, na poklep bez dutiny hlavnich větvi, drobné prosychání koruny, suché větve odstaněny

mladý jedinec, viditelně trpici
7 nová výsadba ·15 4 2 2 O O bez viditelného poškozeni pravidelná korunka, bez prosycháni bez zásahu suchem, k bázi kmene přidána

mulčovaci kůra

poškození kmene v místě nasazení koruny a u
2 hlavni větve, tlaková vidlice, mirné prosycháni,

.sniženi koruny, odstraněni suchých
instalace vazby nerealizována,

8 Tilia lomenlosa 150 20 2 13 2 2
paty kmene, zavalená prasklina svisle na kmeni

poškozeni jedné hlavni větve, koruna je
větvi, instalace vazby

č.24 proveden mirný obvodový řez
prořezaná (dva čerstvé ořezy) koruny, suché větve odstraněny

9 Tilia lomenlosa 158
'.

20 2 16 2 2
poškozeni kmene po odlomené větvi v místě

5 hlavnich větvi, drobné prosycháni
nasazeni koruny, na poslech kmen bez dutiny

odstraněni suchých větvi č.25,26 navrhované opatřeni provedeno

-
strom ponechán na stanovišti,

3 hlavni větve, ořez.po jedné z hlavnich větvi, proveden mírný obvodový řez

10 Ti/ia tomentose 140 17 2 13 2-3 3 zavalená prasklina na kmeni, p,ahýly
výrazné trouchnivějici poškozeni jedné ze

doporučujeme k odstraněni č.27,28
koruny, doporučujeme pravidel no

zbylých hlavnich větvi, hrozí odlomeni, tlaková kontrolu stavu stromu vzhledem I
vidlice, prosycháni v koruně výše uvedeným rizikovým- skutečnostem-;-1 Ti/Ja lomenlosa zavalená prasklina na kmen i, na poklep bez 6 hlavnich větvi, suchý pahýl v délce cca 3m,

navrhovaná opatřeni realizována
194 20 2 16 2 2 odstraněni pahýlu a suchých větvi č.29 provedeno .mírné obvodové

dutiny mírné prosycháni v koruně
zakrácení koruny



- h .- - ríziková větev nebyla odstraněr

~''-,..-~-"-- 15 1·2 2
poškozeni kmene pod místem rozvětvení s 5 hlavn lvi hrozi urychlené odstraněni hlavni větve,

č.30,312
dutinou odstranění suchých větví

--- .- -- .... " ..~
otevřená dutina ve kmeni, pomalu se zavaluje, pěkný mohutný strom, 7 hlavních větví, drobné instalace vazby do koruny, ořez

ořez suchých větví proveden,
13 Tília tomentosa 233 20 2 17 1 1 č.32 bezpečnostn í vazba nebyla

jinak kmen bez poškození - prosychání suchých větví
instalována___ .__L____

Rada IV.
korunu tvoří S hlavních větvi, ze Z-části v jedné

proveden mírný obvodový řez1 Tilia tomentosa 165 17 2 13 1 2 kmen bez výraznějšího poškození hlavní větvi rozsáhlá dutina postupujíci do bez zásahu č.36
kmene koruny

- -
poškození kmene pod místem nasazení koruny s

2 Tí/ia tomentosa 151 18 2 14 1-2 2
trouchem

4 hlavní větve, drobná prosycháni odstranění drobných suchých větví č.35 navrhované opatření proveden.

mladý jedinec, vitální, zatím
3 nová výsadba. 17 4 2,5 2 O O bez viditelného poškozeni pravidelná korunka, bez prosychání bez zásahu neprosychá, není přidána.

\ mulčovací kůra

4 Tília tomentosa 153 20 2 14 1 1
zavalené pahýly po větvích v místě nasazení 4 hlavní větve, t1aková vidlice, několik suchých

odstranění suchých větví navrhované opatření proveden!
koruny, jinak kmen bez poškození _ pahýlů v koruně

5 Tília tomentosa 160 20 2 13 1 1
zavalená praskli na na kmeni, na kmeni a hlavni

5 hlavních větví, drobné prosychání v koruně odstranění suchých větvi č.34 navrhované opatřeni proveden<--r~--c~--~. větvi poškozeni bez kůry

zavalené rány pod úžlabím po odlomených
6 Tí/la tomentosa 144 17 2 13 1-2 1 větvich, jinak kmen bez poškozeni, na poklep bez 5 hlavních větví, drobné prosychání v koruně odstranění suchých větví navrhované opatření provedenc

~~nto~~L __ 1_3_7__ L-~~~- L_

dutiny

do výšky jednoho metru na kmeni zavalená rána
v koruně stromu drobné prosychání, jedna větev

urychlené odstnanění nalomené
2' _11 1 1 s vyhnilou štěrbinou (suchá hniloba), zavalené

nalomená - hrozí odlomeni
větve, odstranění drobných suchých č.33 navrhovaná opatření provedeno:

ořezy pod úžlabím větvi,

vitalita: zdravotní stav:-_.- ~--
O- vysoká 0- výbomý , ------------_._-
1- mírně narušená 1- dobrý

2- zřetelně narušen~--= ~~h-"rš-.,-;;~~~~--·- __

~~ sniž:.~ ___ ._ 1~::_~~.':~~_~~~šenL __
4- zbytková vitalita ~ 4- silně narušený -- ,
5- odumřelý strom 5- havarijní. -

ě

.•.


