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. AGENTURA OCHRANY PŘíRODY
. A KRAJINY ČR

organizační složka státu

ZNALE~K~ POSUDEK .

. 've věci posouzení funkčního a estetického významu, zdravotního stavu, provozní
bezpečnosti a případných pěstebních opatření 31 ks lip, rostoucích na pozemku p. č •

4276 v k. Ú. Dejvice, Praha 6

\ .

, Zpracovatel: Ing. Bohumil Reš, Ing. Barbora Sůrová

Osoba, která při jednánLstvrdí
správnost posudku a podá vysvětlení: Ing. Bohurnil Reš

. ,

Posudek obsahuje 10 číslovaných stran

Přílohy: .

1. Usnesení o ustanovení znalce č.j. ČIŽP/10/00P/0803583.003/RTM ze dne
7.4.2008

2. Snímek pozemkové mapy
3. Fotodokumentace 19 stran, 36 foto
4. Ortofotosnímek lokality
5.. Záznam z místnfho šetření z 23.4.2008 á 24.4.2008
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Předmět posudku: Objednavatel: ČIŽP', Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
Předmětem znaleckého posudku je posouzení 31 ks lip plstnatých (Tília tomentosa)
v parčíku v Thákurově ulici v Praze 6, na pozemku p.č. 4276 v k.ú. Dejvice, posouzení:

1) Funkčního a estetického významu předrnětných dřevin ve smyslu § 8
zákona Č. 114/1992 Sb. a vyhlášky Č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona Č. 114/1992 Sb.

2) Zdravotního stavu a provozní bezpečnosti předmětných dřevin.
3) Možností všech pěstebních opatření, která by vedla k zachování stávajících

dřevin a jejich životaschopnosti v podmínkách městského provozu (včetriě
dosadby).

4) Ekologické újmy, která by vznikla případným pokácením předmětných dřevin.
5) Stavu a životaschopnosti nových výsadeb, které byly v uplynulých letech (1998 -

. 2007) v této konkrétní lokalitě realizovány.
6) Vlivu případného zásahu na krajinný ráz ve smyslu § 12, odst. 4, zákona Č.

114/1992 Sb.

Použité podklady:
1. Usnesení o ustanovení znalce č.j. ČIŽP/1 0/OOP/0803583.003/RTM ze dne

7.4.2008
2. Zákon Č. 17/1992 Sb. o ochraně životního prostředí
3. Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů
4. Vyhláška 395/1992 Sb, kterou se provádí některá ustanovení zákona

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
5. Místní šetření z 23.4.2008 a 24.4.2008
6. Fotodokumentace 24.4.2008

Znalecký nález: Na základě požadavku České inspekce životního prostředí bylo
podrobně vyhodnoceno 31 ks lip plstnatých v sadovnicky upravené ploše
v Thákurově ulici. Lípy plstnaté byly vysazeny zhruba před 80 lety ve formě čtyřřadé
aleje podél fronty domů v původním sponu 10m od sebe. Krajní aleje rostou. ve
vzdálenosti cca 10m od domů, od kterých jsou odděleny vždy dvěma asfaltovanými
jízdními pruhy vozovky. V krajních alejích hustě parkují automobily. Ve zpevněné
části jsou kolem stromů ponechány mísy o velikosti 2x2 m,. ve kterých je zemina ,
udusána pojezdem automobilů. Zatížením parkováním automobilů, výfukovými plyny
a solením vozovky je značně ovlivňován zdravotní stav stromů. Tília tomentosa je
dřevina, která přirozeně vytváří husté .kornoutovité" koruny, kdy hlavní větve velmi
často vytvářejí tlakové vidlice a při dlouhodobém neošetřování jsou stromy
poškozovány vylamováním větví, které má za následek poškození úžlabí ve výšce

. nasazení koruny, tj. zhruba ve 2 m nad zemí, vytváření výlomů a dutin, působením
houbových patoqenů, Ošetřování stromů v minulosti bylo nesoustavné, řešilo hlavně
havárie větví. Podle metodiky Ing. Kolaříka byl zhodnocen zdravotní stav a vitalita
jednotlivých stromů. V předchozích letech bylo na uvolněná místa vysazeno mladých

. 10 lip. Z jednoho pařezu vyrostla skupina výmladků, z nichž je možno' nejsilnější dále
zapěstovat (strom ve II. řadě, Č. 5). Vzhledem k době šetření nemohl být posouzen
stav olistění korun (zatím stromy jen málo rašily), okulárně byla posouzena
přítomnost suchých větví v koruně. Výsledky šetření byly shrnuty do následující
tabúlky .Řady'(I., II., III., IV.) byly očislovány od východní strany pa rkové plochy,
stromy byly číslovány od Evropské ulice. Do tabulky bylo pro .úplnost zahrnuto i 10
mladých lip, označených jako nová výsadba .
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Praha 6- Oejvice, Thákurova ulice - I
obvod výška
kmene výška šířka

Č. stromu taxon (cm) ve stromu
nasazení

koruny vitalita zdravotní
poškození kmene stav koruny, větveni návrh opatření fotokoruny stavvýšce 130 (m)

(m) - (m)
cm

Řada I.

1 nová výsadba 15 3,5 2- 2,5 O O .bez viditelného poškozeni pravidelná korunka, bez ~ez zásahu
prosvchání

zavalený pahýl pravděpodobně po
4 hlavni větve, jedna zkrácená na

2 Tilia tomentosa 140 16 2 14 2 3 vypadlé větvi, bez přítomnosti
2m pahýl, koruna ořezaná obvodové zakráceni e.s
směrem do ulice k domu, tlaková koruny

/
houbových plod nic

vidlice, začiná rašit

3 nová výsadba,
54 10,5 4 6 O O povrchové poškození na kmeni ve pravidelná koruna, bez prosychání bez zásahu č.6

stáří cca 15 let výšce 1m

ošetření úžlabí,
suchá hniloba u paty kmene, 4 hlavni větve, poškození na začištění pahýlů,

4 Tilia tomentosa 170 18,5 2 20 2 3
zavalené pahýly po odlomených hlavní větvi (zátrh), zřejmě po

odstranění poškozené č.7,8,9
větvích v místě nasazení koruny, odlomené větvi. větve v koruně,
zahnívající, zřejmě s dutinou obvodové zakrácení

koruny
výrazné poškození s hnilobou po

5 Tilia tomentosa 144 19 2,5 18 2-3 4 obou stranách kmene, způsobené korunu tvoří 3 hlavní větve
doporučujeme k č.10,11

patrně po odlomu větví, zavalené odstranění
ooškozenl u paty kmene /

na kmen i pahýly po odlomených
2 hlavní větve, tlaková vidlice, snížení těžiště,

6 Tilia tomentosa 140 19 2 10 2 2-3 iednostranná koruna směrem k zakrácení koruny, č.12
větvích, pod úžlabím uzavřená dutina domu ošetření úžlabí

po ořezu zbyla 1 hlavní

na kmen i vyhnilé pahýly po
větev.jednostranná koruna doporučujeme k7 Tilia tomentosa 147 19 2 12 2-3 4

odpadlých větvích
směrem k domu, hrozí vylomení odstranění

č.13,14. zbylé hlavní větve díky vyhnilé
. dutině ve výšce nasazení ~

vyhnilé rány pod úžlabím po 2 hlavní větve, tlaková vidlice, v ošetření úžlabí,
8 Tilia tornentosa 155 20 2 13 zakrácení koruny po č.15

vypadlých větvích úžlabí výmladek obvodu, možná vazba

9 nová výsadba . 15 4 2 1 O O .bez viditelného poškození pravidelná korunka, bez bez zásahuprosychání

10 nová výsadba 15 4 2 1 O O bez viditelného poškození
pravidelná korunka, bez bez zásahu
prosychání

Řada II. ,

1 nová výsadba 17 4 1,7 2 O - O bez viditelného poškození pravidelná korunka, bez bez zásahu
rosvchání
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obvod výška -
. kmene výška šířka

Č. stromu taxon (cm) ve stromu' nasazení koruny vitalita zdravotní poškození kmene stav koruny, větvení návrh opatření totokoruny stavvýšce 130 (m) (m) (m)
cm

2 nová výsadba 15 4 1,7 2 O O bez viditelného poškození pravidelná korunka, bez bez zásahulorosvchání

3 Tilia tomentosa 197 16,5 2 17 1
..

1
kmen bez výraznějšího poškození, korunu tvoří 6 hlavních větví bez zásahu
na poklep bez dutiny

přehoustlou korunu tvoří 7 zvážit odstranění
4 Tilia tomentosa 170 17,5 2 16 1-2 1-2 kmen bez výraznějšího poškození hlavních větví, na jedné hlavní poškozené větve č.16

větvi poškození, patrně po
,

odlomené větvi
koruny stromu

vybrat nejlepší
5 výmladky 8 výmladky ze starého pařezu výmladek, za pěstovat, Č.17

"

ostatní odstranit
,

pod úžlabím zahnívající poškození, 5 hlavních větví, 2 mohutné začištění pahýlů a6 Tilia tomentosa 188 17,5 2 16 2 2
zavalená prasklina pahýly po odřezaných větvích hnijící rány č.18

na poklep dutina,zavalená trhlina 4 hlavní větve, poškození jedné7 Tilia tomentosa 170 18 2 16 2 2-3 svisle na kmeni; rozsáhlé zahnívající' hlavní větve
~vážit instalaci vazby č.19

poranění pod úžlabím

8 Tilia tomentosa 195 21 2 16 2 ·2
zavalené trhliny na kmeni z obou 3 hlavní větve, pahýl po větvi ošetření poranění č.20
stran, .na poklep dutina druhého řádu

zavalená trhlina na kmeni, dva hnijící

9 Tilia tomentosa 164 18,5 2 12 3 2
pahýly po odlomených větvích v 4 hlavní větve, několik suchých odstranění suchých
místě nasazení koruny, na poklep větví větví, začištění pahýlů
bez dutiny

10 Tilia tornentosa 181 • 21 2 18 2 2
.zavalená trhlina na kmeni, zátrh po

4 hlavní větve bez zásahu . č.21
odlomené větvi, zavalené pahýly

pěkný mohutný strom, korunu
11 Tilia tomentosa 228 25 2 16 1 1 kmen bez viditelného poškození tvoří 4 hlavní větve (jedna suchá bez zásahu

větev)

Řada III.

1 nová výsadba 15 5 2 2 O O bez viditelného po~kození, kmen bez pravidelná korunka, bez bez zásahu
opory lprosvchání

2 Tilia tomentosa 220 20 2 18 1 1 na kmeni zavalená prasklina, jinak pěkný mohutný strom, 13 hlavních odstranění drobnýCh
bez výraznějšího poškození větví, drobné prosychání suchých větví

dutina s trouchem v místě nasazení korunu tvoří 4 hlavní větve,
zakrácení koruny po

3 Tilia tomentosa 175 19 2 14 3 3 obvodu, ořez suchých č.22
koruny, několik pahýlů. drobné prosyéhání koruny větví

zavalena jizva podélně na kmeni, odstranění suchých4. Tilia tomentosa 171 - 20 2 17 2. 2 poškotení pod úžlabím, patrně po 4 hlavní větve, drobné prosychání č.23
odpadlé větvi, na poklep bez dutiny

větví

4·
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--
obvod výška
kmene výška

nasazení šířka zdravotní
Č. stromu taxon (cm) ve stromu koruny koruny víta lita stav poškození kmene· stav koruny, větvení návrh opatření foto

výšce 130 (m}' (m)
cm (m)

zavalená prasklina na kmeni, 7 hlavních větví, drobné ódstranění suchých
5 Tilia tomentosa 155 21 2 16 1 1 zavalené odřezy po větvích, jinak prosychání větví

kmen bez výraznějšího poškození
zavalená prasklina na kmen i, 5 hlavních větví, v úžlabí odstranění suchých

6 Tilia tomentosa 187 20 . 2 16 1 1 zavalený řez po větvi, na poklep bez odstraněna jedna z hlavních větví.'
větví

dutiny drobné prosychání

7 nová výsadba 15 4 2 2 O O bez viditelného poškozen! pravidelná korunka, bez bez zásahulorosvchání

poškození kmene v místě nasazení
2 hlavní větve, tlaková vidlice, snížení koruny,

8 Tilia tomentosa 20 2 13 2 - 2-3 koruny a u paty kmene, zavalená
mírné prosychání, poškození odstranění suchých č.24

prasklina svisle na krneni
'edné' hlavní větve, koruna je větví, instalace vazby
prořezaná (dva čerstvé ořezy)

poškození kmene po odlomené větvi 5 hlavních větví, drobné odstranění suchých
9 Tilia tomehtosa 158 20 2 16 .. 2 2 . v místě nasazení koruny, na poslech prosychání větví

č.25,26
kmen bez dutiny

3 hlavní větve, ořez po jedné
z hlavních větví, výrazné

10 Tilia tomentosa 140 17 2 13 2-3 3 c. zavalená praskli na na kmeni, pahýly
trouchnivějící poškození jedné ze doporučujeme <:.27,28- zbylých hlavnlch větví, hrozí k odstranění
odlomení, tlaková vidlice,
prosychání v koruně

zavalená prasklina na kmeni, na
6 hlavních větví, suchý pahýl odstranění pahýlu a

11 Tilia tomentosa 194 20 2 16 2 2 poklep bez dutiny
v délce cca 3m, mírné prosychání suchých větví

č.29
v koruně

poškození kmene pod místem 5 hlavních větví, u jedné urychlené odstranění
12 Tilia tomentosa 161 18 2 15 1-2 2 z hlavních větví hrozí aktuální hlavní větve, ·odstranění. č.30,31

rozvětvení s dutinou vylomení suchých větví

otevřená dutina ve kmeni, pomalu se pěkný mohutný strom, 7 hlavních instalace vazby do
13 Tilia tomentosa 233 20 2 17 1 1-2 koruny, ořez suchých č.32

zavaluje, jinak kmen bez poškození větví, drobné prosychání větví
,

Řada IV.

korunu tvoří 5 hlavních větví, ze Z-
1 Tilia tomentosa 165 17 2 13 1 2 kmen bez výraznějšího poškození části v jedné hlavní větvi rozsáhlá bez zásahu č.36..

dutina postupující do kmene

2 Tilia tomentosa 151 18 2 14 1-2 2
poškození kmene pod místem 4 hlavní větve, drobné prosychání

odstranění drobných č.35
nasazení koruny s trouchem suchých větví

3 . nová výsadba 17 4 2,5 2 O O bez viditelného poškození pravidelná korunka, bez bez zásahuprosvchání

5
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obvod výškakmene ' výška šířka
Č. stromu taxon (cm) ve stromu nasazení

koruny vitalita zdravotní poškození kmene stav koruny, větvení návrh opatření totokoruny stavvýšce 130 (m) .
(m) (m)

cm
zavalené pahýly po větvích v místě 4 hlavní větve, tlaková vidlice; odstranění suchých4 Tilia tomentosa 153 20 2 14 1 '1-2 nasazení koruny, jinak kmen bez několik suchých pahýlů v' koruně .větví
poškození
zavalená prasklina na kmeni, na 5 hlavních větví, drobné odstranění suchých

5 Tilia tomentosa 160 20 2 13 1 1-2 kmeni a hlavní větvi poškození bez prosychání v koruně větví
č.34

kůry
. zavalené rány pod úžlabím po 5 hlavních větví, drobné odstranění suchých

6 Tilia tomentosa 144 17 2 13 1-2 1-2 odlomených větvích, jinak kmen bez- 'poškození, na poklep bez dutinv
prosychání v koruně větví

do výšky jednoho metru na kmeni v koruně stromu drobné
urychlené odstranění

7 . Tilia tomentosa 137 17 2 11 1 1-2 - zavalená rána s vyhnilou štěrbinou prosychání, jedna větev nalomená
nalomené větve, č.33

(suchá hniloba), zavalené ořezy pod odstranění drobných
úžlabím

- hrozí odlomení suchých větví

6
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Podle metodiky AOPK ČR (2006) byla určena společenská hodnota, respektive
. ekologická újma, 31 ks Tilia tomentosa podle dendrometrických parametrů, vitality,
zdravotního stavu a typu stanoviště. Získané hodnoty jsou uvedeny v následující
tabulce :. .

Praha 6 - Dejvice, Thákurova ulice, nadm. výška 230 m n.m

. obvod
kmene výška

(cm) výška
nasazeni šiřka zdravot . Ekologická

č. stromu taxon ve strom koruny koruny vitalita
ni stav

stanoviště
újma (Kč)výšce u(m) .(m) (m)

130
cm

Řada L . I
1

nová
15 3,5 2 2,5 O Ovýsadba Městský park

2 Tilia
140 16 2 14 2 3tomentosa

Městský park 417 627
nová

3 výsadba, 54 10,5 4 6 O Ostáři cca
15 let Městský park

4
. Tílía

170 18,5 2 20 2 3tomentosa Městský park 626855

5
Tília

144 19 2,5 18 2-3 4tomentosa Městský park 163134

6
Tilía

140 19 2 10 2 2-3
tomentosa Městský park 494528

7
Tília

147 19 2 12 2-3 4tomentosa Městský park 168912

8
Tilía

155 20 2 13 2 2tomentosa Městský park 721 886
9 nová 15 4 2 1 O , Ovýsadba Městský park

10 nová 15 4 2 1 O Ovýsadba Městský park

Řada II.

1
nová 17 4 1,7 2 O Ovýsadba Městský park

2 nová
15 4 V 2 O Ovýsadba Městský park

3
Tilia

197 16,5 2 17 1 1tomentosa Městský park 1 037192

4
Tília

170 17,5 2 16 1-2 1-2tomentosa
Městský park 966911

5 výrnladky' 8
.

Městský park

6
Tilia

188 17,5 2 16 2 2tomentosa Městský park 832 131

7
Tília

170 18 2 16 2 2-3
tomentosa Městský park 835803

8 Tilía
195 21 2 16 2 2tomentosa I 1 003 127Městský park

9
Tília

164 18,5 2 12 , 3 2
tomentosa Městský park 514553

10
Tília

181 21 2 18 2 2tomentosa Městský park 926600

7
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obvod
kmene výška(cm) výška nasazeni šiřka zdravot Ekologická

Č. stromu taxon ve strom koruny koruny vitalita ni stav stanoviště újma (Kč)'- výšce u(m) (m)
130 (m)

cm

11 Tilia 228 25 2 16 1 1tomentosa Městský park 1 397039

Řada III.
nová /1 výsadba 15 5 2 2 O O Městský park '

2 Tilia 220 20 2 18 1 1tomentosa
I Městský park 1 339070

3 ·Tilia 175 19 2 14 3 3tomentosa Městský park 660902

4 Tilia 171 20 2 17 2 2tomentosa Městský park 835803

5 Tilia 155 21 2 16 1 1tornentosa Městský park 857241

6 Tilia 187 20 2 16 1 1 ,
tomentosa Městský park 1147442

7 nová 15 4 2 2 O Ovýsadba Městský park

8 Tilia 150 20 2 13 2 2-3tomentosa Městský park 698769

9 Tilia 158 20 2 16 2 2tomentosa Městský park 745007

10 Tilia 140 17 2 13 2-3 3tomentosa Městský park 385812

11 Tilia 194 20 2 16 2 2tomentosa Městský park 961 898

12 Tilia 161 18 2 15 1-2 2tomentosa Městský park 734157

13 Tilia 233 20 2 17 1 1-2tomentosa Městský park 1 303196
Řada IV. I

1 Tilia 165 17 2 13 1 2. tomentosá Městský park 518922

2 Tilia 151 18 2 14 1-2 2 637065tomentosa . Městský park

3 nová 17 4 2,5 2 O Ovýsadba Městský park

4 Tilia 153 20 2 14 1 1-2tomentosa Městský park 857241

5 Tilia 160 20 2 13 1 1-2tomentosa Městský park 911 646

6 Tilia 144 17 2 13 1-2 1-2tomentosa Městský park 610916

7 Tiliá 137 17 2 11 1 1-2tomentosa
Městský park 628965

CELKEM
23940350I

II
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Posudek:
1)Výsadba stromů v Thákurově ulici, která se dřlve jmenovala Sadová, vycházela z
regulačního plánu Ing. arch. A. Engla z roku 1921 pro zástavbu daného okrsku
Dejvic. Tento park je součástí zeleného pásu spojujícího zeleň Pražského hradu
s Královskou oborou aje součástí souboru parkově upravených ploch Dejvic. V roce
2004 zde byl umístěn pomník R. Thákura. Z tohoto- hlediska má zásadní funkční a
estetický význam. Jeho hodnota je v současné době devalvována nevhodným
parkováním značného množství automobilů, které poškozují i zde rostoucí stromy.

2)Byl podrobně posouzen stav stromů. Z celkem 31 ks lip (Tilia tomentose) bylo 11
stromů zařazeno do kategorie 1, 14 stromů do kategorie 2,4 stromy do kategorie 3, 2
stromy do kategorie 4. Tři stromy je doporučeno vykácet. Ostatní stromy vyžadují

. ošetření, zejména začištění pahýlů a odstranění suchých větví, u 6 stromů bylo
doporučeno zakrácení koruny po obvodu a snížení těžiště koruny z hlediska provozní
bezpečnosti. U 4 stromů byly navrženy vazby větví v koruně. U stromu Č. 12, v řadě
III. a u stromu Č. 7, v řadě IV. bylo navrženo urychlenéodstraněnl nalomených.větvl
z hlediska provozní bezpečnosti. Vitalita stromů je poměrně dobrá v rozmezí

, ,kategorií 1 - 3. Celkově je _možno konstatovat, že stav stromů u druhu Tilia
tomentosa je odpovídající věku a danému prostředí. Zdravotní stav i vitalita nových

-výsadeb, celkem 9 stromů, je velmi dobrá, stromy nevykazují žádné poškození.
Podrobné hodnocení a návrh opatření jsou uvedeny v tabulce na str. 3 - 6

3)Pro další zachování stávajících dřevin je nejdůležitější pravidelná údržba ploch a
ošetřování stromů s ohledem na genetickou fixaci tvorby tlakových vidlic v korunách
lip plstnatých, ošetřování ran a výlomů, úžlabí korun, i určitá redukce větví
v přehoustlých korunách. Velmi by prospělo vymístění parkoviště z parkové plochy a
zamezení -ošetřování vozovek v zimním období posypovou solí. Pokud k vymístění
parkoviště nedojde, je nutná ochrana kmenů stromů vhodnou formou ohrazení

',stromových mís pevnými překážkami. Volná' místa vpůvodním sponu 10m
doporučujeme dosadit, nejlépe opět odrostky Ti/ia tomentosa, s ohledem 'na
zachování původního rázu pa rkové plochy. Věková nejednotnost výsadeb nebude,
podle našeho názoru, nijak rušivá, naopak může přispět k budoucí postupné obnově
výsadeb dřevin. Doporučuje se i nadále zachovat u vstupní části, květinový záhon a
pečovat o něj, podobně jako letos, i ve spolupráci s velvyslanectvím Indické

, republiky, aby tak byla podtržena úcta k indickému-mysliteli R. Thákurovi, po kterém
je dnes sadovnická-úprava pojmenována.

4) Ekologická újma, která by vznikla' pokácením dřevin v parkové ploše, byla
"'vyčíslena podle metodiky AOPK ČR (2006) a činí 23 940 350 Kč, tedy téměř 24

milionů Kč, jak je podrobně uvedeno v samostatné tabulce na str. 7 - 8.

5)Zdravotní stav i vitalita nových výsadeb, celkem 9 stromů, je velmi dobrá, stromy
nevykazují žádné poškození. Při dalších dosadbách doporučujeme používat odrostky
Tilia tomentosa.Tuto dřevinu považujeme za velmi vhodnou do městských výsadeb :
s tím, že je nutné výsadbu pravidelně ošetřovat.

9
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6) Odstranění předmětných stromů, které by bylo úplnou likvidací pa rkové plochy, by
bylo, z hlediska historických a kulturních hodnot, významně negativním zásahem do
původního konceptu zástavby daného sídelního okrsku a ploch zeleně v něm (viz
bod 1) posudku).

Znalecká doložka:
,

Znalecký posudek vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je jako
, organizační složka státu zapsána podle ust. § 21 odst. 3 zákona Č., 36/1967 Sb. o

znalcích a tlumočnících a podle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky Č. 37/1967 Sb. k provedení
zákona o znalcích a tlumočnících do prvního a druhého .oddílu seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a ochrana přírody.
Tento znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku Agentury ochrany přírody a
kraii ČR d V' ':;QI / oPrajmy po c. J ........•.........

V Praze dne 30. dubna 2008

.Mhf!b.4,·~··7
Zpracovatelé

'"
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ČESKÁ INSPEI<CE
ZIVOTNfHO PROSTŘEDí AQentura ochrany pnrody a krajiny CR

Ředitelství
Na Břehu 267/1 a, 19000 Praha 9
tel.: 222 860 111, fax: 283 892 662 .
.c. 41 B9 32 05, e-mail: public@cizp.cz.
www.cizp.cz

, . 1 n :O~" 2'OQ8,
č.&r)G Vl gCYť K IO}

l

Spisová značka: ČIŽP 110/00 P10903583
Č.j.: CIŽP/I0/00P/0803583.0031RTM
V Praze dne 7.4.2008

: .U SNE SEN Í O USTANOVENÍ ZNALCE

Česká inspekce i životního prostředí, ředitelství Praha (dále jen "Inspekce"), jako orgán
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písmo f) a § 80 zákona Č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 114/1992
Sb.") .

ustanovuje znalcem

Agenturu ochrany přírody a krajiny ~eské republiky .
se sídlem Nuselská 39/236, Praha 4 - Nusle, IČ 629 33 591 (dále jen "AOPK ČR") .

podle ust. §56 zákonač. 500/2004. Sb., [správní řád, ve znění zákona č. 413;2005 Sb. (dále jen
. "správní řád") a v souladu s ust. § 138 odst. 4 správního řádu jí ukládá předložit písemně
vypracovaný znalecký posudek, týkající se posouzení funkčního a estetického významu,
zdravotního .stavu, provozní bezpečnosti a případných pěstebních opátření 31· ks lip,
rostoucích.na pozemku č.p. 4276 v k..ú. Dejvice, Praha 6, které jsou předmětem žádosti' o
povolení kácení ze dne 22.11.2007 a to ve lhůtě 30 dnů od oznámení tohoto usnesení.

. .. .

Předmětemznaleckéhopcisudku je posouzení: ~ .
1)' Funkčního a estetického významu předmětných dřevin ve smyslu § ,8 zákona ,č.

114/1992 Sb. a vyhlášky Č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona Č. Ú411992 Sb.. . .

2) Zdravotního stavu a provozní bezpečnosti předmětných dřevin.
3) Možností všechpěstebních opatření, která by vedla k zachování stávajících dřevin a jejich

životaschopnosti' v podmínkách městského provozu (včetně dosadby).· ..
4) Ekologické újmy, která by vznikla případným pokácením předmětných dřevin. - .
5). Stavu.a životaschopnosti nových Výsadeb, které byly v uplynulých letech (1998 ~2007) v této

konkrétní lokalitě realizovány.
6) Vlivu případného zásahu na krajinný ráz ve smyslti~ 12, odst. 4 zákona Č. 114/1992 Sb:.



Odůvodnění:

, Inspekce na základě podnětu ze dne 19.02.2008 prošetřuje dodržování zákona Č. 114/1992 Sb.
v souvislosti s podanou žádostí o povolení kácení 31 ks -lip v ulici Thákurova v Praze 6, Č. parcely ,
4276 . v k.ú. Dejvice. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Oblastní správa
Severozápad, Bubenečská 15, 160 00 Praha 6 (dále jen "TSK") požádala dne 22.11.2007 příslušný
orgán ochrany přírody, tj. Městskou část Praha 6, Úřad MČ, Odbor dopravy a životního prostřední o
povolení kácení cit. TSK:"stromů po obvodu parkově upravené plochy v ulici Thákurova". Jednalo se
o celkem 31 ks lip, které byly vybrány na základě znaleckého posudku, zpracovaného Ing. Jaroslavem
Kolaříkem, Ph.D. a dále na základě místního šetření dne 2l.1l.2007. Posudek Ing. Kolaříka u většiny
posuzovaných stromů konstatoval tlakové vidlice, případně neurčené houbové infekce.' Další
odůvodnění a specifikace žádosti o povolení kácení nebyly zjištěny. Inspekce nemá z vlastní činnosti
dostatek poznatků o, skutečném zdravotním stavu; provozní bezpečnosti a možnostech pěstebních
úprav předmětných stromů, a proto zadává vypracování znaleckého posudku znalci' zapsanému
v seznamu znalců pro obor ochrana přírody. Pro zjištění aktuálního stavu věci, nutného pro další kroky'
v šetření dodržování zákona Č. 114/1992 Sb. Inspekce ustanovuje AOPKČR znalcem tak, jak je
uvedeno ve výrokovéčásti tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomutousnesení lze podat odvolání do patnácti. dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
životního prostředí, Odboru výkonu státní správy 1., Praha, a to podáním učiněným u Inspekce. Podání
musí .obsahovat označení správního orgánu, jemužje určeno, další náležitosti, které stanoví zákon a
podpis osoby, která je činí. Právnická osoba postupuje podle ust. § 19 odst. 3 správního řádu.'
Odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního ř~cl~1odkladný účinek.

.,.'

\ .

" J

ČESKÁ INSPEKCE ilVOTNíKO PROSTŘEDí
, Ředitelství - Praha

Odbor ochrany přfrodv
Na Břehu 267/1 a.1 90 00 Praha 9

Rozdělovník:

doporučeně s doručenkou " '
adresát

kopie
,ČIŽP ředitelství Prah~, OOP ,

, ČIŽP ředitelství Praha, právní odbor
ČIŽP 01 Praha, OOP , '
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Příloha č. 3

. . ·lia tomentosa6 Thákurova ulice, TIPraha , .
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Celkový pohled od Evropské ulice

Východní strana Thákurovy ulice, dvě řady stromořadí
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,-
Západní strana Thákurovy ulice, dvě řady stromořadí

- -
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Rada I" strom Č. 2, foto č.5
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Řada I" strom č. 3, fotoč.6
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Řada I" strom č. 4,foto,č.7
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Řada I" strom Č. 4,foto č.S

(

.Řada I" stromč. 4,fotoč.9
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Řada I" strom č. 5,foto Č.lO

Řada I" strom č. 5,foto č. 11
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Řada I" strom č. 6,~oto č.12

Řada I" strom Č, 7,foto č.13
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Řada I" strom Č. 7,foto l14

-Řada I" strom Č. 8, foto č.15
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Řada II" strom č. 4, foto č. 16

Řada II" strom č. 5, foto č. 17
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·Řada II" strom č. 6, foto Č. 18

Řada II" strom Č. 7,foto Č. 19
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Řada II" strom Č. 8, foto Č. 20

.Řada II" strom Č. 10, foto Č. 21
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Řada III" strom č.}, foto č. 22 '
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Řada III" strom č, 4, foto č.23



13

Řada IIr:, strom č, 8 foto č. 24

Řada III" strom č. 9 foto č. 25
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Řada III" strom č. 9 foto č. 26

Řada III" strom ,č. 10; fotoč. 27
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Řada III" strom č. 10, foto č. 28

Řada III" strorri č. 11, ťato č. 29
. ..
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Řada III strom č.12, foto č. 30
"

Řada III" strom č. 12, foto č. 31
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Řada III strom č. 13,foto č. 32" .

Řada IV" strom č. 7, foto č. 33'

,\
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Řada IV, strom č. 5, foto Č. 34

,-
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Řada IV, strom Č, 2, foto Č. 35
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Řada IV; strom č. 1, foto č. 36
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·Příloha Č. 5
Záznam

z místního šetření konaného dne 23.4.2008 a 24.4.2008 ve věci posouzení funkčního
a estetického významu, zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a případných
pěstebnlch opatření 31 ks lip, rostoucích na pozemku p. Č. 4276 v k. Ú. Dejvice,
Praha 6

Šetření provedli: Ing. Barbora Sůrová, Ing. Bohumil Reš

Ve dnech 23. a 24. dubna 2008 bylo provedeno místní šetření a posouzení 31 ks lip
plstnatých v Praze 6, Thákurově ulici. Byly zjištěny základní dendrometrickéhodnoty,
posouzen .zdravotni stav, vitalita stromů, navržen způsob ošetření stromů. Výsledky
šetření jsou uvedeny v souhrnné tabulce ve znaleckém posudku na str. 3 - 6.

MNJIA.J
Zaznamenala: Ing. B. Sůrová


