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P O S U D E K 

 

 

0.1. Objednatel posudku 

 

Ústecké šrouby, z. s., 

se sídlem Velká Hradební 322/53, 

400 01 Ústí nad Labem. 

IČO 04316509 

 

 (písemná objednávka z 25.10.2019) 

 

0.2. Předmět posudku 

 

Tilia cordata Mill. – lípa srdčitá, malolistá 4 kusy rostoucí na pozemku p. č. 4186/1, pro obec 

Ústí nad Labem (554804), k. ú. Ústí nad Labem (774871), ve vlastnictví statutárního města 

Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, které jsou součástí dvouřadé 

aleje. Jedná se o stromy označené inventárními čísly A01335, A01343, A01369 a A01371. 

 

0.3. Účel posudku 

 

Dne 25.10. 2019 jsem byl požádán, jako znalec z oboru ochrana přírody, specializace 

dendrologie, z oboru zemědělství, odvětví ovocnářství a zahradnictví o vypracování posudku a 

zodpovězení níže uvedených otázek objednávky. 

 

0.4. Zadání a úkol posudku 

 

1.1 Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01335, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 182 cm, provozní bezpečnost 2 (zhoršená), poškozený 

habitus, silně proschlá, jedná se o torzo, hniloba v ranách, mrazové kýly, perspektiva c 

(neperspektivní), naléhavost zásahu 1 (vysoká priorita)“, znaleckým zjištěním na místě?  

1.2 Je celý strom nahnutý na stranu, má ustupující jednostrannou korunu? Je celkový vzrůst 

stromu a objem koruny v rámci aleje podprůměrný? 

1.3 Má vzhledem k náklonu stromu a jednostranné koruně strom sníženou stabilitu a 

zhoršenou provozní bezpečnost? 

1.4 Je pravda, že strom neobrůstá sekundárními výhony k nahrazení chybějící části koruny, 

tudíž nelze předpokládat jeho dostatečnou vitalitu na to, aby se po případném zásahu 

(ošetření) charakteristiky stromu v budoucnu vylepšily? 

1.5 Je estetický význam stromu vzhledem k náklonu a jednostranné koruně podprůměrný? Je 

funkční význam také podprůměrný vzhledem k podprůměrnému vzrůstu a menší listové 

ploše? 

1.6 Nacházejí se na stromě ptačí hnízda či dutiny využívané netopýry? 

1.7 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky 

nebo postupy jinak než pokácením dřeviny? 

2.1 „Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01343, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 257 cm, provozní bezpečnost 2, puklina na kmeni od báze 

až do výšky 2 m, na protilehlé straně je také puklina, doupný strom, ulomené větve v 

koruně, silně proschlý, další dutiny s pokročilou hnilobou v koruně stromu, perspektiva c, 

naléhavost 1“ znaleckým zjištěním na místě? 

2.2 Probíhá kmenem stromu podélně puklina viditelná na obou protilehlých stranách kmene? 

Je soudržnost kmene a statika celého stromu vážně narušena? 

2.3 Je pravda, že nebezpečí statického selhání je na pohled zřejmé a není možné je eliminovat 

vazbou, ořezem nebo jiným způsobem? 

2.4 Je vzrůst tohoto stromu v rámci aleje nadprůměrný, stejně jako je nadprůměrný jeho 

funkční a estetický význam? 
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2.5 Nacházejí se na stromě ptačí hnízda či dutiny využívané netopýry? 

2.6 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky 

nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny? 

3.1 Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01369, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 205 cm, hodnocení stromu: provozní bezpečnost 2, silně 

proschlý, odumírá, dutina na kmeni osídlená vosami, perspektiva c, naléhavost 1. Při 

ohledání bylo zjištěno, že dutina je v místě praskliny, vedoucí od místa odřezané větve. 

Dřívější ořez tedy patrně byl proveden chybně tak, že voda zatékala dovnitř rány a 

iniciovala rozvoj hniloby“ znaleckým zjištěním na místě? 

3.2 Svědčí současný stav zřetelně o poruše, probíhající celou spodní částí kmene a narušující 

statiku stromu? 

3.3 Je vzrůst tohoto stromu je v rámci aleje průměrný, s průměrným estetickým a funkčním 

významem? 

3.4 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky 

nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny? 

4.1 Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01371, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 192 cm, hodnocení stromu: provozní bezpečnost 2, 

zlámané větve, suché větve, prosychá, tlakové vidlice, puklina na kmeni po vylomené větvi, 

perspektiva c, naléhavost 1“ znaleckým zjištěním na místě? 

4.2 Nachází se na stromu rozsáhlé podélné otevřené dutiny („kanoe“) pouze se zbytkovým 

dřevem po obvodu na dvou ze tří kosterních větví? Snižují tyto rozsáhlé dutiny v šikmo 

postavených kosterních větvích jejich pevnost a odolnost k namáhání při zdolávání 

povětrnostních vlivů, působí zatékání dešťové vody do kmene a představují tak vstupní 

místo pro rozvoj infekce? Představují spolu s tlakovým větvením těchto kosterních větví 

viditelné narušení provozní bezpečnosti stromu? 

4.3 Lze vzrůst tohoto stromu vyhodnotit jako průměrný, s průměrným estetickým a funkčním 

významem? 

4.4 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky 

nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny? 

5 Odpovídá závěr Krajského úřadu „U výše uvedených stromů inv.č. A01335, A01343, 

A01352, A01369, A01371, A01389, A01392 byly zjištěny závažné poruchy stability nebo 

pokročilá fáze odumírání, které za současného stavu i bez rozvoje dalších varovných 

příznaků mohou zapříčinit náhlý pád stromu. Z důvodu vysoké frekvence pohybu osob a 

tedy velkých nároků na provozní bezpečnost této aleje je zajištění bezpečnosti závažným 

důvodem, který převažuje nad zájmem ponechání stromů. Zjištěné závady jsou výše pro 

jednotlivé stromy konkrétně popsány, byly zřetelně viditelné při ohledání na místě a o 

jejich existenci nejsou pochyby. Většinou se shodují jak s údaji uvedenými v žádosti 

(uváděná provozní bezpečnost 2 – zhoršená), tak v některých případech se znaleckým 

posudkem (stromy A01352, A01389)“ znaleckým zjištěním? 

0.5. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 

1) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

2) Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve 

znění pozdějších předpisů 

3) Elektronický výpis katastru nemovitostí se snímkem pozemkové mapy (informace 

o parcele, zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk/VyberParcelu.aspx) 

4) Satelitní snímek z www.mapy.cz  

5) Situační plánek se zakreslením stromů (ze spisu T 151431/2017 a T 

190697/2017 tabulka a situace – stromy ke kácení) 

6) Žádost o povolení kácení ze dne 9. 10. 2017 vč. fotopříloh a schematického zákresu   

7) HIEKE, K. Praktická dendrologie SZN, 1978 

8) KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. : 1. díl 2. dopl. vyd. Vlašim: 

ČSOP, 2003  
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9) KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. : 2. díl 3. dopl. vyd. Vlašim: 

ČSOP, 2010  

10) KOLAŘÍK, J. a kol. Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy, řada 

A, řez stromů, 2013  

11) KOLAŘÍK, J. a kol. Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy, 

řada A, hodnocení stavu stromů, 2014 

12) Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 24. 10. 2019, sp. zn.  

 KUUK/69324/2019/ZPZ/ODP-544 

13) fotodokumentace pořízená zpracovatelem při místním šetření dne 25. 10. 2019 

14) Standardy péče o přírodu a krajinu (http://standardy.nature.cz) 

 

0.6. Datum vypracování posudku 

 

Do 11. 12. 2019 

 

1. NÁLEZ 

 

1.1. Situace 

 

Předmětem posouzení jsou 4 jedinci druhu lípa srdčitá. Tyto 4 stromy byly posouzeny jako 

součást celé aleje osobně znalcem v rámci místního šetření dne 25. 10. 2019.   

Tilia cordata Mill. – lípa srdčitá, malolistá 

Posuzované stromy rostou na pozemku p. č. 4186/1 (v KN vedeno jako ostatní plocha, ostatní 

komunikace), pro obec Ústí nad Labem (554804), k. ú. Ústí nad Labem (774871), ve 

vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 

v aleji v ulici Elišky Krásnohorské mezi bytovými a rodinnými domy.   

Jedná se o výraznou a dlouhou alej složenou převážně z lip, tvoří významný estetický, 

urbanistický, hygienický, mikroklimatický, historický a společenský prvek ve městě. 

 

2. POSUDEK 

 

2.1. Popis stromů 

 

Taxonomické a dendrometrické údaje a kvalitativní atributy stromů byly znalcem 

zjištěny a zdokumentovány při místním šetření 

Tilia cordata Mill. – lípa srdčitá, malolistá 

Popis aleje jako celku: 

stáří převážné části aleje cca 80–100 let, mladé výsadby 5–10 let.  

obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí mezi 50 až 300 cm  

výška stromů v průměru 20 m  

Jedná se o středně velké až velké exempláře s korunami odpovídajícími alejovému porostu. 

Nejsou poškozené řezy typu obvodových redukcí. Určité vyvětvení bylo provedeno převážně 

z vnitřní strany aleje. Vyvětvení bylo příčinou vzniku ran, které způsobilo lokální napadení 

hnilobou. V ranách se vytvořily drobné dutinky (do 10 cm v průměru) nemají vliv na zdravotní 

stav stromů.  Stromy výrazně neprosychají. 

Habitus i růst většiny kosterních větví všech stromů v aleji odpovídá danému druhu. Nejen z 

dálky je alej velmi pěkná a tvoří výjimečnou dvouřadou alej v historicky významné části města 

Ústí nad Labem.  

Obecné vlastnosti druhu lípa: 

Lípy patří mezi stromy dožívající se vysokého stáří a svojí velikostí korun jsou mohykány mezi 

dřevinami.    

Dobře kotví v půdě. Kořenový systém má krátký, ale silný kůlový kořen a dlouhé, bohatě 

větvené vedlejší kořeny.  

Nepatří mezi alergenní rostliny, protože jsou hmyzosnubné. 

http://standardy.nature.cz/
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Lípy díky svým listům výborně zachycují prachové částice, snižují hlučnost a zvyšují intimitu 

dané lokality. Díky velkému množství odpařené vody z listů v letních měsících výrazně 

zvlhčují vzduch a přispívají tak k příjemnému a snesitelnému mikroklimatu v obytných zónách.  

Stromy v aleji mají vysoký estetický a funkční význam, neboť plní biologické funkce 

vytvářením přírodních refugií, posílením a stabilizací ekologických vazeb a tvorbou biotopů. 

Tvoří vegetační kryt, čímž plní hygienické a asanační funkce, tedy plošně zmírňují negativní 

jevy spojené s městskou zástavbou, upravují mikroklima a vytváří vhodný poměr světla a stínu. 

Zmírňují teplotní extrémy, zlepšují hygienické poměry ovzduší (filtrace, absorpce, sedimentace 

prachu) a posilují výměnu vzduchových mas (horizontální a vertikální proudění). Také plní 

izolační funkci, tj. ochranu okolí před nepříznivými účinky výfukových plynů, prachu, hluku, 

zápachu a dalších jevů spojených se zástavbou na sídlišti. Plní také meliorační funkci, neboť 

vylučují působení eroze na jinak nezajištěné svahy. Díky jednotnému krytu plní alej 

mikroklimatickou funkci, zejména ve formě vyrovnání tepelných poměrů mezi dnem a nocí, 

létem a zimou apod. Alej plní i naučnou funkci, neboť zprostředkovává a umocňuje působení 

efektů přírodního prostředí pro vzdělávání, poznávání přírodních jevů a výchovu k estetice, 

kultuře a ochraně přírody. Stejně tak plní kulturní funkce uchováním a zvýrazněním kulturního 

charakteru aleje vznikajícího při určitém způsobu využívání území a utvářející osobitý ráz 

související s činností člověka. 

 

 

 

2.2. Odpovědi na zadání posudku 

(Odpovědi jsou psané modře) 

 

1.1 Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01335, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 182 cm, provozní bezpečnost 2 (zhoršená), poškozený 

habitus, silně proschlá, jedná se o torzo, hniloba v ranách, mrazové kýly, perspektiva c 

(neperspektivní), naléhavost zásahu 1 (vysoká priorita)“, znaleckým zjištěním na místě? 

 

Popisná zjištění ani hodnocení stromu s inventárním číslem A01335 v rozhodnutí Krajského 

úřadu (dále jen rozhodnutí) neodpovídají skutečnosti. Na kmeni nejsou viditelná závažná 

poškození (mrazové kýly), pata kmene je s malým poraněním (viz. obrázek) a začínající 

suchou hnilobou. Rozklad dřeva nepostupuje rychle, protože se voda díky lyofilizaci buněk 

vysušuje a pletiva v kmeni zůstávají relativně suchá (tvrdá hniloba). Torzo, které je popsáno 

v rozhodnutí, by muselo být zbytkem stromu po rozpadu koruny, bez drobného rozvětvení, což 

ale není případ této lípy.  

Provozní bezpečnost je možné hodnotit podle Arboristických standardů SPPK A01 001 

Hodnocení stavu stromů (příloha č. 5) jako 2 (zhoršená), což potvrzuji (přítomnost staticky 

významných defektů ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání, rozsah defektů 

lze většinou řešit běžnými pěstebními zásahy bez nutnosti speciálních zásahů stabilizačních).   

Koruna je tvořena čtyřmi kosterními větvemi, oproti popisu v rozhodnutí koruna není silně 

proschlá, nachází se v ní jen suché drobné větvičky, které jednoznačně zaschly konkurenčním 

zastíněním a zaškrcením kmene a větví břečťanem. Habitus odpovídá zápoji stromů v aleji.  

Strom byl oslaben porostem břečťanu, který je v této době utnutý na bázi kmene lípy. Výhony 

břečťanu však z kmene a kosterních větví odstraněné nejsou. Vzhledem ke zjištěním není 

důvod k pokácení stromu. Strom je po odstranění i zaschlého břečťanu a přihnojením v jarním 

období perspektivní v řádu desítek let. 

 

1.2 Je celý strom je nahnutý na stranu, má ustupující jednostrannou korunu? Je celkový vzrůst 

stromu a objem koruny v rámci aleje podprůměrný? 

 

Náklon je způsobený konkurencí dvou silněji rostoucích protějších lip. Strom se z důvodu 

menšího vzrůstu než sousední stromy naklání za světlem. Náklon není způsobený selháváním 

statiky stromu. Menší vzrůst stromu nijak nesnižuje estetický ani funkční význam aleje, nedá se 

klasifikovat jako podprůměrný. Koruna neustupuje stářím, ale pouze využíváním světelných 
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podmínek důležitých pro růst a životnost stromu. Strom hodnotím jako a) dlouhodobě 

perspektivní. Strom na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí.  

 

1.3 Má vzhledem k náklonu stromu a jednostranné koruně strom sníženou stabilitu a zhoršenou 

provozní bezpečnost? 

 

Lípa je menšího vzrůstu, naklání se směrem nad břeh za světlem. Směr náklonu je přirozený, 

není způsobený sesuvem svahu nebo menší stabilitou a funkčností kořenového systému. I 

v případě teoretického selhání statiky neohrozí chodce na komunikaci a položí se směrem na 

svah. Provozní bezpečnost je klasifikována jako zhoršená, toto však není důvodem k odstranění 

stromu (srov. odpověď na otázku 1.1). 

 

1.4 Je pravda, že strom neobrůstá sekundárními výhony k nahrazení chybějící části koruny, 

tudíž nelze předpokládat jeho dostatečnou vitalitu na to, aby se po případném zásahu (ošetření) 

charakteristiky stromu v budoucnu vylepšily? 

 

Není pravda, že strom není obrostlý sekundárními výhony. Ty se vyskytují v místech pod 

kosterním větvením. Jsou v místě, kde byly na lípě odstraněné větve. Vitalita se dá sice dle 

stupnice arboristických standardů klasifikovat jako 1) mírně až 2) zřetelně snížená, ale je 

možné strom po vhodném ošetření (srov. 1.1.) přivést ke zlepšení jeho fyziologických procesů 

a zvýšit vitalitu a dlouhodobou perspektivu v řádu desítek let. 

 

1.5 Je estetický význam stromu vzhledem k náklonu a jednostranné koruně podprůměrný? Je 

funkční význam také podprůměrný vzhledem k podprůměrnému vzrůstu a menší listové ploše? 

 

Menší vzrůst stromu ani náklon nijak nesnižují jeho estetický a funkční význam, který je dán 

v pozici celé aleje.  Jakkoli je strom menší vzrůstem, jeho funkční a biologický potenciál 

stromu je nadprůměrný, vizte odpověď 1.6. 

 

1.6 Nachází se na stromě ptačí hnízda či dutiny využívané netopýry? 

 

Ano, v koruně je hnízdo a několik vletových otvorů v kosterní větvi potenciálně využitelných 

netopýry a drobnými pěvci.  

 

1.7 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 

postupy jinak, než pokácením dřeviny? 

 

Nedošlo ke zjištění závažných poškození, která by měla vést k pokácení stromu. Nejsou žádné 

skutečnosti, které je nutné eliminovat, aby nedošlo k pádu stromu 

Po odstranění všech zbytků odřezaného břečťanu (jeho větší části) a ošetření zalomené větve 

nad svahem je strom udržitelný a perspektivní v řádu desítek let.  
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Fotodokumentace lípy inventární číslo A01335 

 

 
Koruna menší, řidčeji olistěná. Poškozená konkurencí břečťanu. Po jeho odstranění a 

přihnojení může strom dobře regenerovat (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 
Sekundární obrost, zdravý kmen těsně nad patou kmene mírně poškozená (foto T. Foral 

25.10.2019) 
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Vletové otvory v kosterní větvi (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 

 
Očíslování stromu (foto T. Foral 25.10.2019) 
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2.1 „Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01343, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 257 cm, provozní bezpečnost 2, puklina na kmeni od báze až 

do výšky 2 m, na protilehlé straně je také puklina, doupný strom, ulomené větve v koruně, silně 

proschlý, další dutiny s pokročilou hnilobou v koruně stromu, perspektiva c, naléhavost 1“ 

znaleckým zjištěním na místě? 

 

Koruna lípy s inventárním číslem A01343 je ve velmi dobrém stavu, bez výrazných známek 

prosychání. V dutinkách po ořezaných a neošetřených ranách je viditelná hniloba. Podélná 

prohlubenina není provázená výtokem a nejde o puklinu snižující pevnost kmene. Jde 

pravděpodobně o mrazovou kýlu.  

Provozní bezpečnost je možné hodnotit podle Arboristických standardů SPPK A01 001 

Hodnocení stavu stromů (příloha č. 5) jako 2 (zhoršená), což potvrzuji (Přítomné staticky 

významných defektů ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání,  

rozsah defektů lze většinou řešit běžnými pěstebními zásahy bez nutnosti speciálních zásahů 

stabilizačních. 

Běžným pěstebním zásahem může být umístění dynamických vazeb.  

Jde o doupný strom.  

Není silně proschlý. Koruna je téměř bez známek prosychání. Strom hodnotím jako a) 

dlouhodobě perspektivní. (viz Příloha č. 5) 

Strom na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu několik desítek let.  

 

2.2 Probíhá kmenem stromu podélně puklina viditelná na obou protilehlých stranách kmene? 

Je soudržnost kmene a statika celého stromu vážně narušena? 

 

Ano, podélná rýha je na kmeni patrná. Jedná se o dobře zavalené a zahojené dřívější poškození 

kmene mrazem. Není patrný žádný výtok ani známky přítomnosti dřevokazných hub či hmyzu.  

Po zajištění koruny dynamickými vazbami je strom bezpečný a perspektivní v řádu několika 

desítek let.  

 

2.3 Je pravda, že nebezpečí statického selhání je na pohled zřejmé a není možné je eliminovat 

vazbou, ořezem nebo jiným způsobem? 

 

Není pravda, že případné statické selhání stromu je neřešitelné. Instalace dynamických vazeb 

zajistí provozní bezpečnost stromu. Po prohlídce arboristou může být provedené velmi malé 

odlehčení kosterních větví řezy do maximálního průměru 3 cm. Nesmí být prováděná 

odvodová redukce koruny. 

 

2.4 Je vzrůst tohoto stromu v rámci aleje nadprůměrný, stejně jako je nadprůměrný jeho 

funkční a estetický význam? 

 

Ano, strom je mimořádně vzrostlý, jeden z největších a nejhezčích exemplářů. Jeho funkční a 

estetický význam je nadprůměrný.  

 

2.5 Nachází se na stromě ptačí hnízda či dutiny využívané netopýry? 

 

Ano, na kosterní větvi je několik vletových otvorů pravděpodobně využívaných netopýry a 

pěvci.  

 

2.6 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 

postupy jinak, než pokácením dřeviny? 

 

Ano lze eliminovat rizika. Suché větve je nutné odstranit. Jde o větve v zástinu koruny, nikoliv 

příznak ustupující či prosychající koruny. Vzhledem k velikosti stromu a objemu jeho koruny 

je investice do dynamických vazeb nutná a důležitá pro zvýšení bezpečnosti a pro další 

zachování velkého a cenného stromu. Návrh na pokácení dřeviny je nedůvodný.   



 10 

 

Fotodokumentace lípy inventární číslo A01343 

 

 
Velmi pěkná a zdravá koruna (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 

 
Stabilizace koruny dynamickými vazbami je pro dlouhodobou perspektivu stromu nutná (foto 

T. Foral 25.10.2019) 
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Podélná rýha na kmeni je na stromě několik desítek let (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 

 
Očíslování stromu (foto T. Foral 25.10.2019) 
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3.1 Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01369, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 205 cm, hodnocení stromu: provozní bezpečnost 2, silně 

proschlý, odumírá, dutina na kmeni osídlená vosami, perspektiva c, naléhavost 1. Při ohledání 

bylo zjištěno, že dutina je v místě praskliny, vedoucí od místa odřezané větve. Dřívější ořez tedy 

patrně byl proveden chybně tak, že voda zatékala dovnitř rány a iniciovala rozvoj hniloby“ 

znaleckým zjištěním na místě? 

 

Koruna lípy inventární číslo A01369 je zdravá, bez výrazného prosychání. Na stromě je 

několik dutinek po špatně odřezaných větvích a neošetřených ranách. Vosy nebyly v době 

místního šetření vidět. Strom je vitální. Kmen i pata kmene jsou nepoškozené. V rozvětvení je 

viditelné poškození růstem větví v ostrém úhlu a nezahojená rána po uříznuté větvi. Po ošetření 

větvení v ostrém úhlu vyčištěním a zmenšením korního hřebínku a ošetření otevřené rány proti 

zatékání vody a zajištění dvou kosterních větví vazbou je strom perspektivní v řádu 10 a více 

let. Dle mých zjištění je perspektiva a) dlouhodobě perspektivní – Strom na stanovišti vhodný a 

udržitelný v horizontu desetiletí.  

 

3.2 Svědčí současný stav zřetelně o poruše, probíhající celou spodní částí kmene a narušující 

statiku stromu? 

 

Tato lípa, stejně jako 70 % dalších stromů, má některé větve vyrůstající v ostrém úhlu 

(„vidličnaté větvení“). Tento velmi častý jev se dá ošetřit a kosterní větve zajistit dynamickou 

vazbou. Po instalaci vazeb je strom staticky bezpečný. Jakákoliv „porucha“ (prasklina, dutina 

apod.) popisovaná v rozhodnutí na celé části kmene nebyla při mém ohledání patrná.  

 

3.3 Je vzrůst tohoto stromu je v rámci aleje průměrný, s průměrným estetickým a 

funkčním významem? 

 

Estetický i funkční význam stromu v aleji je vysoký, nikoliv průměrný. Různě vysoké koruny 

alej esteticky nenarušují. Funkce každého stromu v aleji je z hlediska ekologického, 

hygienického, mikroklimatického i společenského vysoká.  

 

3.4 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 

postupy jinak, než pokácením dřeviny? 
 

Ano, lze tyto výše popsané skutečnosti účinně eliminovat. Doporučuji kvalitní ošetření ran a to 

i starších, špatně provedených. Pokud jsou rány postupně zarůstány kalusem, není jejich oprava 

nutná. Do koruny doporučuji instalaci dynamické vazby. Dutina na kosterní větvi se dá také 

ošetřit novým řezem, případně zajistit stříškou z epoxidové pryskyřice proti vtékání dešťové 

vody. Dutiny jsou biologicky cenné pro vytvoření přirozeného prostředí pro rozvoj chráněných 

druhů hmyzu a dalších živočichů.  
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Fotodokumentace lípy inventární číslo A01369 
 

 
Celkový pohled do koruny bez výrazného prosychání. Špatně provedené řezy je nutné opravit a 

ošetřit. (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 

 
Dutina po uříznuté kosterní větvi. Doporučuji instalaci dynamické vazby. Sekundární obrost ve 

spodních částech koruny nahrazuje uříznuté větve při vysokém vyvětvování (foto T. Foral 

25.10.2019) 
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Sekundární větve vyrůstají v místech po odřezaných větvích. (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 

 
Kmen i pata kmene jsou bez poškození (foto T. Foral 25.10.2019) 
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Očíslování stromu (foto T. Foral 25.10.2019) 
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4.1 Odpovídá popis stromu s inventárním číslem A01371, který je v rozhodnutí Krajského 

úřadu popsán jako „obvod kmene 192 cm, hodnocení stromu: provozní bezpečnost 2, zlámané 

větve, suché větve, prosychá, tlakové vidlice, puklina na kmeni po vylomené větvi, perspektiva 

c, naléhavost 1“ znaleckým zjištěním na místě? 

 

Vzrůst stromu lípy inventární číslo A01371 odpovídá danému druhu i stáří. Kosterní větve 

rostou v ostrém úhlu celou dobu, tj. 80 až 100 let („vidličnaté větvení“). Větve mají po svém 

obvodu drobné dutinky po nevhodně odstraněných větvích a špatném ošetření ran. Koruna 

neprosychá. Suché větve jsou pouze ve spodních patrech v zástinu koruny. Zlámané větve se 

dají začistit vhodným řezem. Jizva po vylomené větvi není puklinou. Kmen i pata kmene je 

zdravá, boulovitost nemá vliv na vitalitu ani na stabilitu stromu. Strom hodnotím jako a) 

dlouhodobě perspektivní, na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí. Pokud by 

nebyl ošetřený, i tak by jeho stav byl b) krátkodobě perspektivní (perspektiva dočasná). Doba 

předpokládaného zachování stromu by v tomto případě byla kolem deseti let.  

 

4.2 Nachází se na stromu rozsáhlé podélné otevřené dutiny („kanoe“) pouze se zbytkovým 

dřevem po obvodu na dvou ze tří kosterních větví? Snižují tyto rozsáhlé dutiny v šikmo 

postavených kosterních větvích jejich pevnost a odolnost k namáhání při zdolávání 

povětrnostních vlivů, působí zatékání dešťové vody do kmene a představují tak vstupní místo 

pro rozvoj infekce? Představují spolu s tlakovým větvením těchto kosterních větví viditelné 

narušení provozní bezpečnosti stromu? 

 

Rozsáhlá podélná otevřená dutina není zdokumentovaná. Každá dutina se dá ošetřit. Zatékání 

vody do kmene je možné vyřešit správným řezem nebo zhotovením stříšky z epoxidové 

pryskyřice proti zatékání. Po instalaci dynamických vazeb je strom dlouhodobě perspektivní 

více jak 10 let a bude bezpečný. Nehrozí jeho statické selhání. Při extrémních 

meteorologických podmínkách (sníh, námraza, ledovka) je zlom větve možný, nicméně vliv na 

provozní bezpečnost lze minimalizovat instalací dynamické vazby.  

 

4.3 Lze vzrůst tohoto stromu vyhodnotit jako průměrný, s průměrným estetickým a funkčním 

významem? 

 

Strom je středního vzrůstu. Strom je mimořádně esteticky i funkčně významný jako každý 

v celé aleji. Alej vykácením jakéhokoliv stromu bude esteticky i funkčně poškozena (díry mezi 

zbylými korunami, větší náchylnost zbylých stromů k nepříznivým povětrnostním vlivům). 

 
4.4 Lze tyto skutečnosti účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 

postupy jinak, než pokácením dřeviny? 

 

Ano. Na stromě je špatně uříznutá kosterní větev. Ránu je nutné znovu ošetřit. Několik dutinek 

v kosterní větvi směřující nad komunikaci je viditelných. Je nutné zajistit tuto větev vazbou. Po 

obvodu koruny je znatelný nárůst sekundárního větvení, které vyrůstá v místech zbytečného 

vyvětvení. Jejich délka i hustota svědčí o dobré vitalitě stromu. Nutné je snížení počtu 

sekundárních výhonů v obvodovém větvení. Korunu doporučuji stabilizovat dynamickými 

vazbami. Vyčistit místo v kosterním větvení. Jeho perspektiva je při odborném ošetření 

v desítkách let. 
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Fotodokumentace lípy inventární číslo A01371 

 

 
Pohled do koruny. Vitální sekundární obrost v obvodové části koruny je nutné proředit 

vystříháním slabých větviček. (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 

 
Koruna s minimálním prosycháním a sekundárním obrostem (foto T. Foral 25.10.2019) 
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Kosterní větve doporučuji zajistit dynamickou vazbou. (foto T. Foral 25.10.2019) 

 

 

 
Očíslování stromu. Zdravý kmen i pata kmene (foto T. Foral 25.10.2019) 
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5. Odpovídá závěr Krajského úřadu „U výše uvedených stromů inv.č. A01335, A01343, 

A01352, A01369, A01371, A01389, A01392 byly zjištěny závažné poruchy stability nebo 

pokročilá fáze odumírání, které za současného stavu i bez rozvoje dalších varovných příznaků 

mohou zapříčinit náhlý pád stromu. Z důvodu vysoké frekvence pohybu osob a tedy velkých 

nároků na provozní bezpečnost této aleje je zajištění bezpečnosti závažným důvodem, který 

převažuje nad zájmem ponechání stromů. Zjištěné závady jsou výše pro jednotlivé stromy 

konkrétně popsány, byly zřetelně viditelné při ohledání na místě a o jejich existenci nejsou 

pochyby. Většinou se shodují jak s údaji uvedenými v žádosti (uváděná provozní bezpečnost 2 – 

zhoršená), tak v některých případech se znaleckým posudkem (stromy A01352, A01389)“ 

znaleckým zjištěním? 

 

V žádném případě se u popisovaných lip nejedná o závažné poruchy stability, nikoli známky 

pokročilé fáze odumírání. Výše popsané chybně provedené řezy je možné opravit, stromy 

ošetřit, koruny zajistit dynamickými vazbami a tak je stabilizovat. Jednorázovým ošetřením 

stromů však péče o ně nemůže končit a je nutné stromy sledovat průběžně. Nahodilé a radikální 

řezy ve velkých časových odstupech vždy stromy poškozují a snižují jejich životnost, 

perspektivu, estetickou funkci i bezpečnost. Ošetření nejen popisovaných lip ale i ostatních 

stromů v celé aleji musí být průběžné,  citlivé a tak povede ke zlepšení jejich vitality a zajištění 

dlouhodobé perspektiv.   

Zajištění provozní bezpečnosti je prioritou, která při realizaci doporučených ošetření bude 

naplněna.  Zjištěné závady a doporučení k jejich odstranění jsou popsané výše pro jednotlivé 

stromy. 

 

2.3. Závěr 

 

Na základě zjištěných skutečností dne 25.10. 2019 při místním šetření jsem dospěl 

k názoru, že je nutné pokácet stromy č. A01389, A01352 a A01392. Ostatní stromy č. 

A01371, A01369, A01343 a A01335 jsou po profesionálním ošetření, přihnojení, 

odstranění větší části porostu břečťanu (a to nejen jeho přetnutím u báze kmene) a 

instalací dynamických vazeb popisovaných u jednotlivých lip perspektivní v aleji v řádu 

několika desítek let.  

Bezprostředně před znaleckým šetřením dne 25.10.2019 byly provedené zásahy, a to odstranění 

suchých větví i některých zdravých větví a odstranění některých sekundárních výhonů. Tento 

zásah byl proveden  v nevhodném termínu (na podzim). Nebyly tak splněné standardy SPPK 

A02 002 Řez stromů, péče o stromy. Proto je nutné řezy kvalitně opravit a ošetřit na jaře 2020.  

Nejvhodnější doba pro řez stromů je jarní období v době rašení až do tvorby listů (letní řez), 

nejpozději však do poloviny srpna.  

 

Estetický, urbanistický, historický, krajinotvorný, ekologický, hygienický, mikroklimatický i 

společenský význam těchto velkých stromů ve městě je obrovský a nenahraditelný (viz výše).  

 

 

Posudek obsahuje dvacet stran textu včetně 17 fotografií, 4 přílohy (osm stran): příloha č. 1: 

objednávka posudku – 2 strany, příloha č. 2: elektronický výpis LV včetně KN mapy – 1 

strana, příloha č. 3: ortofotomapa – 1 strana, příloha č. 4: mapa vypovídající o velikosti aleje – 

1 strana, příloha č. 5: Arboristické standardy SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů – 3 

strany a je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, 3x pro potřebu objednatele a 1x uložen 

v archivu znalce. 
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Z N A L E C K Á    D O L O Ž K A 
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Příloha č. 1  

Objednávka 
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Příloha č. 2  

Informace o parcele (výpis LV elektronický) 
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Příloha č. 3  

Ortofotomapa – modrá část je parcela, na které roste alej 
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Příloha č. 4  

Mapa ukazující velikost a tím i vysoký význam aleje ve městě 
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Příloha č. 5 

Arboristické standardy SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů 

 

 
Fyziologické stáří – popis jednotlivých stupňů  

1 mladý jedinec ve fázi ujímání  

Jedinec s výškou do 1 m odrůstající konkurenci trav a keřů nebo nově vysazený strom ve fázi 

procesu ujímání.  

2 aklimatizovaný mladý strom  

Mladý ujmutý jedinec ve fázi utváření architektury koruny.  

3 dospívající jedinec  

Dospívající jedinec s dotvářením charakteristických znaků s trvající preferencí výškového 

přírůstu.  

4 dospělý jedinec  

Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu. Délkový přírůst dále probíhá, 

ale již nemá charakter dynamické změny výšky jedince, ale spíše zvětšování objemu koruny.  

5 senescentní jedinec  

Strom vykazující známky senescence nejčastěji indikované následujícími parametry:  

 obvodové odumírání koruny s nahrazováním asimilačního aparátu vývojem sekundárního 

obrostu níže v koruně,  

 patrné známky osídlení dalšími organismy,  

 podíl odumřelého a rozkládajícího se dřeva v koruně,  

 častá přítomnost prvků se zvýšeným biologickým potenciálem (viz 8.3.4). Detailní definice 

senescentních stromů vychází z SPPK A02 009 Speciální zásahy na stromech 

 

 
Vitalita (životní funkce) – popis jednotlivých stupňů  
1 výborná až mírně snížená  

 Hustě olistěná kompaktní koruna,  

 bez známek prosychání na periferii (možné výjimky při růstu v částečném zástinu),  

 ve vrcholové partii dlouhodobý vývoj makroblastů z vrcholového i postranních pupenů (bez 

výjimky u jedinců s fyziologickým stářím 1-3),  

 bez spontánního vývoje sekundárních výhonů (možné výjimky při výrazné změně poměrů 

osvětlení – redukce koruny, uvolnění z porostu apod.),  

 u neopadavých jehličnanů počet ročníků jehličí odpovídající taxonu.  

2 zřetelně snížená  

Stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny.  

 Patrná defoliace koruny s její možnou fragmentací na periferii,  

 prosychání bočních partií koruny nevyvolané zástinem s tendencí jejího dalšího prosychání 

(většinou se netýká vrcholové partie),  

 ve vrcholové partii koruny častý vývoj brachyblastů z postranních pupenů,  

 možný spontánní vývoj sekundárních výhonů v koruně, na kmeni či v okolí báze kmene i bez 

změn stanovištních poměrů,  

 snížený počet ročníků jehličí u neopadavých jehličnanů.  

3 výrazně snížená  

Začínající ústup koruny.  

 Významná defoliace koruny (až do cca 50 %),  

 koruna významně fragmentovaná,  

 dynamické prosychání nevyvolané zástinem s tendencí dalšího sestupu; často suchá 

vrcholová partie koruny,  

 brachyblasty se vyvíjí jak z postranních, tak i z vrcholových pupenů,  

 u neopadavých jehličnanů pouze 1-2 ročníky jehličí.  
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4 zbytková  

Větší část koruny odumřelá  

 Defoliace koruny významně nad 50 %,  

 pouze některé části koruny vykazují živý asimilační aparát, většina koruny odumřelá. 5 suchý 

(mrtvý) strom  

 Zcela odumřelý jedinec. SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů  

 

Zdravotní stav (defekty a poškození) – popis jednotlivých stupňů  
1 výborný až dobrý  

 Bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví (možná přítomnost ran po 

vhodně prováděném řezu),  

 bez přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 50 mm),  

 žádné symptomy infekce dřevními houbami (výjimečně možná přítomnost saprofytů na 

odumřelém dřevě),  

 případné defektní větvení (i v kosterním větvení) pouze ve stádiu vývoje.  

2 zhoršený  

Mechanické narušení významného charakteru.  

 Možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví,  

 patrné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývoje,  

 možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve,  

 možná přítomnost ojedinělých výletových otvorů v koruně,  

 vyvíjející se defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení,  

 možná přítomnost trhlin na kmeni či v kosterních větvích,  

 možná přítomnost „rakovinných“ útvarů,  

 nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně patrná inkonzistence v oblasti spoje.  

3 výrazně zhoršený  

Přítomnost poškození obvykle snižujících dožití hodnoceného jedince.  

 Mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami,  

 rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových otvorů ve více úrovních,  

 rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví,  

 odlomená část koruny,  

 vyvinuté tlakové vidlice v kosterním větvení či ve větvení silných větví,  

 podezření na zásah do mechanicky významného kořenového talíře. Jednotlivé zásadní 

defekty nejsou funkčně propojeny, nevyskytují ve vzájemné kombinaci. Při souběhu více než 2 

výše popsaných defektů přechod na zdravotní stav 4.  

4 silně narušený  

Souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití hodnoceného jedince.  

 Rozsáhlé dutiny ve kmeni,  

 symptomy infekce či rozsáhlého narušení mechanicky významného kořenového talíře,  

 vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami,  

 odlomená podstatná část koruny,  

 stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických poškození. Obecně se 

jedná o souběh více závažných defektů. 5 kritický/rozpadlý strom  

 Celkově se rozpadající či rozpadlý strom (torzo).  

 

Stabilita – popis jednotlivých stupňů  

Hodnotí se výhradně staticky významné defekty, z nichž zásadní jsou uvedené v 5.5.6.  

1 výborná až dobrá (nenarušená)  

 Bez zjištěného výskytu staticky významných defektů.  

2 zhoršená  

 Přítomné staticky významných defektů ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika 

selhání,  
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 rozsah defektů lze většinou řešit běžnými pěstebními zásahy (například S-RZ, S-RV) bez 

nutnosti speciálních zásahů stabilizačních.  

3 výrazně zhoršená  

 Zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem na pravděpodobnost 

selhání stromu,  

 možný výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje,  

 častá potřeba realizace speciálního stabilizačního zásahu (stabilizační řezy, bezpečnostní 

vazby apod.).  

4 silně narušená  

 Zjištěný souběh několika vyvinutých staticky významných defektů,  

 nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu,  

 stabilizační zásahy je často potřeba realizovat v takovém rozsahu, že mohou sekundárně 

negativně ovlivňovat perspektivu jedince.  

5 kritická  

 Stromy, které bezprostředně hrozí pádem nebo rozlomením,  

 stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu. 

 
Perspektiva stromu – popis jednotlivých stupňů  

a dlouhodobě perspektivní  

Strom na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí.  

b krátkodobě perspektivní (perspektiva dočasná)  

Strom na stanovišti dočasně udržitelný, případně ve stavu, kdy nelze očekávat dlouhodobou 

perspektivu.  

c neperspektivní  

Strom na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou předpokládanou dobou ponechání 

(předržení). 
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