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VLASTNICKÉ A EVIDENČNÍ ÚDAJE
Posuzované stromy rostou na pozemku parc. č. 4168/1 kat. území Ústí nad Labem. Dotčený
pozemek je v majetku Statutárního města Ústí nad Labem. V katastru nemovitostí je zapsán
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace.
METODIKA
Celkové posouzení stavu stromu bylo provedeno vizuální metodou. Na základě jednotlivých
projevů statických poruch bylo odvozeno potenciální riziko selhání dřevin. Odolnost na zlom
kmene a stabilita kořenového systému byla hodnocena na základě tahové zkoušky.
1. Lokalizace dřeviny v terénu
2. Obvod kmene měřen pásmem v 1,3 m nad zemí v ose kmene s přesností na 1 cm
3. Výška stromu byla měřena laserovým výškoměrem s přesností na 1 m
4. Výška nasazení koruny je kolmá vzdálenost od půdního povrchu ke hranici spodního
okraje obrysu hlavního objemu koruny
5. Průměr koruny půdorysný průmět na terén (aritmetický průměr dvou na sobě
kolmých měření průměrů) měřen pásmem s přesností na 0,5 m.
6. Fyziologické stáří
1. mladý strom ve fázi aklimatizace
2. aklimatizovaný mladý strom – ve fázi dynamického růstu – primární koruna (nutná
péče)
3. dospívající strom – dorůstající do velikosti dospělého stromu – intenzivní růst,
začátek plodnosti, typická koruna
4. dospělý strom – začíná se projevovat stagnace růstu (kulminace přírůstu)
5. senescentní strom – projevuje se ústup koruny, příznaky chátrání až rozpad
struktury (úhyn kosterních větví, ústup přirozených patogenů)

3

Tahová zkouška

FLD ČZU v Praze

7. Vitalita stromu
Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry
ukazující na jeho životaschopnost – schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit
se proti napadení patogenními organizmy. Hlavním hodnoceným parametrem jsou
defoliace koruny, malformace větvení a vývoj sekundárních výhonů.
Použitá stupnice pro hodnocení je následující:
1. výborná až mírně snížená
2. zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech
koruny)
3. výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4. zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5. suchý strom
8. Zdravotní stavu stromu
Charakterizuje stav jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození.
Sleduje především mechanické poškození, napadení škůdci, dřevními houbami,
xylofágním hmyzem, přítomnost silných suchých větví, přítomnost dutin a výletových
otvorů, přítomnost defektních a poškozených větvení.
Zdravotní stav hodnotí všechna narušení stromu jako mechanického objektu bez
ohledu jejich bezprostřední vliv na celkovou stabilitu jedince.
Použitá stupnice pro hodnocení je následující:
1. zdravotní stav výborný až dobrý
2. zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
3. výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití hodnoceného jedince)
4. silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití
hodnoceného jedince)
5. rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)
9. Stabilita
Stabilita stromu hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene
nebo odlomením významné části koruny. Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen
na základě vizuálně patrných symptomů. Náplní hodnocení stability stromu je
kvantifikace rozsahu zjištěných defektů, nikoli předvídání okamžiku selhání. Do
diagnostického pohledu stability stromu jsou zahrnuty parametry: přítomnost
defektních větvení (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení), symptomy infekce
hlavních nosných částí, habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny,
asymetrická koruna), výskyt přerostlých sekundárních výhonů, trhliny v hlavních
nosných částech stromu, nekompenzovaný náklon kmene, symptomy infekce či
mechanického poškození mechanicky významného kořenového prostoru.
Použitá stupnice pro hodnocení je následující:
1. výborná až dobrá
2. zhoršená (vyvíjející staticky významné defekty malého rozsahu bez akutního vlivu
na stabilitu hlavních nosných částí)
3. výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často
vyžadující stabilizační zásah)
4. silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběh
defektů výrazně snižující stabilitu jedince, vyžadující stabilizační zásah)
5. havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem)
4

Tahová zkouška

FLD ČZU v Praze

10. Tahová zkouška
Tahová zkouška je nedestruktivní přístrojová metoda měření odolnosti živých stromů
vůči vývratu nebo zlomu kmene. Použita byla sestava – TreeQinetic a měřící software
TreeQinetic Measure na zpracování aktuálních dat z vlastní tahové zkoušky.
Vyhodnocení zátěžové analýzy bylo provedeno v programu ArboStat.
Skládá ze čtyř na sebe navzájem navazujících částí:
• terénní šetření – informace o stanovišti, klimatické poměry (směr a rychlost větru),
drsnost terénu, vliv okolních stromů, dendrometrické charakteristiky a celkové
hodnocení dřeviny a pořízení fotodokumentace
• vlastní tahová zkouška – umělé zatížení stromu při kterém je simultánně měřena
síla (dynamometr), deformace kmene (elastometr) a náklon (inklinometr). Následně
jsou data extrapolována na hodnotu potenciálního zatížení
• zátěžová analýza – z odvozené náporové plochy koruny a údajů z terénního šetření
je vypočteno zatížení větrem, které může na strom působit
• výpočet odolnosti v měřených částech kmene či větví – stanovení
pravděpodobnosti selhání zlomu či vývratu, výsledky výpočtu odolnosti jsou
znázorněny v přehledných barevných grafech, ve vztahu k bezpečnostnímu faktoru
1,5 (stabilita vyšší než 150 %).

POPIS A ZHODNOCENÍ DŘEVINY
Popis stanoviště, zhodnocení míry rizika
Hodnocený strom roste v prostoru ulice Elišky Krásnohorské na frekventovaném místě, kde
se pohybují chodci, popř. cyklisté. Na daném stanovišti má omezený kořenový prostor.
Funkční zhodnocení
Hodnocený strom plní v dané lokalitě mnoho významných funkcí, zejména lze vyzdvihnout
funkci klimatickou, izolační, hygienickou a společenskou. Biologická hodnota je průměrná,
nebyly nalezeny vzácné či zvláště chráněné organismy vázané na tento strom. Strom roste
solitérně a má průměrnou estetickou hodnotu.
1344 Tilia cordata – lípa srdčitá
Obvod kmene v 1,3 m 197 cm; průměr 63 cm
Výška 20 m
Výška nasazení koruny 6 m
Průměr koruny 9 m
Fyziologické stáří 4 – dospělý strom
Věková kategorie 60 – 80 let
Vitalita 1 – mírně snížená
Zdravotní stav 3 – výrazně zhoršený
Stabilita hodnocena tahovou zkouškou
Vizuální hodnocení
Strom má ještě relativně dobrou vitalitu, v periferní části koruny nejsou patrné známky
prosychání či degenerace letorostů. Koruna byla v minulosti vyvětvována ze strany uličního
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prostoru, strom má jednostranně zavětvenou korunu. Na některých kosterních větvích se lze
pozorovat začínající hnilobu, místy se vyskytují výletové otvory ptáků. Na kmeni není patrné
mechanické poškození, nebyly nalezeny plodnice dřevokazných hub ani hmyzí škůdci. Strom
roste v mírném svahu. Na bázi hodnoceného jedince jsou viditelné lokální nárosty reakčního
dřeva, což mohou být symptomy vnitřní hniloby v této části kmene.
Tahová zkouška
Tahová zkouška byla provedena 23. září 2021 v jednom směru, směr VÝCHOD. Výška
ukotvení lana 4,4 m.

Zátěžová analýza
Analýza větrné zátěže lípy srdčité spočetla náporovou plochu koruny (Total Surface Area) na
83,6 m2. Základní hodnota stability (Basic Safety Factor) byla stanovena na 1,3 (min. je 1,0),
ve větrné oblasti II. a v kategorii terénu město, při výchozí základní rychlosti větru 25 m/s.
Vypočtené zatížení větrem (Design Wind Load) u báze kmene je 254 kNm, při výšce těžiště
ve 12,3 m.
Případný kritický rozsah dutin (Critical Degree of Hollowness) je 61 % z celkové plochy kmene
a kritická tloušťka zbytkové stěny kmene s uzavřenou centrální dutinou (Critical Residual
Wall Thickness Assuming an Uncompromised Residual Wall) je 12 cm.
Výsledky tahové zkoušky směr sever (N)
Odolnost stromu proti vývratu je nedostatečná, hodnoty bezpečnostního faktoru 0,85 a
0,86 nedosahují všeobecně akceptované číslo 1,5. Odolnost stromu proti zlomu je
6
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dostačující ve všech měřených bodech. Hodnoty bezpečnostního faktoru jsou 1,91; 1,54 a
13,38. Průběh a hodnoty tahové zkoušky jsou v příloze č. II.
ZÁVĚR
Zdravotní stav předmětné dřeviny byl vizuálně zhodnocen jako výrazně zhoršený a vitalita
jako mírně snížená. Celková stabilita lípy srdčité č. 1344 byla hodnocena pomocí tahové
zkoušky. Tahová zkouška potvrdila nedostatečnou stabilitu dřeviny proti vývratu
a dostatečnou stabilitu proti zlomu.
Řešením nedostatečné odolnosti proti vyvrácení bude výšková redukce koruny za účelem
snížení těžiště hodnoceného stromu. Zvýšení bezpečnostního faktoru vývratu na
přijatelnou úroveň dosáhneme redukcí koruny o 4 m. Zásah by měl být proveden co
nejdříve a měl by reflektovat kolonizaci stromu ptáky. Při realizaci zásahů budou dodrženy
arboristické platné standardy.

Zpracovatel je držitelem certifikace – Český certifikovaný arborista – konzultant
V Kostelci nad Černými lesy 13. října 2021

Ing. Václav Bažant, Ph.D.
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PŘÍLOHA I. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE

průběh tahové zkoušky

detail báze s reakčním dřevem

hniloba kosterní větve

celkový habitus posuzovaného stromu
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PŘÍLOHA II. VÝSTUP Z TAHOVÉ ZKOUŠKY
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