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1.1 Průvodní zpráva
Předmětem dokumentace je posouzení zdravotního stavu stromů v prostoru
plánovaného areálu pod Stropníkem, v okolí sokolovny a fotbalového hřiště.
Celkem bylo hodnoceno 52 ks stromů, které byly hodnoceny v únoru 2021. Druhově
se nejčastěji jedná o jasany, topoly, smrky, javory. Cílem inventarizace bylo posouzení
zdravotního stavu a perspektivy stromů a návrh opatření s cílem snížení provozního rizika
okolí stromů.
Poslední část obsahuje návrh nových výsadeb stromů.

řešené území

Obr. č.1: Vyznačení místa invetarizace
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1.2.

inventarizace dřevinných vegetačních prvků

metodika
•

pořadové číslo jedince
udává číslo zaměřené dřeviny, v mapové i tabulkové
části znázorněno arabskou číslicí

•

taxon

•

výška stromu

vzdálenost paty kmene a živého vrcholu rostliny. (měřeno
v metrech)

•

šířka koruny

vodorovný průmět koruny stromu. (měřeno v metrech)

•

Výška nasazení koruny – vzdálenost od paty kmene po spodní okraj koruny

•

obvod kmene ve 130 cm

•

věková kategorie – odhadované stáří stromu v desítkách let, napomáhá určení
nejstarších prostorových struktur v parku a hodnotných jedinců.

•

Vitalita - (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým
posuzujeme určitou vývojovou tendenci jedince.

latinský a český název rostliny (dle Hurych)

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (cm)

Hodnocení vitality:
1- vitalita optimální
2- mírně snížená
3- středně snížená
4- velmi snížená
5- silně snížená – strom v havarijním stavu
•

Zdravotní stav - souhrnný atribut hodnotící celkový zdravotní stav jedince.
Hodnocení zdravotního stavu:
1- výborný
2- mírně poškozený
3- středně poškozený
4- velmi poškozený
5- silně poškozený - havarijní
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•

sadovnická hodnota Je integrující hodnota, definuje kvalitu dřeviny dle její
funkční účinnosti, zdravotního stavu a perspektivního využití. Vyjadřuje celkovou
hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby.
Jednotlivé hodnoty:
1- Velmi hodnotný strom - typický jedinec s charakteristickými znaky
taxonu. Dřeviny zdravé a nepoškozené, plně rozvinuté velikostně, v plném
růstu a vývoji, pěstebně a kompozičně plnohodnotné; jedinec důležitý
v kompozici.
2- Nadprůměrně hodnotný strom - plně odpovídající kompozičním a
pěstebním potřebám, strom plně vitální, bez poškození a chorob
ohrožujících jeho existenci; součást kostry kompozice.
3- Průměrně hodnotný strom - jedinec s perspektivou dlouhodobé
existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, tvarově se
mohou podstatně lišit od původního typu;patří sem také dřeviny tvarově
typické, avšak mladšího věku; pěstebně nebo kompozičně využitelný
jedinec.
4- Podprůměrně hodnotný strom - strom s předpokládanou krátkou dobou
existence; dřeviny značně poškozené, přestárlé a málo vitální, výrazně
prosychající; při úpravách se počítá s postupným odstraněním.
5- Velmi málo hodnotný jedinec - odumírající nebo odumřelý strom
ohrožující provozní bezpečnost; dřeviny silně napadené škůdci,
chorobami, silně poškozené, určené k bezprostřednímu odstranění.

•

Návrh pěstebního opatření – určeno třemi formami zásahu: řezy, vazby a kácení.
ZŘ - Řez zdravotní – zabezpečení optimálního zdravotního stavu stromu včetně
provozní bezpečnosti jedince, je prováděn zejména s ohledem na aktuální stav
jedince. Musí být odstraněny mechanicky poškozené, suché, zlomené či zavěšené
větve, tlaková větvení, či větve s nevhodným růstem (např. poškozující otěrem
kosterní větve v koruně). Odstraněny jsou rovněž pahýly, výmladky ( tzv. vlky),
popřípadě může být u jedinců se sníženou vitalitou provedeno odlehčení či
redukování koruny za účelem prevence vylomení části koruny či statického
přetížení její části.
BŘ - Řez bezpečnostní – veškeré mechanicky poškozené, suché, zlomené či
zavěšené větve musí být odstraněny. Stejně tak musí dojít k zaříznutí pahýlů a
zajištění tak provozní bezpečnosti jedince zejména vzhledem k jeho umístění (
blízkost cest, laviček, zvýšený pohyb návštěvníků).
C- řez stabilizační – provádí se pouze v nezbytném rozsahu a to za účelem
provozní bezpečnosti stromu a zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům. Řez
nesmí výrazně ovlivnit celkový habitus a běžně jsou odstraňovány větve nižších
řádů.
RŘ- řez redukční – jedná se o celkové snížení hmotnosti koruny při zachování
stávajícího habitu.Odstraňovány jsou větve všech řádů a to do max.1/3koruny.
OR – obvodová redukce – jedná se o redukční řez, který redukuje objem koruny
na části nebo celé koruně. Důvodem může být vrůstání koruny do stavby, drátů,
nad nemovitosti, komunikace atd.
E- Řez výchovný - je aplikován zejména u stromů nejmladší kategorie, kdy
dochází k pěstebním zásahů v koruně za účelem kvalitního zapěstování koruny.
Tak je odstraňováno ko-dominantní větvení, tlaková větvení popřípadě dochází
k tvarování koruny z provozních důvodů – podchodná výška nasazení koruny atd.
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F- Řez podchodné a průjezdné výšky - provádí se zejména u jedinců, kde byla
dlouhodobě zanedbána údržba a to jen do nejnutnější míry pro zajištění
průchodnosti či průjezdnosti komunikací.
Vazby – v případě snížené biomechanické stability je možné stav dočasně řešit
vazbou.
Odstranění stromu – stromy jsou navrženy ke kácení primárně z důvodu jejich
zdravotního stavu a celkové dispozice k dalšímu setrvání na místě, přičemž je
hodnocena především provozní bezpečnost jedince. V některých případech je
zvoleno odstranění stromů i v případě optimálního zdravotního stavu, avšak
nevyhovující je umístění jedince vzhledem k jeho předpokládaným druhovým
dimenzím, popřípadě jeho neperspektivní vývin (např. vrůstání do sousedního
stromu, chybějící terminál, tlaková vidlice atd.). Stromy navržené nekácení jsou
označeny písmenem x.
BZ – bez zásahu. Není doporučen žádný pěstební zásah.

Používané zkratky:
Hbpřítomnost houbového onemocnění
Du –
dutiny na kmeni či kosterních větvích
DuPo –
přítomnost prokázaných hnízdních dutin
DuPa –
přítomnost pravděpodobných hnízdních dutin
Vv –
tlakové větvení v koruně
Uv –
tahové větvení v koruně
SV –
suché větve vyššího řádu (případně číslicí určen počet, u
větví nižšího řádu určeno procentuálně prosychání
koruny)
PA –
neošetřené pahýly po ulomených větvích vyššího řádu
PV pařezová výmladnost
Hm –
výskyt hmyzu
HO –
odstranění Hedery helix z kmene stromu
ksh –
kolize s hrobem
mpkmechanické poškození kůry
xyh přítomnost pravděpodobných biotopů pro xylofágní hmyz
náklon
strom s posunutým těžištěm
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2.

Fotodokumentace
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Zhodnocení

Celkem bylo hodnoceno 52 stromů. Velká část posuzovaných stromů je ve
špatném zdravotním stavu. Nejčastěji se jedná jasany, smrky a topoly. Jasany
v posledních letech trpí chorobou chalara fraxinea a podobně jako před 20 lety jilmy
odumírají. U smrků se jedná o špatný druh na špatném místě, který vlivem
nepříznivých podmínek trpí, hrozí zde riziko vývratu a do budoucna je
neperspektivní. Topoly zde vysazené svoji úlohu splnily. Nyní dorostly do velikosti,
věku a životní fáze, kdy začínají pomalu odumírat a z pohledu provozní bezpečnosti
jsou to v daném prostoru stromy nevhodné. Navíc svým plochým kořenovým
systémem negativně narušují fotbalový trávník. Při realizaci navrženého štěrkového
chodníku v jejich blízkosti by došlo k nevratnému poškození kořenů, které by ještě
více snížili provozní bezpečnost těchto stromů.
Z těchto důvodů bylo navrženo 30ks stromů k odstranění.
4

Návrh nových výsadeb

Jako nová výsadba je v „areálu pod Stropníkem“ navrženo vysadit 74ks
listnatých stromů domácích druhů. Stromy jsou umístěny tak, aby jejich místo růstu
vyhovovalo novému využití území. Kolem parkoviště je navržena liniová výsadba
listnatých stromů, které tento prostor částečně odcloní a koruny stromů poskytnou
stín pro parkující auta. Skupina stromů za sokolovnou má za účel vytvořit pohledové
a prostorové odclonění travnatého plochy za sokolovnou od velkého travnatého
prostoru se sportovním využitím. Liniová výsadba stromů lemuje novou zpevněnou
plochu jihovýchodně od sokolovny. Další výsadby jsou pojaty jako skupiny listnatých
stromů, které mají za úkol řešené území rámovat nebo částečně odclonit. Cílový tvar
stromů je vždy vyvětvená koruny do výšky 3-5m tak, aby byl celý prostor pro člověka
opticky „čistý“ a „průhledný“.
V mapě „inventarizace a nová výsadba“ jsou vyznačeny inventarizované stromy i
umístění nových výsadeb.
K výsadbě jsou navrženy tyto druhy domácích dřevin:
Acer platanoides 20ks
Acer campestre 14ks
Crataegus laevigata 10ks
Tilia cordata 15ks
Prunus avium 15ks
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