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HODNOCENÍ STAVU STROMŮ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, OBEC BÍLICHOV

Lokalizace hodnocených stromů
Hodnocené dřevina rostou v areálu dětského hřiště, které je veřejně přístupné a těsně sousedí s hlavní
asfaltovou komunikací.

Obr. 0: Umístění stromů

Údaje o parcelách, na nichž se nachází hodnocený strom

Číslo pozemku

Výměra [m2]

Druh pozemku

Způsob využití

16/6

1734

ostatní plocha

sportoviště a
rekreační plocha

Ochrana
nemovitosti
žádné způsoby
ochrany

Vlastnické právo
Obec Bílichov

Metodika hodnocení dřevin
Během hodnocení stavu dřevin bylo postupováno podle platného standardu Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR – „SPPK A01 001:2018 HODNOCENÍ STAVU STROMŮ“.
Název
Název stromu nebo skupiny dřevin s pořadovým číslem
Taxon
Určení druhu hodnoceného stromu.
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Taxon latinsky
Latinský název hodnoceného stromu.
Obvod kmene
Obvod kmene v centimetrech, měřen pásmem ve výčetní výšce 1,3 m nad zemí.
Výška stromu
Výška stromu udávaná v metrech. Měření proběhlo výškoměrem Nikon Forestry Pro.
Výška nasazení koruny
Hodnota, měřená v metrech, která vyjadřuje výšku prvních větví od země. Slouží pro výpočet plochy
koruny.
Šířka koruny
Šířka, nebo také průměr koruny, udáváno v metrech.
Fyziologické stáří
Stáří jedince vzhledem k jeho vývojovému stádiu.
1 – mladý strom ve fázi ujímání
2 – aklimatizovaný mladý strom
3 – dospívající strom
4 – dospělý strom
5 – senescentní strom
Vitalita
Vitalita stromu popisuje dynamiku průběhu fyziologických funkcí stromu, jež můžeme souhrnně nazvat
jako životaschopnost. Vitalita může být negativně ovlivněna stanovištními poměry, okolním porostem
nebo napadením škůdci.
1 – Výborná až mírně snížená vitalita
2 – Zřetelně snížená vitalita (stagnace růstu, prosychání koruny na její periferii)
3 – Výrazně snížená vitalita (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 – Zbytková vitalita (odumřelá většinová část koruny)
5 – Suchý strom
Zdravotní stav
Zdravotní stav charakterizuje strom z pohledu jeho mechanického poškození nebo narušení. Cílem je
zhodnotit veškerá narušení stromu, jako mechanického objektu s vyjádřením jeho provozní bezpečnosti.
1 – Zdravotní stav výborný až dobrý
2 – Zdravotní stav zhoršený (Mechanické narušení významného charakteru)
3 – Zdravotní stav výrazně zhoršený (Poškození obvykle snižující dožití jedince)
4 – Zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití
hodnoceného jedince)
5 – Havarijní / rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu stromu, případně již rozpadlý strom)
Stabilita
Stabilita hodnotí úroveň rizika selhání stromu jeho zlomem (i odlomením části koruny), nebo vývratem,
což má přímý vliv na možné ohrožení provozní bezpečnosti stromu. Vizuálním hodnocením hodnotíme
především odolnost proti zlomu. V případě odolnosti proti vývratu pozorujeme pouze vizuálně patrné
symptomy možného selhání stromu.
Při vizuálním hodnocení se zaměřujeme především na defekty větvení, infekce kmene, přítomnost dutin,
nebo trhlin v koruně i na kmeni, případně vizuálně patrné symptomy narušení či infekce kořenového
systému.
1 – Výborná stabilita (bez zjištěného výskytu staticky významných defektů)
David Burgr – Arboristika a rizikové kácení; J. Ježka 167/4, 434 01 Most; email: info@davidburgr.cz

3

HODNOCENÍ STAVU STROMŮ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, OBEC BÍLICHOV

2 – Zhoršená stabilita (přítomnost defektů ve fázi vývoje, většinou lze řešit běžnými pěstebními
zásahy)
3 – Výrazně zhoršená stabilita (výskyt vyvinutého defektu, často potřebná realizace speciálního
stabilizačního zásahu)
4 – Silně narušená (několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního
stabilizačního zásahu s alternativou kácení)
5 – Havarijní strom (stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního opatření)
Perspektiva
Předpokládaná délka setrvání jedince na stanovišti daná hlavně jeho vitalitou, zdravotním stavem a
stabilitou při zohlednění jeho stanovištních poměrů.
A – Dlouhodobě perspektivní jedinec – dlouhodobé setrvání na stanovišti
B – Krátkodobě perspektivní jedinec – dočasné setrvání na stanovišti
C – Neperspektivní jedinec – určený k odstranění

Vlastní hodnocení
Strom 1
Taxon:
Umístění stromu GPS:

Lípa velkolistá (lat. Tilia platyphyllos)
WGS84: N 50°15.73417', E 13°54.84333'

Základní dendrometrické údaje
Obvod kmene: 215 cm
Výška stromu: 16 m
Šířka koruny: 9 m
Výška nasazení koruny: 1 m
Fyziologické stáří: 4 – dospělý strom
Vitalita: 3 – výrazně snížená
Zdravotní stav: 2 – zhoršený
Stabilita: 1 – výborná / dobrá
Perspektiva: a – dlouhodobě perspektivní
Slovní hodnocení
Strom se nachází v severní části areálu dětského hřiště v obci Bílichov. Dětské hřiště přímo sousedí
s hlavní, asfaltovou komunikací. Stanoviště je převážně travnatá, částečně zhutněná plocha. Strom roste ve
skupině 3 jedinců jako krajový. V pařezové části kmene se v den hodnocení nevyskytovaly žádné plodnice
dřevokazných hub, ani známky přítomnosti xylofágního hmyzu. Na kmeni nalezneme přítomnost velkých řezných
ran z minulosti, které zatím nenesou vizuálně patrné známky probíhající hniloby nebo infekce. Můžeme také
pozorovat výraznou kmenovou výmladnost, která je reakcí na minulé ošetření. Koruna je úzká, vystoupavá.
V koruně se nachází suché větve a můžeme zde také nalézt velké řezné rány. Část kosterních větví byla v
minulosti vyvětvená. Některé z kosterních větví, vedoucích nad plochu dětského hřiště i komunikaci jsou
přetížené.
Závěr
Zásah, provedený v minulosti lokálně destabilizoval některé z kosterních větví, jejichž selhání by mohlo mít za
následek poškození majetku či zdraví osob, pohybujících se v dopadové zóně. Velké řezné rány na kmeni do
budoucna povedou ke vzniku dutin, případně k šíření patogenů, což způsobí oslabení nosného dřevního válce,
čímž dojde ke zhoršení stability celého stromu. Proto je nutné strom každých 5 let monitorovat.
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Doporučení
Vzhledem ke stavu dřeviny doporučuji provést následující pěstební opatření s periodicitou opakování 5 let:
S-RZ - Řez zdravotní,
S-OV - Odstranění výmladků,
S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace – redukce 10-20 % z délky přetížených kosterních větví,
vedoucích nad komunikaci a dětské hřiště

Strom 2
Taxon:
Umístění stromu GPS:

Lípa velkolistá (lat. Tilia platyphyllos)
WGS84: N 50°15.73502', E 13°54.84848'

Základní dendrometrické údaje
Obvod kmene: 252 cm
Výška stromu: 17 m
Šířka koruny: 11 m
Výška nasazení koruny: 1 m
Fyziologické stáří: 4 – dospělý strom
Vitalita: 2 – zřetelně snížená
Zdravotní stav: 2 – zhoršený
Stabilita: 2 – zhoršená
Perspektiva: a – dlouhodobě perspektivní
Slovní hodnocení
Strom se nachází v severní části areálu dětského hřiště v obci Bílichov. Dětské hřiště přímo sousedí
s hlavní, asfaltovou komunikací. Stanoviště je převážně travnatá, částečně zhutněná plocha. Strom roste ve
skupině 3 jedinců jako prostřední. V pařezové části kmene se v den hodnocení nevyskytovaly žádné plodnice
dřevokazných hub, ani známky přítomnosti xylofágního hmyzu. Na kmeni nalezneme přítomnost velkých řezných
ran z minulosti, které zatím nenesou vizuálně patrné známky probíhající hniloby nebo infekce. Můžeme také
pozorovat výraznou kmenovou výmladnost, která je reakcí na minulé ošetření. Koruna je široce rozložitá,
vystoupavá. V koruně se nachází suché větve a můžeme zde také nalézt velké řezné rány. Část kosterních větví
byla v minulosti vyvětvená. Některé z kosterních větví, vedoucích nad plochu dětského hřiště i komunikaci jsou
přetížené, zejména nejnižší kosterní větev, rostoucí nad komunikaci.
Závěr
Zásah, provedený v minulosti lokálně destabilizoval některé z kosterních větví, jejichž selhání by mohlo mít za
následek poškození majetku či zdraví osob, pohybujících se v dopadové zóně. Velké řezné rány na kmeni do
budoucna povedou ke vzniku dutin, případně k šíření patogenů, což způsobí oslabení nosného dřevního válce,
čímž dojde ke zhoršení stability celého stromu. Proto je nutné strom každých 5 let monitorovat.
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Doporučení
Vzhledem ke stavu dřeviny doporučuji provést následující pěstební opatření s periodicitou opakování 5 let:
S-RZ - Řez zdravotní;
S-OV - Odstranění výmladků;
S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace – redukce 10-20 % z délky přetížených kosterních větví,
vedoucích nad dětské hřiště a redukce 10-20 % z délky 1 (nejnižší) kosterní větve, vedoucí nad komunikaci.
Dále doporučuji preventivní instalaci dynamické vazby:
S-VDH - Instalace dynamické vazby v horní úrovni – 1 lano o tonáži 4t, které bude zajišťovat nejnižší kosterní
větev, vedoucí nad komunikaci

Strom 3
Taxon:
Umístění stromu GPS:

Lípa velkolistá (lat. Tilia platyphyllos)
WGS84: N 50°15.73633', E 13°54.86017'

Základní dendrometrické údaje
Obvod kmene: 223 cm
Výška stromu: 15 m
Šířka koruny: 10 m
Výška nasazení koruny: 1 m
Fyziologické stáří: 4 – dospělý strom
Vitalita: 2 – zřetelně snížená
Zdravotní stav: 2 – zhoršený
Stabilita: 2 – zhoršená
Perspektiva: a – dlouhodobě perspektivní
Slovní hodnocení
Strom se nachází v severní části areálu dětského hřiště v obci Bílichov. Dětské hřiště přímo sousedí
s hlavní, asfaltovou komunikací. Stanoviště je převážně travnatá, částečně zhutněná plocha. Strom roste ve
skupině 3 jedinců jako krajový. V pařezové části kmene se v den hodnocení nevyskytovaly žádné plodnice
dřevokazných hub, ani známky přítomnosti xylofágního hmyzu. Na kmeni nalezneme přítomnost velkých řezných
ran z minulosti, které zatím nenesou vizuálně patrné známky probíhající hniloby nebo infekce. Můžeme také
pozorovat výraznou kmenovou výmladnost, která je reakcí na minulé ošetření. Koruna je úzká, vystoupavá,
V koruně se nachází suché větve a můžeme zde také nalézt velké řezné rány. Kosterní větvení je narostlé jako
defektní, tlakové (s vrostlou kůrou). Část kosterních větví byla v minulosti vyvětvená. Některé z kosterních větví,
vedoucích nad plochu dětského hřiště i komunikaci jsou přetížené.
Závěr
Zásah, provedený v minulosti destabilizoval kosterní rozvětvení a některé z kosterních větví, jejichž selhání by
mohlo mít za následek poškození majetku či zdraví osob, pohybujících se v dopadové zóně. Minulým ošetřením
vůbec nebyla zohledněna přítomnost defektního, tlakového větvení v kosterním rozvětvení. Velké řezné rány na
kmeni do budoucna povedou ke vzniku dutin, případně k šíření patogenů, což způsobí oslabení nosného
dřevního válce, čímž dojde ke zhoršení stability celého stromu. Proto je nutné strom každých 5 let monitorovat.
Doporučení
Vzhledem ke stavu dřeviny doporučuji provést následující pěstební opatření s periodicitou opakování 5 let:
S-RB - Řez bezpečnostní;
S-RO – Redukce obvodová 10%
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S-OV - Odstranění výmladků;
S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace – redukce 5-10 % z délky přetížených kosterních větví, vedoucích
nad dětské hřiště a komunikaci.
Dále doporučuji preventivní instalaci dynamické vazby:
S-VDH - Instalace dynamické vazby v horní úrovni – 1 lano o tonáži 4t, které bude zajišťovat kosterní větve
tlakového větvení

Obrazová příloha

Obr. 1 – Celkový pohled - strom č. 1

Obr. 2 – Pohled na kmen a pařezovou část - strom č. 1
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Obr. 3 – Velká řezná rána – strom č. 1

Obr. 4 – Celkový pohled – strom č. 2

Obr. 5 – Celkový pohled – strom č. 2

Obr. 6 – Pohled na kmen a pařezovou část – strom č. 2
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Obr. 7 – Velké řezné rány – strom č. 2

Obr. 8 – Celkový pohled – strom č. 3

Obr. 9 – Pohled na kmen a pařezovou část - strom č. 3

Obr. 10 – Velká řezná rána – strom č. 3
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Obr. 11 – Tlakové kosterní rozvětvení – strom č. 3
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