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Petr Breuer – hodnocení a péče o stromy 
Radčina 519/8 
161 00  Praha 6 - Liboc  
 
IČ: 03096858 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 
Londýnská 34 
120 00  Praha 2 
 
IČ: 47609737 
 
Kontaktní osoba: Václav Nádvorník 
tel.: + 420 777 557 939  
e-mail: nadvornik@londynska.cz  

 
 
 

V Praze 16. června 2020 

 
Odborné posouzení stavu stromu 
 
 Toto posouzení stavu a návrh opatření pro strom rostoucí u základní školy v Praze 2 
v Londýnské ulici č.p. 34, bylo zpracováno na základě žádosti pana Václava Nádvorníka. 
Terénní šetření proběhlo dne 3. 6. 2020. 
 Strom byl hodnocen vizuálně proti poškození zlomem vzhledem k běžným klimatickým 
podmínkám (rychlost větru do 32 m/s). V rámci tohoto posouzení není hodnocen stav 
kořenového systému. Hodnocení odolnosti proti vývratu se zabývá pouze vizuálně patrnými 
symptomy. 
 
NÁLEZ: 
 
 Předmětem posouzení je strom rostoucí na pozemku parcelní číslo 193, k.ú. Vinohrady, 
obec Praha. 
 Strom roste v travnatém rabátku, které je ze tří stran zpevněno nízkou zídkou a z další 
strany je ohraničeno budovou. Prokořenitelný prostor je přibližně 1 m od kmene omezený 
zídkou ze dvou stran a z další strany je limitován základy stavby. Růstové podmínky jsou dle 
výše uvedeného zhoršené. 
 

1. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) – dospělý jedinec, obvod kmene 205 cm měřený 
ve výšce 1,3 m, výška stromu 19 m, průmět koruny 14 m. 

  
 Poloha stromu je zakreslena v katastrální mapě s leteckým snímkem. Strom je v mapě 
označen číslicí 1. 
 

 Kořenové náběhy jsou vyvinuté. V jejich těsné blízkosti byly nalezeny zbytky 
rozložených plodnic dřevokazných hub. Podle jejich charakteru se jedná nejspíš o 
plodnice z rodu hnojník (Coprinus sp.). 

 Kmen je přímý, porostlý břečťanem, bez zřetelných defektů.  
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 Koruna je asymetrická, nasazená přibližně ve 4,5 m nad zemí. Koruna zřetelně prosychá 
a má suchý vrchol. V horní třetině koruny vyrůstá z kosterní větve plodnice. S největší 
pravděpodobností se jedná o rezavce štětinatého (Inonotus hispidus). 

 

POSUDEK: 
 
 Cílem posouzení je zhodnocení stavu stromu (fyziologické vitality, zdravotního stavu, 
provozní bezpečnosti a perspektivy funkčního setrvání), návrh opatření a stanovení naléhavosti 
zásahu. 
 
 Fyziologická vitalita jasanu je výrazně snížená. Zdravotní stav stromu je silně narušený 
– infekce mechanicky významného kořenového talíře, infekce kosterní větve a výskyt suchých 
větví v koruně. Provozní bezpečnost na lokalitě je kritická – strom vážně ohrožuje své okolí, 
hrozí škoda značného rozsahu nebo újma na zdraví. Výrazné snížení provozní bezpečnosti je 
dáno kombinací závažných defektů a lokalitou se značným provozem a počtem hodnotných 
cílů. Perspektiva funkčního setrvání stromu na stanovišti je pouze krátkodobá. 
 
Navržená opatření: Strom doporučuji stabilizovat obvodovou redukcí koruny, v intenzitě 30% 
objemu koruny, v režimu zdravotního řezu. Zdravotní řez bude zaměřen zvláště na suché a 
poškozené větve s minimalizací zásahů do živého dřeva, aby se zmenšilo množství odebrané 
asymilační plochy. S ohledem na popsané defekty doporučuji provést ošetření stromu v 1. 
naléhavosti. 
 

ZÁVĚR: 
 
 Celkový stav jasanu je vážný a jeho perspektiva je pouze krátkodobá. Realizací výše 
uvedených zásahů dojde k zajištění provozní bezpečnosti na lokalitě a zajištění dočasného 
funkčního setrvání stromu na stanovišti. Vzrostlé stromy v intravilánu bývá obtížné nahradit 
novou výsadbou i proto, že trvá desítky let, než začnou své funkce zastávat naplno. Proto je 
důležité zachovávat i méně perspektivní jedince, i za cenu vyšších finančních prostředků na 
jejich péči.  

U takto narušených stromů je vhodné provádět pravidelnou kontrolu jejich stavu 
odborníkem (arboristou konzultantem), alespoň jednou ročně. Jediným exaktním způsobem, 
jak stanovit odolnost stromu s infekcí kořenového systému proti vývratu nebo zlomu, je tahová 
zkouška. 
 Ošetření stromu by měl realizovat dostatečně kvalifikovaný odborník – arborista 
stromolezec. Jedním z ukazatelů odbornosti je například certifikát ETW (evropský 
certifikovaný stromolezec) nebo ČCA (český certifikovaný arborista - stromolezec).  
 K zadání a posouzení kvality arboristických prací doporučuji použít standardy 
péče o přírodu a krajinu – SPPK A02 002:2015 Řez stromů. 
 
 
Zpracoval: 
Bc. Petr Breuer, DiS. 
Certifikovaný arborista ETW a ČCA 
telefon: +420 723 934 607 
e-mail: zastrom@email.cz  
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ZÁKRES STROMU DO KATASTRÁLNÍ MAPY: 
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FOTODOKUMENTACE: 

 
1 - celkový pohled    2 – kmen a nasazení koruny 
 

 
3 – báze kmene a její okolí (růstové podmínky stromu) 
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Metodika odborného posudku 

 

obvod kmene v centimetrech - měřený v centimetrech ve výšce 1,3 m nad zemí pásmem 

výška stromu – změřena laserovým výškoměrem v m 

průmět koruny – odhadnut v m 

výška nasazení koruny – odhadnuta v m 

 

fyziologické stáří 

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince. 

1 výsadba ve stádiu aklimatizace 

2 aklimatizovaná výsadba, jedinec v období dynamického růstu 

3 mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedince 

4 dospělý strom, projevuje se stagnace růstu 

5 starý jedinec, ústup koruny 

 

vitalita 

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu 
jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, 
napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu. 

1 vitalita výborná až mírně snížená 

2 vitalita zhoršená, koruna začíná prosychat 

3 vitalita výrazně zhoršená, prosychání dynamicky pokračuje 

4 vitalita zbytková 

5 suchý strom 

 

zdravotní stav 

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je 
vyjádření provozní bezpečnosti stromu. 

1 zdravotní stav výborný až dobrý 

2 zdravotní stav zhoršený 

3 zdravotní stav výrazně zhoršený 

4 zdravotní stav silně narušený 

5 havarijní jedinec 

 

provozní bezpečnost  

Souhrnný parametr, který vyjadřuje míru stability stromu (odolnost proti vyvrácení, rozlomení koruny, 
pádu větví) vztaženou na konkrétní stanoviště (přítomnost cílů pádu) s přihlédnutím k rizikovému 
potenciálu konkrétního jedince. Rizikovým potenciálem rozumíme schopnost stromu způsobit škodu na 
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majetku či újmu na zdraví v důsledku jeho selhání; je daný velikostí potažmo kinetickou energií stromu, 
případně jeho částí, které by při jeho selhání dopadly na objekty v jeho okolí. 

1 dobrá (strom neohrožuje své okolí) 

2 zhoršená (strom ohrožuje své okolí) 

3 kritická (strom vážně ohrožuje své okolí, hrozí škoda značného rozsahu) 

4 havarijní (strom vážně a bezprostředně ohrožuje své okolí – hrozí nebezpečí z prodlení) 

 

perspektiva 

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality. 

a na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný 

b existence na stanovišti je dočasná 

c nevhodný, určený k odstranění 
 

naléhavost 

Rozdělení naléhavosti zásahů bylo provedeno do 3 tříd. Díky těmto třídám je možno rozdělit jednotlivé 
zásahy do etap. Samozřejmě je i možné, provést všechny zásahy v jednom kroku. 

poznámka – konkrétní popis stavu stromu a upřesnění navržené technologie 

 
návrh zásahu - návrh konkrétní technologie zásahu, viz Standardy péče o přírodu a krajinu  

Kód Název technologie Poznámka 

S-HRI Instalace hromosvodu Povinná příloha zpracované 
projektové dokumentace 

S-HRK Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu  
S-OKT Odstranění/oprava kotvení mladého stromu  
S-OUV Odstranění/oprava úvazku mladého stromu  

S-TP Přístrojový test stromu 
Povinné uvedení zaměření testu, 
případně konkrétní přístrojové 
metody 

S-TVV Specializovaný průzkum stromu detailní ze 
země Povinné uvedení zaměření průzkumu 

S-TVL Specializovaný průzkum stromu detailní 
s využitím lezecké techniky  Povinné uvedení zaměření průzkumu 

S-VDD Instalace dynamické vazby v dolní úrovni Povinné uvedení počtu lan a 
dimenzování systému 

S-VDH Instalace dynamické vazby v horní úrovni 
Povinné uvedení počtu lan a 
dimenzování systému. 

S-VSV Instalace statické vazby vrtané Povinné uvedení počtu lan a 
dimenzování systému. 

S-VSP Instalace statické vazby podkladnicové Povinné uvedení počtu lan a 
dimenzování systému. 

S-VO Instalace obruče Povinná specifikace obruče 
S-VP Instalace podpěry koruny či kosterních větví Povinné uvedení počtu podpěr 
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Ostatní typy zásahů (A02 004 Bezpečnostní vazby, A02 006 Ochrana stromů před úderem 
blesku, A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin, A02 009 Speciální zásahy na stromech). 
 

Řez stromů (A02 002 Řez stromů) 
Kód  Název technologie  Poznámka 
S-RZK  Řez zapěstování koruny  

S-RK  
Řez komparativní 
(srovnávací) 

 

S-RV  Řez výchovný  
S-RZ  Řez zdravotní  
S-RB  Řez bezpečnostní  

S-RLSP 
Lokální redukce směrem k 
překážce  

Povinné uvedení záměru 
řezu 

S-RLLR  
Lokální redukce z důvodu 
stabilizace  

Povinné uvedení záměru 
řezu 

S-RLPV  
Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 

 

S-OV  Odstranění výmladků  

S-RO  Redukce obvodová  
Povinné uvedení rozsahu 
navrhované redukce 

S-SSK  
Stabilizace sekundární 
koruny  

Povinné uvedení rozsahu 
navrhované redukce 

S-RS  Řez sesazovací  
Povinné uvedení rozsahu 
navrhovaného sesazení 

S-RTHL  Řez na hlavu  
S-RTPP  Řez popouštěcí  

S-RTZP  Řez živých plotů a stěn  
Povinné uvedení výšky a 
šířky plotu/stěny 

 

Kácení stromů (A02 005 Kácení stromů) 
Kód Název technologie Poznámka 

S-KV Kácení stromů volné 
Povinné uvedení možnosti provozu 
těžké mechanizace.  

S-KSP Kácení stromů s přetažením 
Povinné uvedení možnosti provozu 
těžké mechanizace. 

S-KPV 
 

Postupné kácení s volnou dopadovou 
plochou 

Povinné uvedení možnosti provozu 
těžké mechanizace. 

S-KPP 
 

Postupné kácení s překážkou v dopadové 
ploše 

Povinné uvedení možnosti provozu 
těžké mechanizace. 

S-US Úprava pařezu seříznutím  
S-OR Odstranění pařezu ruční (klučením)  

S-OK 
Odstranění pařezu klučením těžkou 
mechanizací 

 

S-OF Odstranění pařezu frézováním  
 

S-VK Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky 

PB-RO Řízená obvodová redukce (retrenchment) za účelem zvýšení stability senescentního 
stromu 


