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

 
Martin Cicvárek 
Pražská 156 
Podolanka 250 73 
 
tel.: 777 811 893 
e-mail: martyys007@gmail.com  

 
V Praze 18. listopadu 2020 

 

 
Protokol z terénního šetření: 
 
 Terénní šetření proběhlo dne 6. 11. 2020 za účasti pan Martina Cicvárka. 
 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. V oblasti vývratu se hodnocení zabývá pouze vizuálně patrnými 
symptomy. 
 Předmětem posouzení je strom rostoucí na pozemku parcelní číslo 121/10 v 
k.ú. Podolanka [724149], obec Podolanka [538621]. 
 Strom roste na hranici pozemků mezi parkovacím stáním, točnou autobusů a travnatou 
plochou. Růstové podmínky jsou zhoršené - ovlivněné ze dvou stran zpevněnou plochou ve 
vzdálenosti cca 2 m od kmene. 
 

1. Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) 
 
Poloha stromu je zakreslena v katastrální mapě s leteckým snímkem. Strom je v mapě 
označen kružnicí s číslicí 1. 
 
obvod kmene:   214 cm měřený ve výšce 1,3 m  
výška stromu:   13 m 
průmět koruny:  11 m 
spodní okraj koruny:  2 m 
 
fyziologické stáří:  4 – dospělý strom 
fyziologická vitalita:  3 - dynamické prosychání koruny do 50% jejího objemu 
zdravotní stav:  3 - poškození snižující dožití daného jedince 
provozní bezpečnost:  3 – kritická 
perspektiva:   c – neperspektivní strom navržený k odstranění 
 

Poznámka: Koruna stromu dynamicky prosychá. Strom má suchý vrchol a nad 
komunikací se nachází silné suché větve. V koruně se nachází zavěšené 
zlomené větve a několik nestabilních tlakových větvení. Jedno tlakové 
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větvení v létě již selhalo. V místě rozlomení je patrná houbová infekce 
prostupující do kmene. Na kmeni se nachází velké řezné rány.  

 
Návrh opatření: kácení postupné s překážkou v dopadové ploše (S-KPP) 
 
Naléhavost zásahu: 1. třída (do jednoho roku od zhodnocení) 
 
 

ZÁVĚR: 
 
 Strom má výrazně zhoršený zdravotní stav a kritickou provozní bezpečnost. Navíc 
dynamicky prosychá, a proto lze předpokládat, že i v případě ošetření stromu by následně došlo 
k jeho odumření. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji strom odstranit a nahradit novou, 
kvalitní výsadbou. 
 Kácení 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 005:2018 Kácení stromů. 
 
 
 

Zpracoval: 
 
 
 

Bc. Petr Breuer, DiS. 
Certifikovaný arborista ETW a ČCA 

telefon: +420 723 934 607 
e-mail: zastrom@email.cz 
fb: @zahradyastromy.cz  
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ZÁKRES STROMU DO KATASTRÁLNÍ MAPY: 
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FOTODOKUMENTACE: 

 

Obr. č. 1: celkový pohled   Obr. č. 2: rozlomené tlakové větvení 

 

Obr. č. 3: omezené růstové podmínky 
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Obr. č. 4: jednostranné prosychání koruny nad cestou 

 

Obr. č. 5: pohled do koruny – vyvíjející se tlakové vidlice  
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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 



Stránka 8 z 8 

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 


