Kancelář: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.
BIOLOGICKO - EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Město Chabařovice
Husovo náměstí 183
Chabařovice
403 17

V Žatci dne 22. 4. 2020.
DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN NA ZADANÝCH LOKALITÁCH
OBCE CHABAŘOVICE
Úvodem
Zpracovali jsme dendrologické posouzení dřevin na 4 lokalitách obce Chabařovice:
stromořadí u zahrádkářské kolonie za můstkem, alej u ul. Marie Kršňákové, vybraných dřevin
v parku u památníku a kaple Sv. Jana Křtitele a ve stromořadí u cyklostezky k jezeru Milada.
Celkem bylo posouzeno 159 stromů. Posouzení bylo provedeno v rozsahu zjednodušených
dendrologických posudků zpracovaných v programu Dendro 2.4, navržený koncept, který byl
i součástí nabídky, je s ohledem na účel posouzení, ale i vzhledem k množství dřevin, optimální.
Terénní práce proběhly 9., 13., 15., 16. a 20. 4. 2020. Hodnocené stromy byly v terénu
zaměřeny s přesností ± 3m, stromy byly označeny arboristickým tagem k snadnému dohledání
konkrétní dřeviny. V sestavě posudků má každý hodnocený strom svůj list, v GIS byly
zpracovány mapové kompozice, kde jsou vizualizovány dřeviny navržené k odstranění,
k ošetření, či bez zásahu, označení dřevin v mapových kompozicích odpovídá označení dřeviny
v sestavě posudků. Posudky zpracoval Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D. Dendrologické posouzení
bylo objednáno 12.3.2020 (č. objednávky: 42/2020).
Resumé
Stromořadí u zahrádkářské kolonie za můstkem
V lokalitě bylo posouzeno celkem 32 stromů s označením 1 až 32. Jedná se o lípy
velkolisté (Tilia platyphyllos) ve věkové kategorii 100 až 150 let v etapě fyziologického stáří
dospělý až senescentní strom. Stromy jsou převážně se zhoršeným zdravotním stavem, jen
jednotlivě byly zjištěny dřeviny se zdravotním stavem dobrým, nebo naopak silně narušeným.
Důvodem zhoršeného zdravotního stavu jsou převážně rozsáhlá poškození v koruně hlubokým
řezem až dekapitací v jednotlivých případech, rozvoj nestabilních sekundárních korun a
iniciace tvorby dutin v poraněních. Jedná se o poškození determinující spíše krátkodobou
perspektivu těchto stromů. Sadovnická hodnota je převážně podprůměrná, jen ojediněle byly
zjištěny stromy sadovnicky průměrné, jeden strom (č. 14) je nevyhovující. Bylo navrženo
ošetření dřevin spočívající hlavně v provedení zdravotního řezu a stabilizaci sekundárních
korun přiměřeným řezem (S-SSK) s vytvořením nové kontury koruny, ev. i přiměřenou
obvodovou redukcí u stanovištně přerostlých dřevin. Tento zásah by měl být proveden
odborným subjektem, v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015 Řez stromů,
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řezné rány při obvodové redukci by neměly být větší jak 8cm v průměru. I s navrženým
ošetřením lze očekávat prodloužení perspektivy stromů s garancí provozní bezpečností do 10
let. K odstranění zde byly navrženy 3 stromy (č. 6, 14 a 31).
Alej u ul. Marie Kršňákové
V lokalitě bylo posouzeno celkem 28 stromů s označením 33 až 60. Jedná se o lípy
velkolisté (Tilia platyphyllos) a konkrétněji neurčené lípy (buď opět lípy velkolisté nebo
kříženci – lípa evropská) ve věkové kategorii 100 až 150 let s několika mladšími exempláři, a
dále 2 javory mléče (Acer platanoides) a 1 javor klen (Acer pseudoplatanus) ve věkové
kategorii 70 až 90 let. Stromy jsou ve fyziologickém stáří dospělý až senescentní strom. Stromy
jsou převážně ve zhoršeném a silně narušeném stavu, 2 stromy jsou v havarijním stavu. Naopak
u jedné dřeviny byl zjištěn výborný zdravotní stav a u 2 dřevin zdravotní stav dobrý. Důvodem
zhoršeného, silně narušeného až havarijního zdravotního stavu jsou opět rozsáhlá poškození
v koruně hlubokým řezem a dekapitace, tvorba nestabilních sekundárních korun. U některých
stromů byly zjištěny rozsáhlé kmenové dutiny, kdy nelze garantovat provozní bezpečnost.
Rozsah poškození určuje perspektivu řešených stromů, ta je u dřevin se zmíněnými defekty
max. krátkodobá, ev. se již jedná o dřeviny neperspektivní. Odstranění bylo navrženo u 13
stromů v této lokalitě (č. 33, 37, 41, 42, 43, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59 a 60), přičemž v případě
dřevin č. 37, 49, 50 a 59 se jedná o havarijní stav, který je nutné řešit co nejdříve. U ostatních
dřevin je navrhován zdravotní řez a stabilizace sekundárních korun (S-SSK) přiměřeným řezem
s vytvořením nové kontury koruny. Tento zásah by měl být proveden odborným subjektem,
v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015 Řez stromů. U dřevin č. 44, 45,
46, 47 a 48 lze i provedeným ošetřením garantovat střednědobou až dlouhodobou perspektivu
stromů, jinak ošetřením výrazně poškozených dřevin lze očekávat prodloužení perspektivy
těchto stromů s garancí provozní bezpečností do 10 let.
Park u památníku a kaple Sv. Jana Křtitele
V lokalitě bylo posouzeno celkem 12 stromů (č. 61 až 72). Jedná se zde o lípy velkolisté
(Tilia platyphyllos), javory kleny (Acer pseudoplatanus) ve věkové kategorii do 100 let,
fyziologické stáří všech zde řešených dřevin odpovídá kategorii dospělý strom. Stromy jsou
v souboru řešených dřevin převážně v dobrém zdravotním stavu, ojediněle ve zhoršeném, strom
č. 66 lze pokládat za silně narušený bez možnosti efektivní stabilizace. Důvodem zhoršeného
zdravotního stavu je opět hluboký řez s tvorbou nestabilních sekundárních korun, ale i kmenové
dutiny. U dřevin č. 65, 67, 68, 69, 70 a 71 není navržen žádný zásah, jinak je navržen zdravotní
řez, obvodová redukce. Tento zásah by měl být proveden odborným subjektem, v souladu
s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015 Řez stromů, řezné rány při obvodové redukci
by neměly být větší jak 8cm v průměru. Strom č. 66 je navržen k odstranění. Perspektiva
rozsáhleji poškozených dřevin je krátkodobá ev. nejasná, u stromů č. 61, 62, 63, 65, 67 a 72 lze
však konstatovat střednědobou až dlouhodobou perspektivu na daném stanovišti.
Stromořadí u cyklostezky k jezeru Milada
Ve stromořadí k jezeru Milada bylo posouzeno celkem 87 stromů (nejedná se o všechny,
byly vybrány především dřeviny s určením zásahu či poškození) s označením 73 až 160. Jedná
se především o lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a konkrétněji neurčené lípy (buď opět lípy
velkolisté nebo kříženci – lípa evropská) ve věkové kategorii do 100 let ojediněle snad i 100 až
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150 let, dále se jedná o trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia) ve věkové kategorii 50 až 60
let vzešlé částečně i z náletu (ve věku do 30 let). U lip se jedná o kategorii fyziologického stáří
dospělé, ojediněle však i senescentní stromy, u trnovníků o dospělé ev. dospívající jedince.
Signifikantním typem poškození a poměrně častým u lip v dané lokalitě je rozvoj dutiny a
hniloby v rozvětvení korun po předchozím odstranění kosterních větví, u některých lip se
rozvinuly nestabilní sekundární koruny. Stromy jsou často se silným náklonem, četné lípy
vykazují celkový úbytek vitality, projevující se chřadnutím, prosycháním v korunách, malými
přírůstky. Nápadně vyšší vitalitu vykazují stromy ve stromořadí po předchozích probírkách
izolované s dobrým osvětlením stanoviště, což indikuje i negativní působení zahuštěné výsadby
ve stromořadí. Všechny akáty lze označit za víceméně chřadnoucí s nejasnou perspektivou
s prosycháním v korunách, což může být i důsledek zápoje. Stromy v aleji jsou převážně se
silně narušeným zdravotním stavem bez možnosti efektivní stabilizace, jedná se o cca 55%
posuzovaných stromů. 3 dřeviny jsou v havarijním stavu (stromy č. 77, 127 a 153). Větší
množství hodnocených dřevin též vykazuje výrazně zhoršený a zhoršený zdravotní stav (dalších
cca 24% dřevin), jen některé stromy jsou v dobrém či výborném zdravotním stavu. Celkově lze
konstatovat špatný stav aleje, bez možnosti zajištění alespoň střednědobé perspektivy prvku a
stabilizace odbornou arboristickou péčí. To vyžaduje a odůvodňuje potřebu celkové obnovy
stromořadí náhradou většiny dřevin. Celkem je navrženo k odstranění 61 stromů, což je 70%
všech posuzovaných dřevin ve stromořadí, strom č. 153 vyžaduje havarijní kácení. U dalších
dřevin, byť v jejich případě není potřeba odstranění vyloženě zjevná, lze v kontextu celkové
obnovy aleje doporučit náhradu, jedná se o dřeviny s podprůměrnou sadovnickou hodnotou
s nejasnou, krátkodobou perspektivou (č. 93, 128, 145, 154, 156). 3 stromy jsou navrženy bez
zásahu (č. 99, 118, 128), jinak je navrhován převážně zdravotní řez. Ošetření by mělo být
provedeno odborným subjektem, v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015
Řez stromů, řezné rány při obvodové redukci by neměly být větší jak 8cm v průměru.

S úctou
Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D.
vedoucí kanceláře
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Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
1

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
69 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

216,66

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, prosvětlení spodní poloviny koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
2

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
75 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

235,5

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
3

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
80 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

251,2

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
4

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
5

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
67 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

210,38

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
6

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
85 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

266,9

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin, dutina v kmeni, nelze garantovat provozní bezpečnost

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
7

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
8

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
63 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

197,82

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
9

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
70 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

219,8

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
10

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
56 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

17 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

175,84

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
11

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
77 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

241,78

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
12

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
40 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

125,6

7 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

po dekapitaci

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

úprava sekundární koruny na hlavu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
13

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
69 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

10 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

216,66

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

po dekapitaci

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

úprava sekundární koruny na hlavu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
14

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
51 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

160,14

5 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:
Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

po dekapitaci, rozpadající se strom

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
15

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
64 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

200,96

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
16

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
69 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

216,66

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, odstranění suchých
větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
17

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
79 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

248,06

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
18

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
59 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

19 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

185,26

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
19

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
20

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
64 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

200,96

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin, zřejmě dutina v kmeni, provozně však bezpečná,
kompenzovaná reakčním dřevem

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSKí, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
21

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
62 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

194,68

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

poškození v koruně, vzhledem k stanovišti poměrně již přerostlá dřevina

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví, přiměřená obvodová redukce, nová kontura

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
22

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
61 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

23 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

191,54

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

poškození v koruně

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví, přiměřená obvodová redukce, nová kontura

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
23

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
36 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

113,04

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

méně vitální, poškození v koruně

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

úprava kontury, sanace pahýlu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
24

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
64 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

23 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

200,96

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny,
sanace pahýlu v 8m

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
25

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
47 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

147,58

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

jodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
26

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
60 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

188,4

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
27

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
63 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

23 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

197,82

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozsáhlá poškození borky až na dřevo v koruně a na kmeni v rozvětvení, velké řezné rány a obrost v koruně

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny přiměřenou redukcí, nová kontura, odstranění suchých větví, prosvětlení
koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
28

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
72 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

226,08

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
29

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
65 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

204,1

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
30

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
65 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

204,1

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
31

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
65 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

204,1

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin, dutina v bázi kmene

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat, prognóza rychlého zhoršování stavu

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
15.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
32

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Můstku

Upřesnění: zahrádkářská kolonie za můstkem

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
65 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

204,1

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
33

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
74 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

25 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

232,36

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, rozsáhlá poškození v koruně, dutina v kmeni a v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
34

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
52 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

163,28

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozvíjející se sekundární koruny

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

v časovém horizontu do 5 let provozně bezpečné, poté opakovaná kontrola

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
35

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
67 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

25 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

210,38

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

stanovištně přerostlá dřevina, rozsáhlá poškození v koruně, tvorba sekundárních korun

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

stabilizace a odlehčení koruny S-SSK, nová kontura, odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
36

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
55 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

24 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

172,7

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun - zatím stabilní, suché větve, pahýly

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

sanace pahýlů a suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
37

Označení stromu:

Druh:

Obec: Chabařovice

Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

108

Výška stromu (m):

Průměry dalších kmenů
u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

339,12

25 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

3 - Odchylky od optima představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

tvorba sekundárních korun, rozsáhlá poškození v koruně, stanovištně přerostlá dřevina, plodnice dřevokazných hub v bázi kmene, vertikální
prasklina v kmeni

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění bez ohledu na vegetační sezónu

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
38

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
50 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

20 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

157

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozsáhlé poškození koruny, tvorba sekundárních korun - zatím stabilní, suché větve

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
39

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
74 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

232,36

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

větší poškození v koruně, stanovištně přerostlá dřevina

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

přiměřená obvodová redukce, nová kontura, odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
40

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
40 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

125,6

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

strom po dekapitaci, tvorba sekundární koruny, obrostu - zatím stabilní

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
41

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
73 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

25 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

229,22

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

poškození v koruně, tvorba sekundárních korun - zatím stabilní, stanovištně přerostlá dřevina, dutina v kmeni, náklon

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
42

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
55 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

172,7

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

dutina v kmeni, rozsáhlé poškození koruny, tvorba sekundárních korun

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
43

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
39 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

19 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

122,46

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

zřejmě dutina v bázi kmene

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
44

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
78 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

23 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

244,92

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozsáhlé poškození kmene i koruny, tvorba sekundárních korun, stanovištně přerostlý strom

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

pstabilizace a odlehčení koruny S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka
impozantní dřevina, lze doporučit zachování

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
45

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Acer platanoides

javor mléč

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
59 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

26 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

185,26

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

náklon, nadměrná zátěž v rozvětvení, stanovištně přerostlá dřevina

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

přiměřená obvodová redukce v koruně, nová kontura

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
46

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Acer platanoides

javor mléč

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
37 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

116,18

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

0 - Bez poškození

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu:

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
47

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Acer pseudoplatanus

javor klen

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
60 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

20 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

188,4

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

suché větve v koruně

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
48

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
62 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

21 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

194,68

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Střednědobá až dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

stanovištně přerostlý strom, poškození v koruně

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

přiměřená obvodová redukce v koruně, nová kontura

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
49

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
38 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

119,32

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

4 - Zbytková vitalita

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

3 - Odchylky od optima představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

dutina v kmeni, rozklad dřeva, staticky selhávající strom

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze stabilizovat

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
50

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
96 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

29 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

301,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

dutý kmen, přerostlý nakloněný strom, silně poškozená koruna - fatální kombinace

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze stabilizovat

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
51

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
55 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

172,7

7 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

strom po dekapitaci, dřevo kmene zatím intaktní, sekundární koruny zatím stabilní

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

prověření stavu po 5 letech

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
52

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
61 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

23 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

191,54

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silně poškozená koruna, tvorba sekundárních korun, přerostlý strom

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

stabilizace a odlehčení koruny S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní části koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
53

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
53 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

20 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

166,42

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silně poškozená koruna, tvorba obrostu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

úprava kontury, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
54

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
97 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

10 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

304,58

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

silně poškozené torzo stromu, dutina v kmeni, rozklad dřeva kmene, dřevokazná houba

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
55

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
64 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

11 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

200,96

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

zřejmě dutina v kmeni, strom po dekapitaci

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
56

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
57 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

10 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

178,98

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

strom po dekapitaci, dřevo kmene zatím intaktní

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

kontrola stavu po 5 letech

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
57

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
57 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

178,98

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

zřejmě dutina v kmeni, stanovištně přerostlá dřevina

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze garantovat provozní bezpečnost, nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
58

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
59 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

22 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

185,26

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

zřejmě dutina v kmeni, stanovištně přerostlá dřevina, silné prosychání, chřadnoucí dřevina

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze garantovat provozní bezpečnost, nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
59

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
71 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

25 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

222,94

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

zřejmě dutina v kmeni, stanovištně přerostlá dřevina, dutina v rozvětvení a kmeni, prognóza rychlého zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze garantovat provozní bezpečnost, nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
16.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
60

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
61 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

191,54

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

dutina pod rozvětvením

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

provozně nebezpečné, nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
61

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
36 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

11 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

113,04

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

poškozená koruna řezem, hustý obrost

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

sanace pahýlu, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
62

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
52 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

163,28

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

uzavřená dutina v kmeni, subjektivně dostatečně kompenzována reakčním dřevem, suché větve v koruně, rotující kořen

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
63

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
45 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

141,3

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá až dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

suché větve v koruně

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Chabařovice

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
64

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

nápadně zhoršená vitalita stromu, zřejmě uzavřená dutina v kmeni - spíše bez rizika progrese hniloby dřeva

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

kontrola v pokročilém jarním období a další vegetační sezónu

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
65

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
37 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

116,18

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu:

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
66

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
61 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

191,54

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

otevřená dutina v bázi kmene, posun těžiště stromu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
67

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
41 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

128,74

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu:

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
68

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Acer pseudoplatanus

javor klen

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
45 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

17 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

141,3

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

kontrola za 5 let

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
69

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Acer pseudoplatanus

javor klen

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
47 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

147,58

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

kontrola za 5 let

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
70

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Acer pseudoplatanus

javor klen

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
41 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

128,74

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit, hniloba v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

kontrola za 5 let

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
71

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Acer pseudoplatanus

javor klen

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
40 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

125,6

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

kontrola za 5 let

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
20.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
72

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Na Běháni

Upřesnění: park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
55 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

25 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

172,7

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Střednědobá až dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

stanovištně přerostlá dřevina, v borce zarostlý železný pásek a drát

Sadovnická hodnota (třída): II-III. - Velmi hodnotné až průměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
73

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
51 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

160,14

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

mokvání borky, dutina v kmeni

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
74

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
33 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

103,62

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozpadající se strom

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
75

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
51 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

160,14

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozpadající se strom, plodnice dřevokazných hub

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
76

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
50 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

157

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozpadající se strom

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
77

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

4 - Zbytková vitalita

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

4 - Koruna převážně suchá

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozpadající se strom

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
78

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silně poškozený strom

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
79

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silně poškozený strom

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
80

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
58 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

17 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

182,12

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silně poškozená chřadnoucí dřevina

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
81

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
40 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

125,6

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silně poškozená chřadnoucí dřevina, dutina a hniloba v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
82

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
60 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

188,4

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

poškozená koruna a kmen

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
83

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
43 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

135,02

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozsáhlá kmenová dutina, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
84

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
50 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

157

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozsáhlá kmenová dutina, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
85

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
45 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

141,3

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozvíjející se dutina v kmeni, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
86

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

poškození koruny větší, suché větve

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví, sanace pahýlu

Priorita zásahu:

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
87

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

větší poškození koruny, rozvoj dutin

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura - spíše však málo efektivní
opatření - alternativně náhrada

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
88

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
51 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

160,14

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

výmladky, suché větve

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví a výmladků

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
89

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
44 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

138,16

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

3 - Odchylky od optima představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozpad koruny v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
90

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
44 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

138,16

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

hnízdní dutina v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

stabilizace koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
91

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
42 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

131,88

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dutina v rozvětvení, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
92

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
50 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

157

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dutina v rozvětvení, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
93

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
38 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

119,32

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

iniciace dutiny v rozvětvení, predikce zhoršování stavu, lze garantovat jen krátkodobou provozní bezpečnost

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

kontrola za 5 let

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
94

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
48 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

150,72

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
95

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
78 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

244,92

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozsáhlá dutina v kmeni

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
96

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
40 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

125,6

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
97

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
35 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

10 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

109,9

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
98

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
31 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

97,34

9 Fyziologické stáří: 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

0 - Bez poškození

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odborná redukce různých růstových vad

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
99

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
17 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

53,38

7 Fyziologické stáří: 2 - mladý aklimatizovaný strom ve fázi d

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

0 - Bez poškození

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu:

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
100

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
7 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

8 Fyziologické stáří: 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

21,98

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

0 - Bez poškození

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění tlakově větvené spodní větve v koruně

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
101

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
24 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

75,36

9 Fyziologické stáří: 2 - mladý aklimatizovaný strom ve fázi d

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

0 - Bez poškození

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

0 - Výborný

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

náprava chyb v řezu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
102

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
23 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

72,22

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

3 - Víc než 40% objemu koruny prosychá

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
103

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
39 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

122,46

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
104

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
33 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

103,62

9 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
105

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
31 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

10 Fyziologické stáří: 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

97,34

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

četná poškození a vady

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odborná redukce vad v koruně, poranění se pravděpodobně zhojí

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
106

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
55 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

17 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

172,7

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá až dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
107

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
43 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

135,02

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá až dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

kodominantní tlakové větvení kosterních větví

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

v horizontu 5cca 5let nutná bezpečnostní vazba, dostatečně dimenzovaná

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
108

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
55 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

172,7

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
109

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
43 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

135,02

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
110

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
45 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

141,3

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí poškozený strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
111

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
28 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

87,92

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

3 - Víc než 40% objemu koruny prosychá

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí poškozený strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
112-113

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

14 Fyziologické stáří: 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:
Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

chřadnoucí stromy a výmladky s průměry kmenů 15-24cm

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

provedení probírky, ev. Úplné odstranění akátu

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
114

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
27 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

84,78

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí poškozený strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
115

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
27 u vícekmenů (cm):
24

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

84,78

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom, dvoják

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
116

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
24 u vícekmenů (cm):
23

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

75,36

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom, dvoják

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
117

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
23 u vícekmenů (cm):
23

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

72,22

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom, dvoják

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
118

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá až dlouhodobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu:

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
119

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
120

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
63 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

197,82

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

dutina v kmeni, prognóza zhoršování stavu, rozklad dřeva v dutině, zatékání vody, extrémně namáhané vidlice rozvětvení kosterních větví

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
121

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
54 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

169,56

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dutina v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
122

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
40 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

125,6

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

rozsáhlé poškození a dutina pod rozvětvením

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
123

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
48 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

150,72

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

poškozená báze kmene, iniciace dutiny v rozvětvení, rozvoj hniloby, prognóza rychlého zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
124

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
41 u vícekmenů (cm):
24

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

Vitalita:

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

128,74

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dutý strom, otevřená dutina v rozdvojení

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
125

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozvoj dutiny v rozvětvení, hniloba, prognóza rychlého zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
13.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
126

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
35 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

109,9

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom s rozpadající se korunou

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
127

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
53 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

166,42

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

hniloba s fruktifikací v bázi kmene

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
128

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
24 u vícekmenů (cm):
24

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

75,36

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

0 - Vysoká

0 - Bez poškození

0 - bez poškození

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

0 - bez dutin

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez
zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační
zásahy

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dvoják, strom pár let bezpečně vydrží, v daném kontextu situace aleje však lze nahradit

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

pokud nebude odstraněn, kontrola po 5 letech

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
129

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
30 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

94,2

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

nepříliš vitální strom s výrazným poškozením v koruně, nejasná perspektiva, v daném kontextu situace aleje však lze nahradit

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
130

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
57 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

178,98

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

dutina s hnilobou v extrémně namáhané části rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
131

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
45 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

141,3

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozvíjející se dutina v rozdvojení, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
132

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
43 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

135,02

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silně poškozené báze kosterních větví, hniloba, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
133

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
50 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

157

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

zhoršující se stav sekundárních korun

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

stabilizace sekundární koruny řezem, nová kontura, v kontextu situace aleje je náhrada
přijatelným alternativním řešením

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
134

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
48 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

150,72

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým
provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

náklon, dutina v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
135

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým
provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozvíjející se dutina v rozvětvení, předpoklad zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
136

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
57 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

178,98

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým
provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

náklon, dutina v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
137

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým
provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

otevřená dutina v rozvětvení, předpoklad zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
138

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
36 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

11 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

113,04

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá až střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozsáhlé poškození větve v koruně

Sadovnická hodnota (třída): III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:
Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
139

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
47 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

11 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

147,58

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

3 - Odchylky od optima představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

hniloba a dutina v rozvětvení, silný náklon

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
140

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

poškození a rozvoj dutiny zejména v rozvětvení, prognóza zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
141

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
51 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

160,14

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

větší suchá větev v koruně, mělké rozvíjející se dutiny v nasazení některých větví, mírný náklon, dutina v kmeni

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
142

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
53 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

166,42

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk

náklon, suché větve v koruně, pahýly

Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

sanace pahýlů a suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
143

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
44 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

138,16

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

0 - Prosychání nezjištěno

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

náprava chybného řezu, prosvětlení koruny

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
144

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
46 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

144,44

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

sanace pahýlů a suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
145

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
47 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

17 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

147,58

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

1 - Mírně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující
jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt
drobných dutin, mokvání ve vidlicích

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

hnízdní dutina v rozvětvení

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odlehčení koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
146

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
47 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

147,58

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

rozvoj dutiny v původním rozvětvení, predikce rychlého zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
147

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
62 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

20 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

194,68

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

3 - Odchylky od optima představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

silný náklon, rozsáhlé poškození v rozvětvení, dutina a hniloba dřeva pod rozvětvením

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
148

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
48 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

18 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

150,72

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

3 - Odchylky od optima představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

rozsáhlá poškození na kmeni, v rozvětvení i v koruně, dutina v kmeni

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
149

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
42 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

131,88

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

3 - Problémové větvení představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

mnohočetný vícekmen, centrální kmen s rozsáhlou otevřenou dutinou

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
150

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
41 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

11 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

128,74

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dutina a hniloba v rozvětvení, náklon, nízká vitalita

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
151

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
57 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

13 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

178,98

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dutina a hniloba v rozvětvení, náklon

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 3 - Ošetření do 3-5 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
152

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
55 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

172,7

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

otevřená dutina v bázi kmene, dutý kmen

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
153

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

104

Výška stromu (m):

Průměry dalších kmenů
u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

326,56

15 Fyziologické stáří: 6 - senescentní jedinec - strom s postup
Poškození koruny

Poškození kmene:

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

Vitalita:
5 - Odumřelý strom

Cíl dopadu:

Hlavní nedostatk

Perspektiva stromu:

patrně mrtvý strom, bez projevů vitality v době vyšetření, u báze možná symptomy dřevomoru

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

riziko zřícení stromu i bez exogenních příčin

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
154

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
78 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

244,92

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje
stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

po zdravotním řezu častěji sledovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
155

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

0 - bez dutin

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na
stabilitu nosných prvků)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Střednědobá perspektiva

Hlavní nedostatk
Sadovnická hodnota (třída): III. - Dřeviny průměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

odstranění suchých větví

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
156

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
69 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

16 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

216,66

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

2 - Zřetelně narušená

1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké
množství starých, částečně zahojených ran

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve

1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání

1 - Problémové větvení představující ohrožení
stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých
případech může být vhodným pěstebním opatřením
zcela odstraněno

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru,
vyžadující stabilizační zásah)

1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se
rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu
nebezpečí zhoršení stavu

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Nejasná perspektiva

Hlavní nedostatk

rozvíjející se dutina v rozvětvení, prognóza nejistá

Sadovnická hodnota (třída): IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

po zdravotním řezu častěji sledovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
157

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
50 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

15 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

157

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

2 - Problémové větvení představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

dutina v rozvětvení, chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
158

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
52 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

163,28

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

1 - Odchylky od optima představující potenciální
ohrožení až z dlouhodobé perspektivy

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Dřeviny neperspektivní

Hlavní nedostatk

chřadnoucí, silně poškozený strom

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
159

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia sp.

lípa

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
41 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

12 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

128,74

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence
rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

hniloba a dutina v kmeni, silně poškozená koruna, chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice
09.04.2020

Datum terénního šetření:

Identifikace
160

Označení stromu:
Obec: Chabařovice

Druh:

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

Ulice:

Upřesnění: cyklostezka na Miladu

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
49 u vícekmenů (cm):

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Výška stromu (m):

17 Fyziologické stáří: 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

153,86

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

3 - Výrazně snížená

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran,
např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

2 - Prosychání větších větví

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

0 - bez chyb ve větvení

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Bez chyb

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Cíl dopadu:

Perspektiva stromu:

1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem

Krátkodobá perspektiva

Hlavní nedostatk

hniloba v kmeni, chřadnoucí strom

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Zdravotní
řez
(S-RZ)
Bezpečnostní
řez
(S-RB)
Redukční
řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací:
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 2 - Ošetření do 2-3 let

Poznámka

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

IČ: 67996736
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Fotodokumentace – stromy Chabařovice
Stromořadí – zahrádkářská kolonie za můstkem
Obr. 1. Stromořadí u zahrádkářské kolonie

Obr. 2. Charakteristickým poškozením stromů je zde hluboký řez s následným obrostem a tvorbou
sekundárních korun

Obr. 3. Některé stromy byly v minulosti dekapitovány

Obr. 4. Dekapitace je u lip fatálním poškozením zásadně zkracujícím perspektivu stromu

Obr. 5. Tvorba sekundárních korun na pahýlech

Obr. 6. Tvorba sekundárních korun na pahýlech

Obr. 7. Stromořadí u zahrádkářské kolonie

Obr. 8. Stromořadí u zahrádkářské kolonie

Obr. 9. Stromořadí u zahrádkářské kolonie

Alej u ulice M. Kršňákové
Obr. 10. Tvorba sekundárních korun

Obr. 11. Stromořadí ve východní části lokality

Obr. 12. Stromořadí v západní části lokality

Obr. 13. Silně poškozené stromy v této části aleje

Obr. 14. Západní část aleje

Obr. 15. Torza dřevin v západní části aleje

Obr. 16. Torza dřevin v západní části aleje

Obr. 17. Silně poškozené dřeviny v zástavbě západní části aleje

Park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele
Obr. 18. Mohutná lípa u kaple – strom č. 72

Obr. 19. Kleny u kaple

Obr. 20. Stromořadí ke kapli

Obr. 21. Stromořadí ke kapli

Stromořadí k jezeru Milada
Obr. 22. Stromořadí k jezeru Milada

Obr. 23. Charakteristickým poškozením jsou zde dutiny a hniloba v rozvětveních po odstranění
kosterních větví

Obr. 24. Jedná se zde často o chřadnoucí stromy s rozsáhlými poškozeními v koruně

Obr. 25. Stromořadí je pomístně s prolukami

Obr. 26. Patrně odumřelý strom č. 153

Obr. 27. V některých případech se jedná o havarijní dřeviny s rozvrácenými korunami

Obr. 28. Charakteristickým poškozením jsou zde dutiny a hniloba v rozvětveních po odstranění
kosterních větví

Obr. 29. Stromořadí k Miladě

Obr. 30. Po hlubokém řezu se tvoří nestabilní sekundární koruny

