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Zadání posudku
Posudek byl zadán za účelem zjištění aktuálního stavu celkem 28 ks stromu (1 ks dubu letního a

27 ks dubu červených) v ulici Přemyslova, v úseku mezi ulicemi Maroldova a Přísečnická. Stromy byly
zhodnoceny vizuálně, u čtyřech vybraných jedincu bylo provedeno tomografické měření kmenů a
u dvou tahová zkouška.

Cílem posudku je nejen zjištění aktuálního stavu stromu a navržení adekvátních pěstebních
opatření, ale také zjištění výchozího stavu a odhad perspektivy stromů z pohledu realizace plánované
rekonstrukce povrchu chodníku, vozovky a parkoviště mezi ulicemi Maroldova a Scheinerova.

Výchozí podkladové materiály
. Mapový portál www stromypodkontrolou cz (dále jen SPK) s polohopisem a číslováním

předmětných stromu
. Koordinační situace plánované stavby „Kamnecové jezero ChomutoV v digitální verzi dwg
. Mapa — situační zákres stromu - dendrologického pruzkumu zpracovaného ing. Součkem.

Objednávka zadavatele.

Způsob zpracování posudku
Poloha stromů byla zaměřena s přesností na jednotky centimetru tak, aby byl reflektován

skutečný střed kmenu a vnější okraje bází kmenu. Pruměry (obvody) bází některých stromu jsou
diametrálně odlišné od pruměru (obvodu) těsně na úrovni terénu. Výsledné hodnoty byly zakresleny
do mapových podkladu a zároveň byly zhotoveny „soutisky~ těchto map, aby bylo možné posoudit jak
skutečný stav, tak polohu kmenu a jejich bází v plánu budoucí rekonstrukce (stavby).

ČĺslovánÍ stromů vychází z podkladu SPK, potažmo z pořadových čísel a Čísel identifikačních
štítku.

Vizuální hodnocení bylo provedeno s využitím standardu SPPK AOl 001:2017 Hodnocení stavu
stromu, (v aktuálním znění) [online] httQ//standardy nature cz/seznam-standardu a dle metodiky
znaleckého ústavu Arbonet, s.r.o.

Měření akustickým tomografem bylo provedeno na stromech 9, 16, 18 a 28. Použit byl
akustický tomograf Fakopp 3D a výsledky interpretovány v programu ArborSonic 3D. Cílem vyšetření
kmenu stromů akustickým tomografem bylo zjištění rozsahu hniloby či narušení dřeva uvnitř kmene.

Tahová zkouška, byla prováděná přístrojem TreeQinetic® německé firmy Argus electronic gmbh,
je prakticky nedestruktivní a v současnosti asi nejpřesnější přístrojová metoda měření odolnosti
stromu vuči vývratu nebo zlomu kmene. Pomocí speciálního softwarového programu ArboStat byla
následně vypracována analýza větrné zátěže na měřený strom, a vypočtena odolnost stromu proti
vývratu a zlomu kmene. Výslednou hodnotou je tzv. bezpečnostní faktor (BF) uváděný v jednotkách
nebo procentech. Pokud je strom stabilní, tak to znamená, že bezpečnostní faktor stromu je vyšší než
1,5 (v procentickém vyjádření je jeho stabilita vyšší než 150%). Pokud je bezpečnostní faktor nižší -

mezi hodnotami 1-1,5 (stabilita stromu je mezi 100— 150% a naměřené hodnoty se nacházejí v šedé
části grafu), měřený strom je považován z hlediska stability oslabený. Je-li bezpečnostní faktor stromu
menší než I (stabilita stromu je nižší než 100% a nam~řené hodnoty se nacházejí v červené části
grafu), lze hovořit o stromu nestabilním s reálnou možností zlomu kmene (báze kmene) či dokonce
možností vývratu



Popis, poloha stromů a prostorová omezení
Aktuální poloha stromu i v současném stavu začíná být problematická. Duby červené jsou

středněvěké stromy, v našich podmínkách běžně dorustající výšky přes 25 m a šířky koruny přes 18
m. Rozestupy kolem 5 m jsou proto neúměrně malé, stromy rostou příliš nahloučené, v dusledku
čehož se koruny nejen dotýkají, ale vzájemně si konkurují o světlo a jednostranně se deformují.
V minulosti byly evidentně seřezány ve výšce přibližně 2,5 rn, o čemž vypovídá jednotná úroveň
větvení kmenú nebo rustových anomálií ve stejné výšce (viz obrázek). Sesazení primární koruny
v minulosti zpúsobilo mimo jiné rozvětvení často nevhodným (defektním) zpusobem, např. vidličnatá
větvení (tzv. tlaková) se zarustající kurou dvou a více kosterních větví.
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Dusledkem rustu stromu v těsné blízkosti jsou buď
přeštíhlené kmeny, nebo kosterní větve, výrazně excentrická
koruna a vysoko nasazené těžiště koruny. To vše jsou
z hlediska stability rizikové faktory. Dokud stromy rostou
všechny u sebe, v ‚puvodní sestavě, vzájemně se chrání i
podporují a chovají se jako porost. V okamžiku, kdy jsou
některé stromy odstraněny, tak ty zbývající začínají mít
problémy se stabilitou. Strom, který má korunu výrazně na .

jednu stranu, když zustane osamocen nebo je vystaven . ~.. Y~

pusobení větru ze strany, odkud nebyl ‚zvyklý, má vážný
predpoklad k mechanickemu selhani To je problem stromu
zejména v úseku mezi ulicemi Maroldova a Scheinerova, kde
tvoří alej a koruny jsou deformovány prakticky ze tří stran.

Báze kmenu postupne narustaji v nekterych pripadech I

velmi vyrazne a zacinaji prerustat pres prostor ktery jim byl
puvodně vymezen, v několika případech dokonce přerůstají i .

přes okraj obrubníku. V tabulce jsou uvedeny vzdálenosti



okraje báze kmene v úrovni terénu od hrany vozovky. Od vzdálenosti je tedy ještě třeba odečíst šířku
obrubníku (cca 15 cm).

Kmeny a kosterní větve v řadě případu již zasahují do provozních profilu, zejména nad chodníkem
a nad silnicí a tvoří tak trvale konfliktní překážku. Některé stromy mají z tohoto duvodu již opakovaně
odřené kosterní větve, jelikož vysoké projíždějící automobily je odírají (viz obrázek níže).

Kořeny začínají nadzvedávat povrchy chodníku a začínají vyvalovat obrubníky. To samo o sobě
zatím není ani tak problém pro stromy, jako pro provoz, avšak jen do té doby, než se v kořenové zóně
začne s jakoukoliv výkopovou činností.
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Konflikt stromů s plánovanou rekonstrukcí - stavbou
Na základě situačního zákresu plánované rekonstrukce a informací podaných pracovníky OŽP

Chomutov, by mělo dojít ke kompletní změně všech povrchu a přeložce sítí veřejné technické
infrastruktury (VTI). To je zejména z pohledu kořenové zóny stromu veliký problém. Pokud by stromy
zustaly na nezměněném stanovišti, tak by jich naprostá většina, Po provedení vhodných pěstebních a
stabilizačních opatření, mohla zůstat. V okamžiku jakéhokoliv zásahu pod úroveň terénu, dojde
nevyhnutelně k pusobení výrazných stresových faktoru:

1. Mechanické poškození kořenů. I kdyby byl použitý maximálně šetrný zpusob odstraňování
svrchních vrstev materiálu, tak minimálně u stromu kde již došlo k zarostení kořenu či bází
kmenů je nedestrukční odstranění prakticky nemožné

2. Hloubka založenĺ nových povrchů. Bohužel při zpracování tohoto posudku nebyl k dispozici
ani jeden řez nově navrhovaných konstrukcí, tudíž lze jen odhadovat z obecné zkušenosti, Že
podkladové vrstvy tzv. „kufru se budou pohybovat kolem 25 - 30 cm u pochozích povrchu a
kolem 50 cm u pojezdných. Přičemž je třeba počítat se založením obrubníků, kde hloubka
může přesahovat ještě o dalších 10 cm. V okamžiku, kdy dne báze kmene dosahuje již na
samý okraj konstrukce, bude velmi problematické nepoškodit tu části náběhů vedoucí již pod



zemí. Po zaměření skutečných bází kmenu
je jasné, že se všechny stromy „nevejdou
ani do plánovaných čtvercu. Navíc ani není
jasné, Z jakého budou materiálu a jaké
konstrukce

3. Přeložka sítí VTI bude nevyhnutelná a bude
součástí rekonstrukce. Vzhledem k tornu, že
zde vedou potrubí jak splaškové, tak
dešťové vody, dále vodovod, elektro kabely,
plyn a další, je prakticky nevyhnutelné
minimálně částečné poškození kořenu.
V některých případech jsou vedení
v bezprostřední blízkosti stromu. Např.
v blízkosti stromu č. 22 je 7 ruzných sítí VTI

(viz obrázek vpravo). Poškození kořenu má
za následek hnilobu a destabilizaci stromu
z pohledu jeho odolnosti proti vývratu, ale
zároveň dramaticky snižuje schopnost
čerpání vody a následně pusobí odumírání
koruny.

4. Změna vodního režimu je na první pohled
minimální problém, avšak ve skutečnosti
problémem zásadním. V ploše, která je více
jak z 80% tvořena zpevněnými povrchy, si
stromy na srážkovou vodu z přirozeného
zasakování „nesáhnou“. Jsou odkázány na podzemní vodu nebo na povrchovou vodu, která
se pod zemí kumuluje. Např. pod svody okapu, u kanálu či potrubí dešťové kanalizace.
Kořenový systém je proto ve městě velmi nerovnoměrný a je distribuován výrazně tam, kde je
zdroj vody. Jeden kořen tak muže rust i desítky metru ke zdroji vody, který je strategický pro
život konkrétního jedince. Navíc celková vlhkost pudního horizontu je ovlivněna jak
zasakováním, tak ale i kapilárním vzlínáním, na které jsou kořeny dlouhodobě adaptovány. To
vše se zásadním zpusobem změní ve chvíli, kdy se začne v tomto horizontu kopat do hloubky
50 a více cm. V případě vodovodu to bude minimálně 1 m, v případě kanalizace až 3 m. Nové
výkopy a následné písčité obsypy potrubí a kabelu pusobí jako drenáž. Kořenový systém
dospělého stromu, na který pusobí další stresové faktory se nedokáže tak rychle adaptovat, a
nezřídka v dusledku změny vodního režimu odumírá.

Všechny výše uvedené i jiné faktory budou mít jednoznačně za následek ať už primární, nebo
sekundární poškození současných dubů, které by v případě zachování „status quo“ byly na stanovišti
ještě životaschopné, alespoň krátkodobě. Stromy, které by pak na místě zustaly, budou vystaveny
velmi nepříznivým stanovištním podmínkám ať už pod zemí, ale i náporu „nových“ směru větru nad
zemí.

Stav stromu v současnosti není ani bez stavební činnosti dlouhodobě perspektivní a většina je již
za svým rustovým i funkčním zenitem. O torn svědčí i nemalé množství již odstraněných stromů, nebo
stromu navržených k odstranění. Jako podstatně smysluplnější, než snaha zachovat současné stromy
za „každou cenu“ s velmi riskantním výsledkem, se jeví možnost zakomponování trvalých míst pro
nové i budoucí stromy. Místa, která by nebyla v konfliktu se sítěmi VTA, místa, která by měla
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dostatečný podzemní prokořenitelný prostor umožňující i umělou zálivku a v neposlední řadě místa,
která by byla chráněna jako trvale udržitelný prostor pro stromy, tedy i budoucí nástupce.

Je třeba si uvědomit, že v případě, kdy se stromy nachází v ochranném pásmu sítí VTI, nelze po
jejich vykácení na stejné místo vysadit nové. Nová koncepce a nový projekt ve spolupráci se správci
všech sítí VTI, zvláště pokud se plánují přeložky, je ideálním časem pro vytvoření kompromisu. Dá se
zkombinovat způsob využití místa pod zemí jak pro sítě VTI, tak i pro stromy, a zaručit tak, že i za
dalších padesát let, budou na těchto místech stromy.

Metod~ky hodnocení, vysvětflvky pojmů a zkratek
Hodnocení je uvedeno jak v souhrnných tabulkách, tak v rámci jednotlivých stromů

P. Č. SPK — pořadové číslo stromu dle hodnocení na portálu Stromy pod kontrolou
Č. štítku - číslo plastového identifikačního štítku SPK na kmeni stromu (některé chybí)
Č. Souček — číslo stromu dle zákresu dendrologického hodnocení ing. Součka
Okraj báze od hrany — vzdálenost okraje báze kmene od hrany vozovky (zahrnuje i šířku obrubníku)
Obvod kmene — obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí v cm
Obvod báze — obvod báze kmene v úrovni terénu, měřen obvodovým pásmem s převodem průměru
~ báze — průměr báze kmene v úrovni terénu měřeno ve dvou směrech: kolmo a podél vozovky
Poloměry koruny — poloměry koruny mřeny do čtyř světových stran se započítáním ideálního středu
kmene
Výška stromu - výška stromu měřená laserovým výškoměrem s přesností na jednotky metrů
Základna koruny — výška nasazení koruny — nejnižší úroveň obvodu vertikální plochy koruny, který
se ještě podílí na jejím charakteristickém habitu.
Stáří — Fyziologické stářĺ - charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů:
1. mladý strom ve fázi ujímání,
2. aklimatizovaný mladý strom,
3. dospívající strom,
4. dospělý strom,
5. senescentní strom.

Vitalita - Vitalita stromu (životní funkce, fyziologická vitalita, životaschopnost), hodnocena dle
standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů, charakterizuje jedince z pohledu dynamiky
průběhu jeho fyziologických funkcí. Vitalita je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení
zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

o rozsah defoliace (případně odhad počtu ročníků jehlic),

• změny velikosti a barvy asimilačních orgánů,
• významné napadení asimilačních orgánů chorobami či škůdci,
. dynamika vývoje sekundárních výhonů,
o změny formy větvení vrcholové části koruny,

. prosychání na periferii koruny,
• u fyziologického st~~í 1 až 3 dynamika výškového přírůstu.

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů v příloze č. 5:
1. výborná až mírně snížená,
2. zřetelně snížená,
3. výrazně snížená,
4. zbytková vitalita,
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5. suchý strom.
Zdravotní stav (defekty a poškození) stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického
narušení či poškození. Zdravotní stav, dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocenĺ stavu stromů, je
hodnocen na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich
souběhu:

. mechanická poškození,

. napadení dřevními houbami, xylofágním hmyzem,

. přítomnost silných suchých větví,

. přítomnost dutin a výletových otvorů,
přítomnost defektních a poškozených větvení.

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů v příloze č. 6:
1 zdravotní stav výborný až dobrý,
2. zhoršený,
3. výrazně zhoršený,
4. silně narušený,
5. kritický/rozpadlý strom.

Stabilita stromu - dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů hodnotí úroveň rizika
selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením části koruny. Je hodnocena na základě
souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

• přítomnost defektních větvení (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení
‘ a podobně),
. symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágním
. hmyzem,
‘ přítomnost dutin a výletových otvorů,
• habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna),
. výskyt přerostlých sekundárních výhonů,
‘ trhliny v hlavních nosných částech stromu,
‘ nekompenzovaný náklon kmene,
o symptomy infekce či narušení mechanicky významného kořenového

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů v příloze č. 7
1. výborná až dobrá (nenarušená),
2. zhoršená,
3. výrazně zhoršená,
4. silně narušená,
5. kritická. ‘

Provozní bezpečnost - je syntetická hodnota vyjadřující míru ohrožení cíle pádu, jejíž odvození je
výsledkem individuálního přístupu autora na základě zjištěných kvalitativních atributů (zejména
hodnota cíle pádu a stabilita). Pro toto hodnocení byla použita certifikovaná metodika NAKI

Hodnotící stupnice dle certifikované metodiky „Evidence a hodnocení vegetačních prvků
v památkách zahradního umění‘:

1 - bezpečný strom
2 - mírně nebezpečný
3 - středně nebezpečný
4 - nebezpečný strom
5 - velmi nebezpečný
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Pěstební stav - je hodnotící ukazatel, jenž není zahrnut ve standardu hodnocení stromů, ale vychází
z interní metodiky znaleckého ústavu Arbonet. Shrnuje stav stromu ve vztahu k jeho udržitelnosti na
daném místě s dosažením předpokládaného pěstebního cíle. Tento stav stromu je mimo jiné ovlivněn
i v minulosti prováděnými pěstebními zásahy, nejen na dřevině samotné, ale i vjejím bezprostředním
okolí na konkrétním stanovišti.

Pro účely posouzení je použita tříbodová stupnice pěstebního stavu 1 - 3:
1 - stav výborný
2 - stav uspokojivý (dobrý)
3 - stav neuspokojivý (špatný)

Defekty - Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště. Vizuální posouzení konkrétních defektů
bylo provedeno a na základě interní metodiky znaleckého ústavu Arbonet, s.r.o. Jedná se o stručný
výčet zjištěných defektů, symptomů, okolností a stanovištních podmínek, specifikovaných pomocí
zjednodušených hesel (nebo jejich zkratek). Při hodnocení se vybírají z tohoto výčtu jen defekty a
symptomy příslušných zájmových oblastí, které jsou vizuálně patrné a dominantní v okamžiku
hodnocení.
Konflikt se stavbou — odhad potenciálního konfliktu se stavbou — plánovanou rekonstrukcí dle
předložených materiálů, zejména v kořenové zóně. Z tohoto pohledu se odvíjí i posouzení
perspektivy.
Konflikt s provozem — posouzení konfliktu s aktuálním provozem nebo požadovanými funkcemi
v okolí stromu, bez ohledu na realizaci stavby. Z tohoto pohledu se odvíjí i posouzení perspektivy. ‘

Perspektiva stromu dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů charakterizuje
zjednodušeným způsobem předpokládanou délku jeho existence na daném stanovišti, danou stavem
jedince (vitalita, zdravotní stav, stabilita) při současném zohlednění limitů stanoviště a podobně.
Rozhodující pro zařazení do stupnice je horší z parametrů.

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů v příloze č. 8:
a dlouhodobě perspektivní - strom na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu

desetiletí.
b krátkodobě perspektivní (perspektiva dočasná) - strom na stanovišti dočasně

udržitelný, případně ve stavu, kdy nelze očekávat dlouhodobou perspektivu.
c neperspektivní - strom na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou

předpokládanou dobou ponechání (předržení).
Návrhy opatření, kódy zásahů Navržená pěstební opatření vyjádřena zkratkami, ke kterým je
přiřazen popis dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů a dle dle standardu SPPK A02
002 Řez stromů.
Naléhavost - dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů se rozlišují třídy naléhavosti
podle jejich důležitosti. Účelem je zejména možnost finanční optimalizace zásahu. Provedení všech
navržených pěstebních opatření v jednom kroku (bez ohledu na naléhavost) není technologickou
chybou.

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK AOl 001 Hodnocení stavu stromů v příloze č. 10:
0. pěstební opatření s nutností okamžitého provedení — riziko z prodlení,
1. realizovat v první etapě prací,
2. realizovat ve druhé etapě prací,
3. realizovat ve třetí etapě prací.

Alternativní opatření - navržené opatření v případě realizace stavby — plánované rekonstrukce dle
podkladových materiálů. Zohledňuje aktuální stav, potenciální konflikty stromů se stavbou i jejich
odhadovanou perspektivu.

8



Duvody kácení - vychází z interní metodiky znaleckého ústavu Arbonet. Jedná se o výčet, pomocí
zjednodušených hesel (nebo jejich zkratek), tzv. „závažných duvodu‘ ke kácení. Ty se uplatňují
zejména při podávání žádostí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les.

Zařazení vegetačního prvku a základní plochy

Zařazení vegetačního prvku dle ČSN 839001

1. rovina — sklon do 1:5

Přístupnost zeleně
(dle 12. kapitoly ČSN 83 9001)

Forma výsadby stromu
(dle 14. kapitoly ČSN 83 9001)

Druh zeleně 11.1.8 liniová zeleň: zeleň doprovázejícl liniové stavby (např. zeleň železničních tratí a
(dle 11. kapitoly ČSN 83 9O01~ nádraží. silniční zleň, uliční zeleň) a ~řlrodní nebo umělé vodoteče a vodnl nádrže

12.1 obecní zeleň: zeleň v majetku obce (města, vesnice)
12.3 veřejná zeleň: starší název pro ruzné dwhy zeleně volně přlstupné veřejnosti bez
ohledu na majetkové vztahy k pozemku
12.4.1 zeleň veřejnosti volně přístupná: zeleň přlstuprlá veřejnosti bez omezení.
14.3.2 stromořadí: liniová výsadba stromu, zpravidla jednoho druhu, obvykle
v pravidelných rozestupech; často tvoři doprovod liniového prvku nebo stavby (např. vodoteče,
komunikace, oplocení nebo hranice pozemku)
14.3.2.1 alel: dvou a víceřadé stromořadí podél pozemní komunikace

Hodnocení základní plochy stromu (ZP) dle SPPK AOl 001 :2018

Sklonitost terénu ZP (1-4) (dle kap.
2.1.8)

I 2. Pruměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou
Intenzitní třída údržby ZP (1.4) I zařazeny do 1 třídy. Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako
(dle kap. 2.1.4) funkční typ zeleně s neivvšším podílem v systémech zeleně sídel.

Hodnoty cíle pádu základní plochy stromu (ZP) dle SPPK AOl 001:2018

dle využití plochy v dopadové
vzdálenosti stromu naZP (1-6) 1. konstantní využití plochy mezi 24 hod. a min. 2,5 hod/den
(viz kap. 2.1.7)
dle frekvence pohybu osob (1-6) 2. chodci a cyklisté 8 -72 osob za hodinu
(viz kap. 2.1.7)
dle typu komunikace (1-6) 2. silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území,
(viz kap. 2.1.7) parkoviště
dle hodnoty majetku (1-6) 3. riziko vzniku škod na majetku mezi 54.000 Kč a 540.000 Kč
(viz kap. 2.1.7)

‘.

- .-
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De~idrometr~cké ve~ičiny~ fyzio~ogické stáří

E ~ báze Poloměry koruny W~ ~ ~W ~ (..) W
a. .. . . český ..o ~ o ~ .~ E ~D ~ Fyziologické
® o Vedeckynazev . ~ O ~ ~ o .í~ 2

. nazev .D w E .o .~ o stan (1-5)
~Q ~ O E ~ > W

~‘j ~O ~ .~ ~ s v j z N

1 939 0 Quercus robur dub letní - 448 10,0 6,0 8,0 14,0 21 5,0 5 dospělý
2 940 1 Quercus rubra dub červený 61 148 84 92 2,5 7,5 3,9 7,0 20 4,0 4 dospělý
3 941 2 Quercus rubra dub červený 71 249 104 108 5,5 11,1 7,2 10,2 22 5,0 4 dospělý
4 942 3 Quercus rubra dub červený 69 210 90 80 2,7 11,1 7,3 7,0 23 5,0 4 dospělý
5 943 4 Quercus rubra dub červený 62 227 98 92 5,9 10,6 5,8 E~0 22 3,0 4 dospělý
6 944 5 Quercus rubra dub červený 35 275 159 154 6,5 10,7 6,4 7,7 22 3,0 4 dospělý
7 945 6 Quercus rubra dub červený 54 241 116 110 4,8 10,0 8,7 7,6 22 2,0 4 dospělý
9 947 7 Quercus rubra dub červený 54 250 157 128 7,5 5,4 5,1 10,4 20 2,5 4 senescentní
10 948 8 Quercus rubra dub červený 78 212 90 98 6,2 4,5 4,8 11,3 26 2,5 4 dospělý
ii 949 9 Quercus rubra dub červený 61 284 128 118 5,6 5,2 7,0 10,8 27 5,0 4 dospělý
13 950 10 Quercus rubra dub červený 51 219 135 183 5,9 2,8 5,5 11,6 24 2,0 5 senescentní
14 951 11 Quercus rubra dub červený 62 264 128 128 3,9 2,6 6,2 12,2 26 3,0 4~
15 952 12 Quercus rubra dub červený 72 268 105 116 3,6 4,3 8,3 13,9 25 4,0 4 dospělý
16 953 13 Quercus rubra dub červený 67 303 108 110 3,4 7,6 5,9 12,0 24 2,0 5 dospělý
17 954 14 Quercus rubra dub červený 63 181 94 90 4,8 5,4 11,4 5,1 22 2,0 4 dospělý
18 955 15 Quercus rubra dub červený 86 223 92 100 8,5 5,6 8,5 10,9 18 2,0 4 dospělý
19 956 16 Quercus rubra dub červený 72 163 90 90 3,4 6,0 6,1 8,9 18 2,0 4 dospělý
20 957 17 Quercus rubra dub červený 70 200 98 90 4,2 6,2 8,1 7,9 15 2,0 4 dospělý
21 979 27 Quercus rubra dub červený -4 232 116 134 9,7 9~3 5,6 6,1 23 2,5 4 dospělý
22 978 26 Quercus rubra dub červený 5 182 88 90 7,6 9,8 3,2 5,5 25 6,0 4 dospělý
23 977 25 Quercus rubra dub červený -20 287 180 260 7,3 10,7 6,4 6,4 24 3,0 4 senescentní
24 976 24 Quercus rubra dub červený 36 185 75 96 6,8 10,6 2,8 6,7 26 3,0 4 senescentní
25 975 23 Quercus rubra dub červený 6 237 98 140 9,1 11,2 5,0 8,2 24 3,0 4 dospělý
26 974 22 Quercus rubra dub červený -3 352 142 152 7,3 14,5 7,8 9,1 27 5,0 5 dospělý
28 972 21 Quercusrubra dubčervený 19 203 84 110 1,6 2,4 3,9 2,2 13 2,0 5 dospělý
29 971 20 Quercus rubra dub červený 24 172 84 98 4,5 7,6 7,5 9,0 20 4,0 4 dospělý
30 970 19 Quercusrubra dubčervený 34 288 118 200 8,4 7,9 7,4 11,2 24 2,0 4 dospělý
31 969 18 Quercus rubra dub červený 42 234 108 106 4,7 10,5 10,7 9,1 21 2,0 4 dospělý



Defekty, symtomy a oko~nost~ strniov~ště

VědeckÝ Zkrácený výčet defektů, symptomů a okolností stanoviště Poznámka
ci nazev

1 939 Quercus robur bazální hniloba, kambiální propad, poškození báze kmene, rozsáhlá hniloba Blízko obrubníku, báze kmene kontaminována psí močí, nuntá
kmene, otevřená dutina(y) ve kmeni, výmladky kmenové, náklon kmene preventivní redukce a odlehčení kosterních větví z důvodu stabilizace
přirozený, boj o světlo — oválný průřez, velké suché větve či pahýly (nad 50
mm)

~ ~

2 940 Quercus rubra tlakove vetveni se zarustajici kurou — zdrave, korunova vymladnost velka, dvojak, pri realizaci kontrola, pripadne vymena vazby, s minimalní
vazba dynamická v horní úrovni nad místem větvení Ix, nízký provozní profil nosností 3 t
koruny, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, přeštíhlená
koruna~

3 941 Quercus rubra tlakove vetveni se zarustajici kurou — zdrave, koruna v konfliktu se trojak, nutna lokiani redukce zejmena nad silnicí. V případě redukce
sousedním stromem či stromy, nadměrná váha větví, předpoklad pádu větví nebude nutné zatím instalovat nové vazby
či jejich částí

~ ..‘.

4 942 Quercus rubra tlakove vetveni se zarustajici kurou — zdrave, koruna v konfliktu se dvojak, plodnice (ranovy parazit) na rezne rane, pravdepodobne
sousedním stromem či stromy, přeštíhlená koruna, nadměrná váha větví, ohňovec. Nutná preventivní stabilizace, vzhledem k postupující
viditelné nezahojené I nezavalené rány, výrazná hniloba (či dokonce infekci nelze očekávat dlouhodobou prespektivu
otevřené dutiny) v kv viditelné plodnice dřevokazné houby

~ ...

5 943 Quercus rubra viditelné nezahojené I nezavalene rany, koruna v konfliktu se sousednim redukce od lampy verejneho osvetlení, preventivně odlehčovat
stromem či stromy, nadměrná váha větví, předpoklad pádu větví či jejich přetížené větve a zajistit provozní profily
částí koruna v konfliktu s překážkou

—

6 944 Quercus rubra výrazne korenove nabehy, konflikt korenu s prekazkou, poskozeni korenu zbytnela baze kmene, mozna hniloba, koflikt s přístupovou cestičkou
předpokládané, předpokládaná hniloba kořenů, nadměrná váha větví, k brance domu, dokud se nebude předělávat, nebude zásadní
předpoklad pádu větví či jejich částí, nízký provozní profil koruny problém, doporučujeme proměření báze kmene akustickým

tomografem
~ -...

7 945 Quercus rubra naklon kmene prirozeny, boj o svetlo — ovalny prurez, koruna v konfliktu se kabel v korune, lokami redukce - ke kabelu v korune, strom mime
sousedním stromem či stromy, koruna v konfliktu s překážkou, nízký prosychá, sledovat další vývoj
trovozní profil koruny

~ ~.-.-. ‘-.-

9 947 Quercus rubra bazalni hniloba, rozsahla hniloba kmene, kodominantni (tahove) vetveni postupne odumira, strom se silne narusenou stabilitou a konfliktem
infikované, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), výrazná hniloba aktuálního provozu (výhled do křižovatky, deformace obrubníku,
(či dokonce otevřené dutiny) v kv, možnost selhání stromu či jeho části, blízkost inženýrkých sítí. Akustickým tomografem ověřeno rozsáhlé
konflikt kořenů s překážkou mechanické narušení kmene~ . . “

10 948 Quercus rubra praskliny zavalujicí se bez znamek hniloby, predpokladana hniloba kmene, vyrazne vychylena koruna nad parkoviste, konflikt baze kmene
koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, výrazně nevyvážená s obrubníkem a chodníkem, blízkost kanálu dešťové kanalizace,
koruna, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, předpoklad pádu větví brání výhledu do křížovatky, zvážit pokácení i v případě nerealizace
či jejich částí, konflikt kořenů s překážkou, vazba dynamická v horní úrovni stavby z důvvodu konfliktu s křižovatkou .

nad místem větvení lx~



Defekty, symtomy a oko~nost~ stanoviště

Vědecký Zkrácený výčet defektů, symptomů a oko‘ností stanoviště Poznámka
c‘~ naev
11 949 Quercus rubra konflikt kořenů s překážkou, výrazné kořenové náběhy, koruna v konfliktu se Koruna extrémě deformovaná v důsledku malých rozestupů,

sousedním stromem či stromy, výrazně nevyvážená koruna, tlakové větvení extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale nevyhovující provozní profil
se zarůstající kůrou — zdravé, trvale nevyhovující provozní profil nad chodníkem

~ ~ď Quercus rubra výrazné kořenové náběhy, škrtící kořeny, konflikt kořenů s překážkou, Koruna extrémě deformovaná v důsledku konkurenčního boje
rozsáhlá hniloba kmene, otevřená dutina(y) ve kmeni, výrazně nevyvážená o světlo, extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale nevyhovující
koruna, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, trvale nevyhovující provozní profil nad chodníkem, infikovaný kmen s postupující
provozní profil hnilobou na tahové straně

14 951 Quercus rubra konflikt kořenů s překážkou, kodominantní (tahové) větvení zdravé, trvale Koruna extrémě deformovaná v důsledku konkurenčního boje
nevyhovující provozní profil., koruna v konfliktu se sousedním stromem či o světlo, extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale nevyhovující
stromy, výrazně nevyvážená koruna, velké suché větve či pahýly (nad 50 provozní profil nad chodníkem
mm), korunová výmladnost nízká

15 952 Quercus rubra konflikt kořenů s překážkou, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný Koruna extrémě deformovaná v důsledku konkurenčního boje
průřez, výrazně nevyvážená koruna, trvale nevyhovující provozní profil., o světlo, extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale nevyhovující
tlakové větvení se zarůstající kůrou — infikované, vysoká pravděpodobnost provozní profil nad chodníkem, extrémně vychýlené těžiště, redukce
pádu kosterní větve, možnost selhání stromu či jeho části k lampě VO

~ ~ Quercus rubra konflikt kořenů s překážkou, tlakové větvení se zarůstající kůrou — Poškozená kosterní větev od aut nad silnicí. Velmi nebezpečný
infikované, rozsáhlá hniloba kmene, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní strom s kriticky narušenou stabilitou, akustickým tomografem
větve, možnost selhání stromu či jeho části, vazba dynamická horní ověřeno rozsáhlé mechanické narušení kmene. Hrozí selhání celého

kmene, nutno pokácet bez zbytečného odkladu
17 954 Quercus rubra konflikt kořenů s překážkou, praskliny zavalující se bez známek hniloby, Koruna vychýlená v důsledku dřívějšího sesazeni koruny, nad silnici,

velká mechanická poškození či praskliny na kv, koruna v konfliktu se kde tvoří trvalou překážku provozního profilu. Nad silnicí je
sousedním stromem či stromy, přeštíhlená koruna, trvale nevyhovující poškozená kosteni větev oděrem od aut. Neprespektivní i
provozní profil. v současném stavu

18 955 Quercus rubra kodominantní (tahové) větvení infikované, náklon kmene přirozený, boj o Koruna deformovaná v důsledku konkurenčního boje o světlo,
světlo — oválný průřez, předpokládaná hniloba kmene, výrazně nevyvážená extrémně vychýlené těžiště koruny, infekce hlavního větvení,
koruna, výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny) v kv, vysoká akustickým tomografem ověřeno rozsáhlé mechanické narušení
pravděpodobnost pádu kosterní větve, pravděpodobný pohyb či mech. kmene pod kosterním větvením!
poškoz. kořenů v minulosti, nízký provozní profil koruny

19 956 Quercus rubra kodominantní (tahové) větvení infikované, viditelné nezahojené I nezavalené Koruna deformovaná v důsledku konkurenčního boje o světlo,
rány, výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny) v kv, vysoká vychýlené těžiště koruny, infekce hlavního větvení, dvoják, dutý
pravděpodobnost pádu kosterní větve, nízký provozní profil koruny, velké v kosterním větvení, perspektivní jen krátkodobě
suché větve či pahýly (nad 50 mm)



Defekty, symtomy a okoh‘ost~ stanov~ště

Vědecký Zkrácený výčet defektů, symptomů a okolností stanoviště Poznámka
c1 nazev
20 ~7 ~~cus rubra pravděpodobný pohyb či mech. poškoz. kořenů v minulosti, poškození Silně deformovaná koruna, viditelně poškozené kořeny, silná infekce

kořenů zjevné, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný průřez, tlakové kosterní větve s reálnou možností zlomu, konfliktní strom
větvení se zarůstající kůrou — infikované, výrazná hniloba (či dokonce v křižovatce, dlouhodobě neperspektivní i bez realizace stavby
otevřené dutiny) v kv, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, trvale
nevyhovující provozní profil.
~... -..-..

21 979 Quercus rubra konflikt korenu s prekazkou, vymladky kmenove, koruna v konfliktu se velke zahojene rany na kmeni, vysoko posazene těžistě, zcela ve
sousedním stromem či stromy, koruna v konfliktu s překážkou, viditelné zpevněné ploše, v konfliktu s obrubníky a rozhhledem do křižovatky,
nezahojené I nezavalené rány, trvale nevyhovující provozní profil., v případě realizace stavby nebude možné nepoškodit kořeny. Nízká
přeštíhlená koruna odolnost proti vývratu - tahová zkouška BF=121%

~ -

22 978 Quercus rubra konflikt korenu s prekazkou, koruna v konfliktu se sousednim stromem ci excentricka, vysoko nasazena koruna v dusledku zapoje, u kanálu
stromy, přeštíhlená koruna, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný dešťové vody i splaškové kanalizace, v případě realizace stavby
průřez velké suché větve či pahýly (nad 50 mm) nebude možné nepoškodit kořeny

~~

23 977 Quercus rubra konflikt korenu s prekazkou, poskozeni korenu zjevne, poskozeni vrusta do silnice, zarusta obrubnik. mohutne korneove náběhy
kořenových náběhů, předpokládaná hniloba kořenů, trvale nevyhovující zasahují jak do chodníku, tak až do silnice. I v současném stavu jsou
provozní profil., nadměrná váha větví, předpoklad pádu větví či jejich částí, již problémem, jakákoliv stavební čínnost v bezprostřením okolí se
dynamická v horní úrovni nad místem větvení lx nobejde bez poškození konfliktní strom

-~ . ; - ; - - -. . -

24 976 Quercus rubra kodominantni (tahove) vetveni zdrave, koruna v konfliktu se sousednim dvojak, prestihlena deformovana koruna v dusledku dlouhodobého
stromem či stromy, přeštíhlená koruna, vazba dynamická v horní úrovni nad zápoje, vazbu nutno přeinstalovat. V případě, že by zůstal sám
místem větvení lx, vazba nevyhovující uvolněný od ostantích stromů musela by se koruna stabilizovat

obvodovou redukcí
-~ - ~—;----__;__.- ‘. - - - -. - .--

25 975 Quercus rubra konflikt korenu s prekazkou, kodominantni (tahove) vetveni zdrave, koruna v preslenite vetveni, 5 kosternich vetvi Po nekdejsim sesazení
konfliktu se sousedním stromem či stromy, nadměrná váha větví, primární koruny, dnes v přirozeném habitu, avšak se zhoršenou
předpoklad pádu větví či jejich částí stabilitou. Dosud lze řešit řezem, v případě zásahu do kořenů

neperspektivní
~ ~-.-.-. ----‘ .-..-

26 974 Quercus rubra tlakove vetveni se zarustajici kurou — zdrave, vyrazna hniloba (ci dokonce velka kosterni vetev, hrozi padem - silne infikovana a dael
otevřené dutiny) v kv, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, poškozována datlovitým ptactvem (čtyři viditelné otvory), báze kmene
nadměrná váha větví, předpoklad pádu větvi či jejich částí, konflikt kořenů v konfliktu s chodníke a obrubníkem
s prekazkou, vletove otvory ‚ . . . . . .. . .. . . . . .

28 972 Quercus rubra rozsahla hniloba kmene, moznost lokalniho selhani kmene, sesazena obrustajici torzo, presto je rozah hniloby veliky a I tak hrozi jeho pád.
koruna v minulosti o> 50% výšky, chybějící kosterní větve (odlomené, Akustickým tomografem ověřeno rozsáhlé mechanické narušení
odřezané), torzo kmene. Výška torza je stále 12 m! Pokácet bez zbytečných odkladů!

~



Defekty~ symtomy a okohiost~ stanov~ště

Vědecký Zkrácený výčet defektů, symptomů a okolností stanoviště Poznámka
c~ nazev
~ ~5~T QuerciJ~ rubra konflikt kořenů s překážkou, přeštíhlený kmen Koruna nepoměrně moutná a vysoko nasazená v poměru k štíhlému

kmeni. V blízkosti kmene je celkem sedm různých vedení či
zakončení podzemních sítí (kanalizace, dešťové i splaškové,
hydrant, elektro a další). Provedena tahová zkouška s výsledkem
nízké odolnost jak proti vývratu BF=92%, tak i proti zlomu BF=80%.
Nutno bezodkladně minimálně stabilizovat redukčním řezem

~ ~ Quercus rubi~~ konflikt kořenů s překážkou, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný báze kmene zasahuje do chodníku a kmen do provozního profilu.
průřez, trvale nevyhovující provozní profil Stavební činnost v blízkosti báze kmene se neobejde bez poškození

~T ~ Quercus~ubra konflikt kořenů s překážkou, trvale nevyhovující provozní profil, tlakové dvoják, zrevidovat a přeinstalovat vazbu. Kmen již zasahuje do
větvení se zarůstající kůrou — zdravé, koruna v konfliktu se sousedním aktuálního provozního profilu, z dlouhodobého hlediska
stromem či stromy, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný průřez, neperspektivní, v případě stavební činnosti v kořenovoé zóně je
výrazně nevyvážená koruna, vazba dynamická v horní úrovni nad místem poškození kořenů prakticky nevyhnutelné
větvení lx



Kvafltat~v~ií atr~buty, konf~ kty, perspektiva

‘c~

~ ~ .~3 ~
c~ O ~ Konflikt se stavbou Í Konfflkt s provozem I
o o Vedecky nazev .2 ~ .~ ‚~. ~ . .~ .2 .2 = o perspektiva (a - c) perspektiva (a - c)

Z5 ci ~ CI)LL ~

1 939 0 Quercus robur 2 3 3 3 2 ne a - dlouhodobě persp. ne a - dlouhodobě persp.
2 940 1 Quercus rubra 1 2 2 2 2 ne a - dlouhodobě persp. ne a - dlouhodobě persp.
3 941 2 Quercus rubra 2 3 3 3 2 ne b-krátkodobě persp. ne b - krátkodobě persp.
4 942 3 Quercus rubra 2 3 3 3 2 ne b - krátkodobě persp. ne b - krátkodobě persp.
5 943 4 Quercus rubra 1 2 2 2 1 ne a - dlouhodobě persp. ne a - dlouhodobě persp.
6 944 5 Quercus rubra 1 2 2 2 2 ne b - krátkodobě persp. ne b - krátkodobě persp.
7 945 6 Quercus rubra 2 2 2 2 2 ne b - krátkodobě persp. ne b - krátkodobě persp.
9 947 7 Quercus rubra 3 4 4 4 3 ano c - neperspektivnĺ ano c - neperspektivní
10 948 8 Quercus rubra 2 3 3 3 2 ano C - neperspektivní ano c - neperspektivní
I 1 949 9 Quercus rubra 2 3 3 3 3 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
13 950 10 Quercus rubra 2 4 4 4 3 ano C - neperspektivní ano c - neperspektivní
14 951 11 Quercus rubra 3 3 3 3 3 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
15 952 12 Quercus rubra 2 3 4 5 3 ano c-neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
16953 13 Quercus rubra 3 4 5 5 3 ano c-neperspektivní ano c - neperspektivní
17 954 14 Quercus rubra 2 3 3 3 3 ano C - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
18 955 15 Quercus rubra 2 3 4 4 3 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
19 956 16 Quercus rubra 2 3 4 4 3 ano C - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
20 957 17 Quercus rubra 2 3 4 4 3 ano C - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
21 979 27 Quercus rubra 2 2 3 3 2 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
22 978 26 Quercus rubra 2 2 3 3 2 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
23 977 25 Quercus rubra 2 4 4 4 3 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
24 976 24Quercus rubra 2 2 2 2 2 ano c -_neperspektivní ano b - krátkodobě pers~~
25 975 23 Quercus rubra 2 2 2 2 2 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
26 974 22 Quercus rubra 2 4 4 4 2 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
28 972 21 Quercus rubra 4 5 4 4 3 ano c - neperspektivní ano c - neperspektivní
29 971 20 Quercus rubra I 2 3 3 2 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
30 970 19 Quercus rubra 2 2 3 3 2 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.
31 969 18 Quercus rubra 2 3 3 3 2 ano c - neperspektivní ano b - krátkodobě persp.

(‚1



ávr y a ření, n léhav st, alternativy, důvody ácení

realizovat v první
etapě prací (do 12
měsíců)

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

Název Navržené pěstební opatření v případě zachování současného Naléhavost Opatření v případě . .
~ . . Duvody kaceni
ci ~ stromu stavu opatreni realizace stavby
T ~ dub letní RO 15%, RZ, RLLR redukce obvodová 15%, řez zdravotní, lokální ~ realizovat v první není, strom není dotčen neshledány

20% redukce z důvodu stabilizace 20% etapě prací (do 12 plánovanou stavbou
měsíců)

2 940 dub červený RZ, RLLR 20%, řez zdravotní, lokální redukce z důvodu stabílizace 2 realizovat ve druhé není, strom není dotčen neshledány
RLPV 4,5 20%, úprava průjezdního profilu 4,5 etapě prací plánovanou stavbou

(nejpozději do 24
měsíců)

3 941 dub červený RO 10%,RLLR 20% redukce obvodová 10%, lokální redukce z důvodu 1 zásahy s nutností není, strom není dotčen neshledány
stabilizace 20% okamžitého plánovanou stavbou

provedení — riziko
z prodlení

4 942 dub červený S-RO 10%,S-RLLR redukce obvodová 10%, lokální redukce z důvodu 1 realizovat v první není, strom není dotčen neshledány
20%, S-VDH1-3QkN stabilizace 20%, dynamická vazba v horní úrovni, o etapě prací (do 12 plánovanou stavbou

minimánínosnosti-3 t měsíců)
5 943 dub červený S-RZ, S-RLLR 15%, řez zdravotní, lokální redukce z důvodu stabilizace 2 realizovat ve druhé není, strom není dotčen neshledány
°) S-RLSP, S-RLPV 15%, lokální redukce směrem k překážce, úprava etapě prací plánovanou stavbou

4,5 průjezdního profilu na 4,5 m (nejpozději do 24
měsíců)

6 944 dub červený S-RZ, S-RLLR 20%, řez zdravotní, lokální redukce z důvodu stabilizace I realizovat v první není, strom není dotčen neshledány
S-RLPV4,5 20%, úprava průjezdního profilu na 4,5 etapě prací (do 12 plánovanou stavbou

měsíců)
7 945 dub červený S-RZ, S-RLSP, 5- řez zdravotní, lokální redukce směrem k překážce, 2 realizovat ve druhé není, strom není dotčen neshledány

RLPV 4,5 úprava průjezdního profilu na 4,5 etapě prací plánovanou stavbou
(nejpozději do 24
měsíců)

9 947 dub červený S-KPP S-KPP postupné kácení s překázkou v dop. ploše 1 realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní
etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom,
měsíců) neperspektivní strom, trvalý

konflikt s překážkou
10 948 dub červený 5-RO 15%, S-RZ redukce obvodová 15%, redukce obvodová 15%, 1 realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní

řez zdravotní etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom,
měsíců) neperspektivní strom, trvalý

konflikt s překážkou
11 949 dub červený S-RZ, S-RLLR 20% řez zdravotní, řez zdravotní, lokální redukce z

důvodu stabilizace 20%
I konfliktní strom, neperspektivní

strom



áv yo atře ‚ naléhavos ‚ alternativy, důvody kácení

Název Navržené pěstební opatření v případě zachování současného Naléhavost Opatření v případě . .

~ ‘ . Duvody kaceni
u stromu stavu opatreni realizace stavby
~ ~ó dub červený S-KPP postupné kácení s překazkou v dop. ploše I realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní

etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom,
měsíců) neperspektivní strom, trvalý

konflikt s překážkou

14 951 dub červený S-RZ, S-RLLR 15% řez zdravotní, řez zdravotní, lokální redukce z I realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní
důvodu stabilizace 15% etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom,

měsíců) neperspektivní strom, trvalý
konflikt s překážkou

15 952 dub červený 5-RO 25%, S-RZ, 5- redukce obvodová 25%, redukce obvodová 25%, I realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní
RLSP řez zdravotní, lokální redukce směrem k překážce etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom,

měsíců) neperspektivní strom, trvalý
konflikt s překážkou

16 953 dub červený S-KPP postupné káceni s překážkou v dop. ploše 0 zásahy s nutností S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní
okamžitého s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom,
provedení neperspektivní strom, trvalý

—~ konflikt s překážkou

17 954 dub červený S-RZ, S-RO 10%, S- řez zdravotní, redukce obvodová 10%, řez I realizovat v první S-KPP postupné kácení konfliktní strom, neperspektivní
RLPV 3 zdravotní, redukce obvodová 10%, úprava etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše strom, trvalý konflikt s

průjezdního profilu nad chodníkem na 3,5 m měsíců) překážkou,
18 955 dub červený S-RLLR 20%, S-RZ, lokální redukce z důvodu stabilizace 20%, řez 1 realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní

S-RLPV 3,5 zdravotní, úprava průjezdního profilu na 3,5 m etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom,
měsíců) neperspektivní strom

19 956 dub červený S-RO 15%. S-RLLR redukce obvodová 15%, lokální redukce z důvodu 1 realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní
20%, S-RZ, S-RLPV stabilizace 20%, řez zdravotní, úprava průjezdního etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, neperspektivní strom
3,5 profilu na 3,5 m měsíců)

20 957 dub červený S-RO 15, S-RLLR redukce obvodová 15%, lokální redukce z důvodu 1 realizovat v první S-KPP postupné kácení zdravotní důvody, provozně
25% stabilizace 25%, lokální redukce z důvodu etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše bezpečnostní důvody, trvalý

stabilizace 25% měsíců) konflikt s překážkou,
21 979 dub červený S-R015 %‚ S-RZ, 5- redukce obvodovál5 %‚ řez zdravotní, lokální 1 realizovat v první S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní

RLLR 25% redukce z důvodu stabilizace 25% etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše důvody, konfliktní strom, trvalý
měsíců) konflikt s překážkou,

22 978 dub červený S-R015 %‚ S-RZ redukce obvodovál5 %‚ řez zdravotní, 1 realizovat v první S-KPP postupné kácení konfliktní strom (kanalizaceetapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše dešťová i splašková)
měsíců)



Návrhy o atření, naléhavos ‚ alternativy, důvody kácení

975 dub červený S-RZ, S-RLLR 20%

S-RO 25%, S-RLLR
30%

dub červený S-RLLR 20%, S-RZ,
S-RLPV 4, S-VDH1-
3OkN, VDD1-4OkN

2 realizovat ve druhé
etapě prací
(nejpozději do 24
měsíců)

1 realizovat v první
etapě prací (do 12
měsíců)

1 realizovat v první
etapě prací (do 12
měsíců)

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

konfliktní strom, neperspektivní
strom

konfliktní strom, trvalý konflikt
s překážkou, neperspektivní
strom

Název Navržené pěstební opatření v případě zachování současného Naléhavost Opatření v případě . .
Q~ ~ . . . Duvody kaceni
0 ~5 stromu stavu opatreni realizace stavby
~ ~ dub červený S-R015%, S-RLPV redukce obvodovál5%, redukce obvodovál5%, i realizovat v první S-KPP postupné kácení konfliktní strom, trvalý konflikt

4,5 úprava průjezdního profilu na 4,5 m etapě prací (do 12 s překážkou v dop. ploše s překážkou, neperspektivní
měsíců) strom

24 976 dub červený S-RZ, VDH1 2OkN, řez zdravotní, dynamická vazba v horní úrovni lks, 2 realizovat ve druhé S-KPP postupné kácení konfliktní strom, neperspektivní
VDD1-3OkN nosnost 2t, dynamická vazba v dolní úrovni iks, etapě prací s překážkou v dop. ploše strom

nosnost 3t (nejpozději do 24
měsíců)

974 dub červený

řez zdravotní, lokální redukce z důvodu stabilizace
20%

25

26

972

29 971

30 970

31 969

redukce obvodová 25%, lokální redukce z důvodu
stabilizace 30%

konfliktní strom, provozně
bezpečnostní důvody,
neperspektivní strom,

dub červený S-KPP postupne kaceni s prekázkou v dop. ploše ~ zásahys nutností S-KPP postupné kácení provozně bezpečnostní
okamžitého s překážkou v dop. ploše důvody, neperspektivní strom
orovedení

dub červený 5-RO 30%, S-RZ redukce obvodová 30%, řez zdravotní O zasahy s nutností S-KPP postupné kácení konfliktní strom, neperspektivní
okamzitého s překážkou v dop. ploše strom
provedení

dub červený S-RLLR 15%, S-RZ, lokální redukce z důvodu stabilizace 15%, řez 2 realizovat ve druhé S-KPP postupné kácení konfliktní strom, trvalý konflikt
S-RLPV 4,5 zdravotní, úprava průjezdního profilu na 4,5 m etapě prací s překážkou v dop. ploše s překážkou, neperspektivní

(nejpozději do 24 strom
měsíců)

lokální redukce z důvodu stabilizace 20%, lokální
redukce z důvodu stabilizace 20%, řez zdravotní,
úprava průjezdního profilu 4, dynamická vazba v
horní úrovni 1 ks o nsnosti 3t, dynamická vazba v
dolní úrovni I ks- o nosnosti 4t
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Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-VI S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Poznámka

Blízko obrubníku, báze kmene kontaminována psí močí, nuntá preventivní redukce a odlehčení kosterních větví
z duvodu stabilizace

Návrhy opatření

Kódy zásahů Popis zásahu Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení
RO 15%, RZ, redukce obvodová 15%, 1 není, strom není dotčen neshledány
RLLR 20% řez zdravotní, lokální realizovat v plánovanou stavbou

redukce z důvodu
stabilizace 20% první etapěprací (do 12

měsíců)

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus robur
dub letní

— Č. štítku:
24.4.2019

..

Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (Cm)

Fyziologické stáří (1-5)
Vitalita - životní funkce (1-5)

______ Kvalitativnĺ atributy stromu
___________________________ dospělý str•m

______________________ zřetelně snížená
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

‘. .

: .

.: :

~1

:~:: J~ - -

‚J
D výrazně zhoršený
‚J
„
D stav uspokojivý (dobrý)

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

Konflikty provozu I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště ________________

~a - dlouhodoběperspektivní

~a - dlouhodoběperspektivní

bazální hniloba, kambiální propad, poškození báze kmene, rozsáhlá hniloba kmene, otevřená dutina(y) ve kmeni,
výmladky kmenové, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný průřez, velké suché větve či pahýly (nad 50 mm)



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

~‘—•. Okraj báze Od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prúměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s piánovanou
stavbou I perspektiva

Poznámka
dvoják, při realizaci kontrola, případně výměna vazby, s minimální nosností 3

realizovat ve plánovanou stavbou
druhé etapě
prací
(nejpozději
do 24
měsíců)

\ / Vědecký název:
Český název:
Evidenční Č.:

‚ Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený

2 Č. štítku:
24.4.2019

Dendrometrické údaje

‘,..

61

dospělý strom

Vitalita - životní funkce (1-5)

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) fl__________________

D výborná až mírněsnížená

zhoršený

_______fl______
______ fl______

stav uspokojivý (dobrý)

zhoršená
mírně nebezpečný

Konflikty provozu I perspektiva

_______________ Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště

~a - dlouhodoběperspektivní

~a - dlouhodoběn~r~npkfi‘,ní

tlakové větvení se zarustající kurou — zdravé, korunová výmladnost velká, vazba dynamická v horní úrovni nad
místem větvení lx, nízký provozní profil koruny, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, přeštíhlená
koruna

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost
Návrhy opatření

RZ, RLLR 20%, řez zdravotní, lokální
RLPV 4,5 redukce z dúvodu

stabilizace 20%, úprava
prüjezdního profilu 4,5

Alternativní opatření
2 není, strom není dotčen

Důvody kácení
neshledány



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Výška nasazení koruny (m)
Kvalitativní atributy stromu

Fyziologické stáří (1-5) dospělý strom
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně snížená _____

‘. .. .. ‚ Konflikt s aktuálním
. . . provozem I perspektiva

; . Konflikt s plánovanou
~. ~ ‘ stavbou I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště _______

tlakové větvení se zarústající kúrou — zdravé, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, nadměrná váha
větví, předpoklad pádu větví či jejich částí

Poznámka ______________________

troják, nutná loklání redukce zejména nad silnicí. V případě redukce nebude nutné zatím instalovat nové vazby

zásahy s
nutností
okamžitého
provedení —

riziko z
prodlení

‚J

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:

Quercus rubra
dub červený

Hodnoceno dne: 24.4.2019
Č. štítku:

Dendrometrické údaje

J

Okraj báze od hrany vozovky (cm) 71

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z.V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

r ... . .~ . ~ ~

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

“.:~; ~‘

. .

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

3 výrazně zhoršený

LI
LI
fl stav uspokojivý (dobrý)

Konflikty provozu I perspektiva
b - krátkodoběne perspektivní

~b - krátkodoběperspektivní

RO 10%,RLLR redukceobvodovál0%,
20% lokální redukce z dúvodu

stabilizace 20%

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost I Alternativní opatření Důvody kácení

není, strom není dotčen
plánovanou stavbou

neshledány



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem! perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Poznámka
dvoják, plodnice (ránový parazit) na řezné ráně, pravděpodobně ohňovec. Nutná preventivní stabilizace, vzhledem
k postupující infekci nelze očekávat dlouhodobou prespektivu

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

redukce obvodová 10%, 1 není, strom není dotčen
lokální redukce z důvodu

realizovat« plánovanou stavboustabilizace 20%,
dynamická vazba v horní první etapě
úrovni, o minimánínosnosti- prací (do 12
3 ~ měsícú)

Vědecký název: Quercus rubra
Český název: dub červený
Evidenční Č.: Č. štítku:
Hodnoceno dne:

Dendrometrické údaje
24.4.2019

.~

Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prúměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)

69

Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) dospělý strom
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně snížená
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

výrazně zhoršený

LI
II
D stav uspokojivý (dobrý)

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

Konflikty provozu Í perspektiva

____ Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště

b - krátkodoběne perspektivní

~b - krátkodoběperspektivní

tlakové větvení se zarustající kurou — zdravé, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, přeštíhlená koruna,
nadměrná váha větví, viditelné nezahojené! nezavalené rány, výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny) v kv,
viditelné plodnice dřevokazné houby

S-RO 10%,S-
RLLR 20%, S
VDH I -3OkN

neshledány



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

S-RZ, S-RLLR
15%, S-RLSP,
S-RLPV 4,5

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:

I
I
I.
I
I

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

ľ

24.4.2019

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (z-VI S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)

62

Výška stromu (m)
Výška nasazení k.runy (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyzi.l.gické stáří (1-5) dospělý strom

Vitalita - životní funkce (1-5)

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)

: Stabilita (1-2)

výborná až mírně
snížená

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

zhoršená
mírně nebezpečný

Konflikty provozu I perspektiva
Konflikt s aktuálním a - dlouhodobě

~ provozem I perspektiva perspektivní

. . . Konflikt s plánovanou a - dlouhodobě
:. stavbou I perspektiva perspektivní

_________________ Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště _____________

viditelné nezahojené I nezavalené rány, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, nadměrná váha větví,
předpoklad pádu větví či jejich částí, koruna v konfliktu s překážkou

Poznámka _______________________

redukce od lampy veřejného osvětlení, preventivně odlehčovat přetížené větve a zajistit provozní profily

Návrhy opatření
Kódy zásahů IPopis zásahů Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

řez zdravotní, lokální 2
redukce z duvodu není, strom není dotčen
stabilizace 15%, lokální realizovat ve plánovanou stavbou
redukce směrem k druhé etapě
překážce, úprava prací
průjezdního profilu na 4,5 m (nejpozdějido 24

měsíců)

neshledány



Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

Pěstební stav

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
výrazné kořenové náběhy, konflikt kořenů s překážkou, poškození kořenů předpokládané, předpokládaná hniloba
kořenu, nadměrná váha větví, předpoklad pádu větví či jejich částí, nízký provozní profil koruny

zbytnělá báze kmene, možná hniloba, koflikt s přístupovou cestičkou k brance domu, dokud se nebude předělávat,
nebude zásadní problém, doporučujeme proměření báze kmene akustickým tomografem

________________ Návrhy opatření
Naléhavost Alternativnĺ opatření Důvody káceníKódy zásahů Popis zásahů

S-RZ, S-RLLR
20%, S-RLPV
4,5

Evidenční č.:

Quercus rubra
dub červený

6
Hodnoceno dne: 24.4.2019

Č. štítku:

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (cm) 35

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

~4v :
;~4~~

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu ______

Fyziologické stáří (1-5)

Vitalita - životní funkce (1-5)

.‚

4 dospělý strom

1 výborná až mírněsnížená

Provozní bezpečnost (1-5)

2 zhoršený

2 zhoršená
„ ___

stav uspokojivý (dobrý)

mírně nelezpečný

Konflikty provozu I perspektiva
Konflikt s aktuálním
provozem / perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou / perspektiva

b - krátkodoběne perspektivní

~b - krátkodoběn~r~n~kfi‘,ní

Poznámka

řez zdravotní, lokální
redukce z důvodu
stabilizace 20%, úprava
průjezdního profilu na 4,5

1 není, strom není dotčen
realizovat ‘.~ plánovanou stavbou
první etapě
prací (do 12
měsíců)

neshledány



Č. štítku:
24.4.2019

Dendrometrické údaje

Okraj báze Od hrany vozovky (Cm) 54

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prüměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
„

________fl______
zhoršený

________fl______
________fl ____

stav uspokojivý (dobrý)

Konflikty provozu I perspektiva
b - krátkodobě
perspektivní

~b - krátkodobě
perspektivní

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný průřez, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, koruna
v konfliktu s překážkou, nízký provozní profil koruny

kabel v koruně, lokální redukce - ke kabelu v koruně, strom mírně prosychá, sledovat další vývoj

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost I Alternativní opatření Důvody kácení

2 není, strom není dotčen
realizovat ve plánovanou stavbou
druhé etapě
prací
(nejpozději
do 24
měsíců)

Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený

—

Fyziologické stáří (1-5)
Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)

dospělý strom
zřetelně snížená

Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

zhoršená
mírně nebezpečný

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Poznámka

S-RZ, S-RLSP,
S-RLPV 4,5

řez zdravotní, lokální
redukce směrem k
překážce, úprava
průjezdního profilu na 4,5

neshledány



Protokol o měření akustickým omografem dub č, 9 I 947
1. Údaje o místu měření: vrstva 1 — báze kmene

. Výška měření nad zemí:

. Tvar měřeného místa:
Počet měřících piezosond:

Foto vrstvy I
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0,30 m
nepravidelný pruřez
14 ks
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Vrstva 1 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1642 1689 1712 1603 1410 1228 885 610 640 658 649 604 1696

2 1642 1398 1642 1642 1502 1336 813 690 643 704 687 594 1847

3 1689 1398 1595 1694 1609 1468 1219 1027 633 639 617 544 1561

4 1712 1642 1595 1506 1613 1643 1466 1378 820 672 695 629 1475

5 1603 1642 1694 1506 1369 1560 1509 1429 851 610 683 631 1291

6 1410 1502 1609 1613 1369 1372 1569 1592 1355 883 806 622 1078

7 1228 1336 1468 1643 1560 1372 1442 1603 1405 895 883 572 894

8 885 813 1219 1466 1509 1569 1442 1528 1492 1347 1165 697 781

9 610 690 1027 1378 1429 1592 1603 1528 1326 1510 1418 1147 588

10 640 643 633 820 851 1355 1405 1492 1326 1495 1576 1359 550

ii 658 704 639 672 610 883 895 1347 1510 1495 1491 1758 579

12 649 687 617 695 683 806 883 1165 1418 1576 1491 1682 603

13 604 594 544 629 631 622 572 697 1147 1359 1758 1682 627

14 1696 1847 1561 1475 1291 1078 894 781 588 550 579 603 627



Graf měření vrstvy I
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2D tomogram vrstvy I



2. Údaje o místu měření: vrstva 2 — kmen

Výška měření nad zemí: 1,10 m
Tvar měřeného místa: nepravidelný pruřez
Počet měřících piezosond: 14 ks

Foto vrstvy 2
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Vrstva 2 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1795 1932 1827 1624 1438 1193 1064 925 1194 1542 1730 1620 1271

2 1795 1934 1927 1796 1660 1408 1268 1082 1180 1530 1767 1766 1666

3 1932 1934 1765 1774 1776 1551 1421 1253 1099 1337 1616 1735 1722

4 1827 1927 1765 1598 1877 1719 1626 1460 1269 1142 1361 1535 1579

5 1624 1796 1774 1598 1949 1788 1746 1582 1404 1141 1165 1339 1379

6 1438 1660 1776 1877 1949 1514 1718 1614 1466 1193 1010 1135 1191

7 1193 1408 1551 1719 1788 1514 1742 1703 1564 1295 1024 938 983

8 1064 1268 1421 1626 1746 1718 1742 1684 1677 1469 1233 1011 931
g 25 1082 1253 1460 1582 1614 1703 1684 1783 1795 1554 1349 1100

10 1194 1180 1099 1269 1404 1466 1564 1677 1783 1904 1871 1726 1516

11 1542 1530 1337 1142 1141 1193 1295 1469 1795 1904 1876 1951 1945

12 1730 1767 1616 1361 1165 1010 1024 1233 1554 1871 1876 1940 2243

13 1620 1766 1735 1535 1339 1135 938 1011 1349 1726 1951 1940 2160

14 1271 1666 1722 1579 1379 1191 983 931 1100 1516 1945 2243 2160



Graf měření vrstvy 2
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3. Údaje odolnosti stromu vůči zlomu v měřených místech vypočtené počítačovým
programem ArborSonic 3D

Quercus rubra — dub červený
Náporová plocha koruny 138,2 m2
Výškastromu 20,Om
Výška těžiště koruny (H) 11,8 m
Počet měřících senzorů 10 ks
Úhel náklonu kmene od země 90
Předpokládaná rychlost větru 33,0 mIs
Součinitel aerodynamického odporu 0,25
Mez úměrnosti dřeva v tlaku podél vláken (Stuttgartský katalog pevnosti) 20 MPa
Vypočtené zatížení stromu větrnou zátěží v těžišti koruny (Z) 24 000 N
Vypočtený ohybový moment báze kmene u země (H * Z) 283 200 Nm
Minimálnĺ bezpečnostní koeficient zlomu měřené části kmene 178 %

I Vrstva i Výška měření % defektní plochy I Bezpečnostní I
měřené vrstvy dřeva J koeficient * J

~ Vrstva 1 0,30 m I 58 % I 178 % I
I Vrstva 2 J 1,10 m 38 % I 256 %

* Bezpečnostní koeficient> 150% = odolnost měřené vrstvy vučí zlomu je Vysoká
Bezpečnostní koeficient 100 až 150% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomuje snížená
Bezpečnostnĺ koeficient < 100% = odolnost měřené Vrstvy vučí zlomu je nízká až riziková

3D tomogram měřených vrstev
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4. Interpretace měřenĺ a výsledků vypočtených programem ArborSonic 3D

Náporová plocha koruny
20,0 m vysokého dubu červeného
vypočtená programem ArborSonic
3D je 138,2 m2 (viz obrázek vpravo).
Kmen stromu byl akustickým
tomografem Fakopp 3D proměřen
ve dvou vrstvách ve výšce 0,30 m a
1,10 m nad zemí.

V kapitole 2.2 lze nalézt
referenční rychlosti zvukové vlny
napříč dřevními vlákny dubu (v mls)
uzdravého a hnilobou či jinými
významnými defekty
nepoškozeného dřeva - pohybují se
mezi 1380 - 1620 m/s. Při pohledu
na výslednou matici měření lze
zjistit, že se zejména na bázi kmene
s otevřenou dutinou nalézají velmi
nízké rychlosti zvuku. Jedná se tedy
o hnilobou dřeva rozsáhle napadený
pruřez báze kmene zpusobený
neznámou dřevokaznou houbou.

Ve vrstvě kmene 1 na bázi
kmene ve výšce 0,30 m nad zemí je
nejnižší naměřená rychlost zvuku
velmi nízkých 544 m/s mezi snímači
3 a 13. Nejvyšší naměřená rychlost
je naopak vysokých 1847 m/s mezi
snímači 14 a 2. Rozsah hniloby
dřeva činí až 58% z celého průřezu
této vrstvy. Jedná se dle našeho
názoru o hnilobou dřeva rozsáhle
poškozený průřez báze kmene
s vizuálně dobře patrnou otevřenou .

hnilobou. Odolnost měřené báze ‚. ‘. ‘

kmene dubu vůči zlomu je ~ ‚.‚ ‚

reprezentovaná poměrně vysokým .. -‚ . ~. .‚

bezpečnostním faktorem BF = ‘ ‘

178%. Na základě výpočtu odolnosti báze kmene dubu vůči zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D
by tedy ve vrstvě I nemělo zatím dojít při zatížení větrem o výsledné rychlosti 33,0 mIs ke zlomu kmene,
s čímž rozhodně nelze dle našeho názoru souhlasit. Vysoký BF vypočtený programem ArborSonic 3D je totiž
způsoben mohutností báze kmene na straně jedné a poměrně malou náporovou plochou koruny dubu na
straně druhé. Hniloba dřeva proniká bezesporu až do kotevních kořenu, strom se muže dokonce i vyvrátit.

Ve vrstvě kmene 2 na kmeni ve výšce 1,10 m nad zemí je nejnižší naměřená rychlost zvuku již
vyšších 925 m/s mezi snímači 1 a 9. Nejvyšší naměřená rychlost je velmi vysokých 2243 m/s mezi snímači
12 a 14. Rozsah hniloby dřeva těsně nad otevřenou dutinou činí již „pouze 38% z celého pruřezu této
vrstvy. Jedná se o hnilobou dřeva mnohem méně poškozený průřez kmene, a to pouze ve středové jádrové
části. Odolnost měřeného kmene vuči zlomu je reprezentovaná mnohem vyšším bezpečnostním faktorem
BF = 256%. Na základě výpočtu odolnosti kmene dubu vuči zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D
by ani ve vrstvě 2 nemělo dojít při zatížení větrem o výsledné rychlosti 33,0 m/s ke zlomu kmene, s čímž lze
dle našeho názoru již souhlasit. Je vizuálně zcela zřejmé, že nebezpečí zlomu kmene dubu v této vrstvě je
mnohem nižší než nebezpečí vývratu stromu, zlomu kmene na bázi v místě otevřené dutiny či dokonce
zlomu defektních kosterních větví v koruně.
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Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

fl___
4 silně narušený

fl silně narušená
fl
D stav neuspokojivý(šoatný‘~

- neperspektivní

ano c - neperspektivní

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

provozně
bezpečnostní
důvody, konfliktní
strom,
neperspektivní
strom, trvalý konflikt
s překážkou

Vědecký název: Quercus rubra
Český název: dub červený
Evidenční č.: Č. štítku:
Hodnoceno dne:

Dendrometrické údaje

.—

‚ -. ~. ‘.

24.4.2019

Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)

54

Výška stromu (m)

.-ť?~ ~
~ ~. ~ L.

. ~. .~‘ ľ

y~ ~ .~

.. ‚‘I
.. .-

‚‘.

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) senescentní strom
Vitalita - živ,tní funkce (1-5) zřetelně snížená
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

-

—

nebezpečný strom

Konflikty provozu I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
bazální hniloba, rozsáhlá hniloba kmene, kodominantní (tahové) větvení infikované, chybějící kosterní větve
(odlomené, odřezané), výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny) v kv, možnost selhání stromu či jeho části,
konflikt kořenů s překážkou

________ Poznámka
postupně odumírá, strom se silně narušenou stabilitou a konfliktem aktuálního provozu (výhled do křižovatky,
deformace obrubníku, blízkost inženýrkých sítí. Akustickým tomografem ověřeno rozsáhlé mechanické narušení
kmene

S-KPP

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

1

realizovat v
první etapě
prací (do 12
měsíců)



Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:

Poznámka _______________

výrazně vychýlená koruna nad parkoviště, konflikt báze kmene s obrubníkem a chodníkem, blízkost kanálu dešťové
kanalizace, brání výhledu clo křížovatky, zvážit pokácení i v případě nerealizace stavby z dúvvodu konfliktu s
křižovatkou

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost I Alternativní opatření Důvody kácení

provozně
bezpečnostní
důvody, konfliktní
strom,
neperspektivní
strom, trvalý konflikt
$ překážkou

Protokol o vizuálním hodnocení stromu
-i ‚—plr flA,fl-,.fllSI]flM. ‚.- — . .Vedecky nazev:

Český název: _____________

Evidenční č.: ______________

Hodnoceno dne: 24.4.2019

Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (m)
Průměr báze km. (Z-VI S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)

78

Výška stromu (m)

- :

‘. ‚. .

I ~ ~

. . . \ .~

Výška nasazení koruny (m)
Kvalitativní atributy stromu

Fyziologické stáří (1-5) dospělý str.m
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně snížená
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

. ..-

~7i.

‘ •.‘;..:;:~‘ :~.- -I_~,

•1 -

11
fl výrazně zhoršený

LI
fl stav uspokojivý (dobrý)

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

Konflikty provozu I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště

- neperspektivní

- neperspektivní

praskliny zavalující se bez známek hniloby, předpokládaná hniloba kmene, koruna v konfliktu se sousedním stromem
či stromy, výrazně nevyvážená koruna, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, předpoklad pádu větví či jejich
částí, konflikt kořenů s překážkou, vazba dynamická v horní úrovni nad místem větvení lx

S-RO 15%, S- redukceobvodovál5%,
RZ redukce obvodová 15%,

řez zdravotní

I

realizovat v
první etapě
prací (do 12
měsíci)

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) dospělý strom
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně sníženáfl

flvýrazně zhoršený

výrazně zhoršená
středně nebezpečnýfl

D stav neuspokojivý(špatný)
Konflikty provozu I perspektiva

Konflikt s plánovanou ano c - neperspektivní
stavbou / perspektiva

_____ Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenu s překážkou, výrazné kořenové náběhy, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, výrazně
nevyvážená koruna, tlakové větvení se zarůstající kurou — zdravé, trvale nevyhovující provozní profil

_________________ Poznámka
Koruna extrémě deformovaná v dusledku malých rozestupü, extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale nevyhovující
provozní profil nad chodníkem

Návrhy opatření
Kódy zásahů IPopis zásahů Naléhavost Alternativní opatření I Důvody kácenĺ

S-RZ, S-RLLR řez zdravotní, řez I
zdravotní, lokální redukce realizovat v20% z důvodu stabilizace 20% první etapě

prací (do 12
měsíců)

Vědecký název: Quercus rubra
Český název:
Evidenční Č.: ~Č. štítku:

dub červený

Hodnoceno dne: 24.4.2019

lendr.metrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (Cm) 61

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

1•

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva

b - krátkodobě
perspektivní

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

konfliktní strom,
neperspektivní strom



Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativnĺ atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) ~J senescentní strom
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně snížená

narušený

El
U
D stav neuspokojivý(špatný)

Konflikty provozu I perspektiva

- neperspektivní

- neperspektivní

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
výrazné kořenové náběhy, škrtící kořeny, konflikt kořenů s překážkou, rozsáhlá hniloba kmene, otevřená dutina(y) ve
kmeni, výrazně nevyvážená koruna, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, trvale nevyhovující provozní profil

Poznámka _______________

Koruna extrémě deformovaná v důsledku konkurenčního boje o světlo, extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale
nevyhovující provozní profil nad chodníkem, infikovaný kmen s postupující hnilobou na tahové straně

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření I Důvody kácení
provozně
bezpečnostní
důvody, konfliktní
strom,
neperspektivní
strom, trvalý konflikt

Protokol o vizuálním hodnocení stromu
‘~1,Vědecký název:

~Český název: ____________

Evidenční č.: Č. štítku:

Quercus rubra
dub červený

Hodnoceno dne: 24.4.2019

.‚

Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (cm) 51

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-VI S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

*
. ‘—.--.

Provozní bezpečnost (1-5)

‘‚.4

Pěstební stav

silně narušená
nebezpečný strom

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

S-KPP postupné kácení s
překážkou v dop. ploše realizovat v

první etapě
prací (do 12
měsíců)

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

s překážkou



Výška nasazení koruny (m)
Kvalitativní atributy stromu

Fyziologické stáří (1-5) dospělý strom
Vitalita - životní funkce (1-5) výrazně sníženáEl

D výrazně zhoršený
El
II
D stav neuspokojivý(špatný)

Konflikty provozu I perspektiva

Konflikt s plánovanou ano c - neperspektivní
stavbou I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenu s překážkou, kodominantní (tahové) větvení zdravé, trvale nevyhovující provozní profil., koruna
v konfliktu se sousedním stromem či stromy, výrazně nevyvážená koruna, velké suché větve či pahýly (nad 50
mm), korunová výmladnost nízká

Poznámka
Koruna extrémě deformovaná v dusledku konkurenčního boje o světlo, extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale
nevyhovující provozní profil nad chodníkem

1 S-KPP postupné kácení
realizovat v s překážkou v dop. ploše
první etapě
prací (do 12
měsíců)

Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:

Quercus rubra
dub červený

Hodnoceno dne: 24.4.2019
Č. štítku:

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (cm) 62

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

.~ ‚

.-

\ ~

I
!*

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva ano b - krátkodoběperspektivní

S-RZ, S-RLLR řez zdravotní, řez
15% zdravotní, lokální redukce

z duvodu stabilizace 15%

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavostj Alternativní opatření Důvody kácení

provozně
bezpečnostní
duvody, konfliktní
strom,
neperspektivní
strom, trvalý konflikt
s překážkou



Protokol a vizuálním hodnocení stromu

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

S-RO 25%, S
RZ, S-RLSP

I

realizovat v
první etapě
prací (do 12
měsícťi)

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

provozně
bezpečnostní
dúvody, konfliktní
strom,
neperspektivní
strom, trvalý konfbkt
s překážkou

V

‘•~: ~)

/1

Vědecký název:
Český název:
Evidenční Č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:
24.4.2019

Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)

72

Průměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S. V. J. Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) dospělý str•m
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně snížená
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

‚J
výrazně zhoršený

El
‚J______

D stav neuspokojivý(šDatný)

silně narušená
velmi nebezpečný

Konflikty provozu I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště

b - krátkodobě
perspektivní

- neperspektivní

konflikt kořenú s překážkou, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný prúřez, výrazně nevyvážená koruna, trvale
nevyhovující provozní profil., tlakové větvení se zarústající kúrou — infikované, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní
větve, možnost selhání stromu či jeho části

Poznámka __________________

Koruna extrémě deformovaná v dusledku konkurenčního boje o světlo, extrémně vychýlené těžiště koruny, trvale
nevyhovující provozní profil nad chodníkem, extrémně vychýlené těžiště, redukce k lampě VO

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

redukce obvodová 25%,
redukce obvodová 25%,
řez zdravotní, lokální
redukce směrem k
překážce



Protokol o měření akustickým tomografem - dub č. 161 953
1. Udaje o místu měření: vrstva 1 — kmen pod kosterním větvením

. Výška měření nad zemí:

. Tvar měřeného místa:

. Počet měřících piezosond:

Foto vrstvy I

1,20 m
nepravidelný pruřez
14 ks

J

.4

II. Í

E1

!! ‚

‘L
‚3: ‚. ‚. .

‚ ‚

‚;~ ~v!

E.
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3
E

3

E
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Vrstva 1 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

10

11

1291 779

1550 1286

861 1161 1326

824 918

‘‚.‘

-)

‘,

; „

...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
1 2161 1936 1641 1550 1319 965 1008 1018 1291 1550 1893 1877 1483

2 2161 1592 1520 1551 1384 1176 910 865 779 1286 1746 1862 1692

3 1936 1592 1564 1738 1590 1354 1004 863 861 824 1097 1347 1173

4 1641 1520 1564 1897 1918 1764 1580 1441 1161 918 921 960 1064

5 1550 1551 1738 1897 1763 1788 1677 1591 1326 975 1001 1009 847

6 1319 1384 1590 1918 1763 1763 1784 1710 1489 1296 1069 1127 964

7 965 1176 1354 1764 1788 1763 1758 1787 1542 1364 1292 1199 1035

8 1008 910 1004 1580 1677 1784 1758 1915 1639 1480 1422 1325 1095

g 1018 865 863 1441 1591 1710 1787 1915 1740 1601 1552 1464 1228

12 1893 1746 1097 921

13 1877 1862 1347 960

1489 1542 1639 1740 1771 1789 1710 1499

14 1483 1692 1173 1064



Graf měření vrstvy I

‚

2D tomogram vrstvy ~‚ :cm : : : : : ::
2

D~r4

Distribuce napětí průřezu vrstvy I

3Qa~
10

::i
IOn~ 20v.‘ 00«‘ 00«‘ 00«‘ ‚Oo« ‚Oo« 20«‘ 20«‘ 0000« r



2. Údaje o místu měření: vrstva 2 — kosterní větev nad silnicí

. Výška měření nad zemí:

. Tvar měřeného místa:
Počet měřících piezosond:

Foto vrstvy 2

2,40 m
nepravidelný pruřez
10 ks

Vrstva 2 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v m/s

-‚.~- ~-.--~

:-‘
-.. ‘~..-‘ .~*

~‘ ~

‚‘ .:‚‘

‚ « ‚-“ ~k‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2352 1963 1628 1282 1039 1375 1346 2119 2344

2 2352 2136 1954 1663 1478 1268 955 1290 2170

3 1963 2136 1962 1792 1808 1568 1330 1133 1791

4 1628 1954 1962 1498 1898 1740 1566 1227 1458

~ 1282 1663 1792 1498 1941 1853 1808 1439 1062

6 1039 1478 1808 1898 1941 1755 2056 1759 1436

7 1375 1268 1568 1740 1853 1755 2237 2041 1780

8 1346 955 1330 1566 1808 2056 2237 1816 1852

9 2119 1290 1133 1227 1439 1759 2041 1816 2403

10 2344 2170 1791 1458 1062 1436 1780 1852 2403
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3. Údaje o místu měření: vrstva 3 — kosterní větev nad parkovištěm

. Výška měření nad zemí:

. Tvar měřeného místa:

. Počet měřících piezosond:

~s;~ ~ ~

v«~. ~-4: ~ :.‘.

.-—

~: ~. . 1

Vrstva 3 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 854 631 880 1119 1291 1352 1726 1912 1563

2 854 1553 1471 1459 1204 916 607 755 651

3 631 1553 1327 1525 1298 867 587 649 629

4 880 1471 1327 1612 1596 1375 1012 959 748

5 1119 1459 1525 1612 1481 1523 1273 1215 1006

6 1291 1204 1298 1596 1481 1212 1380 1372 1239

7 1352 916 867 1375 1523 1212 1304 1410 1223

8 1726 607 587 1012 1273 1380 1304 1565 1675

9 1912 755 649 959 1215 1372 1410 1565 1640

10 1563 651 629 748 1006 1239 1223 1675 1640

Foto vrstvy 3

2,50 m
nepravidelný pruřez
10 ks
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4. Údaje odolnosti stromu vůči zlomu v měřených místech vypočtené počítačovým
programem ArborSonic 3D

Quercus rubra — dub čeivený
Náporová plocha koruny 227,8 m~
Výška stromu 24,0 m
Výška těžiště koruny (H) 12,3 m
Počet měřících senzorů 14 a 10 ks
Úhel náklonu kmene od země 90
Předpokládaná rychlost větru 33,0 mIs
Součinitel aerodynamického odporu 0,25
Mez úměrnosti dřeva v tlaku podél vláken (Stuttgartský katalog pevnosti) 20 MPa
Vypočtené zatížení stromu větrnou zátěží v těžišti koruny (Z) 39 548 N
Vypočtený ohybový moment báze kmene u země (H * Z) 486 440 Nm
Minimální bezpečnostní koeficient zlomu měřené části kmene 21 %

I % defektní plochy I BezpečnostníVrstva j Výška měření I .

I merene vrstvy dřeva I koeficient *

Vrstva 1 I 1,20m I 60% I 197%
Vrstva 2 I 2,40m I 52% I 109%
Vrstva 3 I 2,50 m 70 % I 21 %

* Bezpečnostní koeficient> 150% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomu je vysoká
Bezpečnostní koeficient 100 až 150% = odolnost měřené vrstvy vučí zlomuje snížená
Bezpečnostní koeficient < 100% = odolnost měřené vrstvy vučí zlomu je nízká až riziková

3D tomogram měřených vrstev

o ce

cm
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5. Interpretace měření a výsledků vypočtených programem ArborSonic 3D

Náporová plocha koruny 24,0 m vysokého dubu červeného vypočtená programem ArborSonic 3D je
227,8 m (viz obrázek vpravo), kmen stromu
byl akustickým tomografem Fakopp 3D
proměřen vjedné vrstvě pod kosterním
větvením ve výšce 1,20 m nad zemí a každá .

ze dvou kosterních větví byla proměřena na
své bázi ve výšce 2,40 rn, resp. 2,50 m nad
zemí.

V kapitole 2.2 lze nalézt referenční
rychlosti zvukové vlny napříč dřevními vlákny
dubu (v mís) u zdravého a hnilobou či jinými
významnými defekty nepoškozeného dřeva -

pohybují se mezi 1380 - 1620 m/s. Při
pohledu na výslednou matici měření lze
zjistit, že se ve všech měřených vrstvách
nalézají velmi nízké rychlosti zvuku. Jedná se
tedy o hnilobou dřeva rozsáhle napadené
pruřezy nejen kmene, ale i kosterních větví
způsobený neznámou dřevokaznou houbou.

Ve vrstvě kmene 1 na kmeni pod
kosterním větvením ve výšce 1,20 m nad
zemí je nejnižší naměřená rychlost zvuku
velmi nízkých 779 mís mezi snímači 2 a 10.
Nejvyšší naměřená rychlost je naopak velmi .

vysokých 2438 m/s mezi snímači 14 a 13. ‘

Rozsah hniloby dřeva činí až 60% z celého .. ~.

průřezu této vrstvy. Jedná se dle našeho .;

názoru o hnilobou dřeva rozsáhle poškozený . ~ -‘ -

průřez. Odolnost měřeného kmene dubu vuči
zlomu je reprezentovaná poměrně vysokým - ‘

bezpečnostním faktorem BF = 197%. Na
základě výpočtu odolnosti kmene dubu vuči -

zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D by tím pádem ve vrstvě 1 nemělo zatím dojít při zatížení
větrem o výsledné rychlosti 33,0 m/s ke zlomu kmene, s čímž lze dle našeho názoru souhlasit.

Ve vrstvě 2 na bázi kosterní větve rostoucí nad silnici ve výšce 2,40 m nad zemí je nejnižší
naměřená rychlost zvuku pouze 955 m/s mezi snímači 2 a 8. Nejvyšší naměřená rychlost je velmi vysokých
2403 m/s mezi snímači 9 a 10. Rozsah hniloby dřeva činí „pouze“ 52% z celého pruřezu této vrstvy. Jedná
se o hnilobou dřeva rozsáhle poškozený průřez báze kosterní větve, zasahující i do obvodových bělových
částí. Odolnost měřené kosterní větve vůči zlomu je reprezentovaná nízkým bezpečnostním faktorem BF =

109%. Na základě výpočtu odolnosti kosterní větve dubu vůči zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D
by ve vrstvě 2 mohlo dojít (nejen) při zatížení větrem o výsledné rychlosti 33,0 mís k jejímu zlomu, $ čímž lze
dle našeho názoru plně souhlasit. Je vizuálně zcela zřejmé, že nebezpečí zlomu kosterní větve v místě
infikovaného kosterního větvení dubu s rozsáhlou hnilobou dřeva je vysoké nejen ve větru, ale muže k němu
dojít i za bezvětří vlastní vahou infikované větve. -

Ve vrstvě 3 na bázi kosterní větve rostoucí nad parkoviště ve výšce 2,50 m nad zemí je nejnižší
naměřená rychlost zvuku velmi nízkých a nikoliv ojedinělých 587 m/s mezi snímači 3 a 8. Nejvyšší naměřená
rychlost je vysokých 1912 m/s mezi snímači 9 a 1. Rozsah hniloby dřeva činí až 70% z celého průřezu této
vrstvy. Jedná se o hnilobou dřeva velmi rozsáhle poškozený průřez báze kosterní větve, zasahující až do
obvodových bělových částí na vrchní tahové straně. Odolnost měřené kosterní větve vuči zlomu je
reprezentovaná velmi nízkým bezpečnostním faktorem BF = 21%. Na základě výpočtu odolnosti kosterní
větve dubu vůči zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D by ve vrstvě 2 mohlo dojít (nejen) při zatížení
větrem o výsledné rychlosti 33,0 mIs k jejímu zlomu, s čímž lze dle našeho názoru opět plně souhlasit. Je
vizuálně zcela zřejmé, že nebezpečí zlomu kosterní větve v místě infikovaného kosterního větvení dubu
s rozsáhlou hnilobou dřeva je vysoké nejen ve větru, ale může k němu dojít i za bezvětří vlastní vahou
infikované větve a v tomto případě prakticky kdykoliv. Tato větev je velmi provozně nebezpečná a snižuje
silně stabilitu celého stromu. Proto doporučujeme bezodkladné odstranění celého stromu ze stanoviště.



Protokol o vizuálním hodnocenĺ stromu
Vědecký název:
Ceský název:
Evidenční Č.:
Hodnoceno dne: 24.4.2019

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (Cm) 67

Obvod kmene v 1,3 m (cm)

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) dospělý strom
Vitalita - životní funkce (1-5) výrazně snížená

D silně narušený

U
D stav neuspokojivý(šoatný~

Konflikty provozu I perspektiva

- neperspektivní

- neperspektivní

___________ Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenu s překážkou, tlakové větvení se zarustající kurou — infikované, rozsáhlá hniloba kmene, vysoká
pravděpodobnost pádu kosterní větve, možnost selhání stromu či jeho části, vazba dynamická horní

Poznámka
Poškozená kosterní větev od aut nad silnicí. Velmi nebezpečný strom s kriticky narušenou stabilitou, akustickým
tomografem ověřeno rozsáhlé mechanické narušení kmene. Hrozí selhání celého kmene, nutno pokácet bez
zbytečného odkladu

provozně
bezpečnostní
důvody, konfliktní
strom,
neperspektivní
strom, trvalý konflikt
s překážkou

Quercus rubra
dub červený

16 Č. štítku:

Prúměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

kritická
velmi nebezpečný

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

S-KPP
t-OPIS zásahú
postupné kácení s
překážkou v dop. ploše

Návrhy opatření
Kódy zásahů r Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

O S-KPP postupné kácení
zásahy ~ s překážkou v dop. ploše
nutností
okamžitého
provedení



Protokol o vizuálním hodnocenĺ stromu
Vědecký název: Quercus rubra
Český název: dub červený
Evidenční Č.: 17 Č. štítku: 954
Hodnoceno dne: 24.4.2019

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (cm) 63

Obvod kmene v 1,3 m (cm) 181
Pruměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm) 94
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m) 4,8 5,4 ~
Výška stromu (m) 22
Výška nasazení koruny (m) 5

Fyziologické stáří (1-5) _____________________

- r
Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

Kvalitativní atributy stromu
______ 4 dospělý strom

fl______
D výrazně zhoršený
fl______
fl______
D stav neuspokojivý(špatný)

Konflikty provozu I perspektiva
b - krátkodobě
perspektivní

- neperspektivní

zřetelně snížená

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenu s překážkou, praskliny zavalující se bez známek hniloby, velká mechanická poškození či praskliny na
kv, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, přeštíhlená koruna, trvale nevyhovující provozní profil.

Poznámka
Koruna vychýlená v dusledku dřívějšího sesazení koruny, nad silnici, kde tvoří trvalou překážku provozního profilu.
Nad silnicí je poškozená kostení větev oděrem od aut. Neprespektivní i v současném stavu

__________________ Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

S-RZ, S-RO řez zdravotní, redukce I S-KPP postupné kácení konfliktní strom,
10%, S-RLPV 3 obvodová 10%, řez realizovatv s překážkou v dop. ploše neperspektivní

zdravotní, redukce
obvodová 10%, úprava první etapě strom, trvalý konflikt
průjezdního profilu nad prací (do 12 s překážkou,
chodníkem na 3,5 m měsícu)



Protokol o měření akustic ým tomografem — dub č. 18 I 955
1. Udaje o místu měření: vrstva 1 — báze kmene

. Výška měření nad zemí:

. Tvar měřeného místa:

. Počet měřících piezosond:

Foto vrstvy I

0,40 m
nepravidelný pruřez
12 ks

E..
:~ ~

~ ‘~‘ ý
~i s,

;
.‘..

~ .~-

Vrstva 1 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1888 1788 1879 1764 1721 1668 1604 1710 1762 1933 1800

2 1888 1611 1922 1818 1778 1682 1547 1544 1651 1871 1998

3 1788 1611 1972 1919 1926 1799 1664 1536 1510 1691 1833

4 1879 1922 1972 1748 1979 1867 1792 1690 1487 1630 1774

5 1764 1818 1919 1748 1801 1782 1813 1789 1589 1575 1675

6 1721 1778 1926 1979 1801 1681 1864 1903 1723 1563 1653

7 1668 1682 1799 1867 1782 1681 1915 2058 1907 1709 1650

8 1604 1547 1664 1792 1813 1864 1915 1903 1903 1740 1674

9 1710 1544 1536 1690 1789 1903 2058 1903 1831 1788 1748

10 1762 1651 1510 1487 1589 1723 1907 1903 1831 1512 1695

ii 1933 1871 1691 1630 1575 1563 1709 1740 1788 1512 1752

12 1800 1998 1833 1774 1675 1653 1650 1674 1748 1695 1752
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2. Údaje o místu měření: vrstva 2— kmen pod kosterním větvením

. Výška měření nad zemí: 1,90 m

. Tvar měřeného místa: nepravidelný pruřez

. Počet měřících piezosond: 12 ks

Foto vrstvy 2
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Vrstva 2 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

1 1915 1795 1750 1718 1677 1561 1334 1178 1403 1704 1800

2 1915 1701 1844 1902 1930 1868 1684 1471 1212 1463 1758

3 1795 1701 1819 2007 2048 1994 1854 1689 1408 1340 1604

4 1750 1844 1819 2059 2163 2092 1925 1803 1533 1283 1501

5 1718 1902 2007 2059 1903 2045 1946 1875 1631 1335 1439

6 1677 1930 2048 2163 1903 2020 1995 1957 1716 1434 1367

7 1561 1868 1994 2092 2045 2020 1852 1922 1733 1478 1262

8 1334 1684 1854 1925 1946 1995 1852 1679 1681 1535 1276

9 1178 1471 1689 1803 1875 1957 1922 1679 1721 1722 1451
10 1403 1212 1408 1533 1631 1716 1733 1681 1721 1937 1753

ii 1704 1463 1340 1283 1335 1434 1478 1535 1722 1937 2033

12 1800 1758 1604 1501 1439 1367 1262 1276 1451 1753 2033
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3. Údaje o místu měření: vrstva 3 — kosternĺ větev nad silnicí

. Výška měření nad zemí: 2,40 m

. Tvar měřeného místa: nepravidelný pruřez

. Počet měřících piezosond: 8 ks

Foto vrstvy 3

Vrstva 3 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1536 1467 1261 968 1115 833 1319

2 1536 1513 1559 1231 1069 743 1444

3 1467 1513 1429 1511 1316 1006 1169

4 1261 1559 1429 1557 1576 1259 970

5 968 1231 1511 1557 1458 1466 615

6 1115 1069 1316 1576 1458 1693 1296

7 833 743 1006 1259 1466 1693 864

8 1319 1444 1169 970 615 1296 864
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4. Údaje odolnosti stromu vůči zlomu v měřených místech vypočtené počítačovým
programem ArborSonic 3D

Quercus rubra — dub červený
Náporová plocha koruny 199,9 m2
Výška stromu 18,Om
Výška těžiště koruny (H) 9,2 m
Počet měřících senzorů 12 a 8 ks
Úhel náklonu kmene od země 90
Předpokládaná rychlost větru 33,0 mIs
Součinitel aerodynamického odporu 0,25
Mez úměrnosti dřeva v tlaku podél vláken (Stuttgartský katalog pevnosti) 20 MPa
Vypočtené zatížení stromu větrnou zátěží v těžišti koruny (Z) 34 711 N
Vypočtený ohybový moment báze kmene u země (H * Z) 319 341 Nm
Minimální bezpečnostní koeficient zlomu měřené části kmene 28 %

Vrstva Výška měření

Vrstva 1 0,40 m
Vrstva2 1,90m
Vrstva 3 2,40 m

* Bezpečnostní koeficient> 150% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomu je vysoká
Bezpečnostní koeficient 100 až 150% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomu je snížená
Bezpečnostní koeficient < 100% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomuje nízká až riziková

3D tomogram měřených vrstev
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4. Interpretace měření a výsledků vypočtených programem ArborSonic 3D

Náporová plocha
koruny 18,0 m vysokého dubu
červeného vypočtená
programem ArborSonic 3D je
199,9 m2 (viz obrázek vpravo).
Kmen stromu byl akustickým
tomografem Fakopp 3D
proměřen ve dvou vrstvách ve
výškách 0,40 m a 1,90 m nad
zemí jedna z kosterních větví
rostoucí nad silnicí s otevřenou
dutinou byla proměřena na své
bázi ve výšce 2,40 m nad
zemí.

V kapitole 2.2 lze
nalézt referenční rychlosti
zvukové vlny napříč dřevními
vlákny dubu (v mls) u zdravého
a hnilobou či jinými
významnými defekty
nepoškozeného dřeva -

pohybují se cca mezi 1380 m/s
- 1620 m/s.

Ve vrstvě I na bázi
kmene ve výšce 0,40 m nad .-.

zemí je nejnižší naměřená
rychlost zvuku velmi vysokých ..

1487 mls mezi snímači 4 a 10. . . . . . .

Nejvyšší naměřená rychlost je —„‘ . . ~. ‘ ‘

dokonce velmi vysokých 2058 m/s mezi snímači 7 a 9. Rozsah jádrové hniloby dřeva činí 22% z celého
průřezu této vrstvy. Není to ale pravda. Jedná se dle našeho názoru o zdravý, pevný a hnilobou dřeva zatím
nepoškozený a nezasažený průřez. K vykreslení a detekci jádrové hniloby dřeva programem ArborSonic
došlo na základě vysokých rozdílů mezi rychlostmi zvuku napříč dřevními vlákny přes střed kmene a
rychlostmi zvuku Po obvodu kmene. Odolnost měřené báze kmene dubu vuči zlomu je reprezentovaná
vysokým bezpečnostním faktorem BF = 251%. Na základě tohoto výpočtu odolnosti báze kmene dubu vuči
zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D by tím pádem ve vrstvě I nemělo zatím dojít při zatížení
větrem o výsledné rychlosti 33,0 m/s ke zlomu kmene, s čímž lze dle našeho názoru souhlasit.

Ve vrstvě 2 na kmeni pod kosterním větvením ve výšce 1,90 m nad zemí je nejnižší naměřená
rychlost zvuku pouze 1178 m/s mezi snímači 1 a 9. Nejvyšší naměřená rychlost je velmi vysokých 2163 m/s
mezi snímači 4 a 6. Rozsah hniloby dřeva činí 35% z celého průřezu této vrstvy a je jednoznačně
asymetrický směrem ke kosterní větvi s otevřenou dutinou rostoucí nad silnicí. Jedná se o hnilobou dřeva
poměrně značně poškozený průřez kmene. Odolnost měřeného kmene vůči zlomu je přesto reprezentovaná
vysokým bezpečnostním faktorem BF = 183%, s čímž lze souhlasit. Na základě výpočtu odolnosti kmene
dubu vůči zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D by ani ve vrstvě 2 nemělo dojít při zatížení větrem
o výsledné rychlosti 33,0 m/s ke zlomu, s čímž lze dle našeho názoru plně souhlasit.

Ve vrstvě 3 ve výšce 2,40 m nad zemí na bázi kosterní větve s otevřenou dutinou a hnilobou dřeva,
která roste nad silnici je nejnižší naměřená rychlost zvuku velmi nízkých 615 m/s mezi snímači 5 a 8.
Nejvyšší naměřená rychlost je poměrně vysokých 1693 m/s mezi snímači 6 a 7. Rozsah hniloby dřeva činí
až 57% z celého průřezu této vrstvy. Jedná se o hnilobou dřeva velmi rozsáhle poškozený pruřez báze
kosterní větve. Odolnost měřené kosterní větve vuči zlomu je reprezentovaná velmi nízkým bezpečnostním
faktorem BF = 28%. Na základě výpočtu odolnosti kosterní větve dubu vůči zlomu počítačovým programem
ArborSonic 3D by ve vrstvě 3 mohlo dojít (nejen) při zatížení větrem o výsledné rychlosti 33,0 m/s k jejímu
zlomu, s čímž lze dle našeho názoru plně souhlasit. Je vizuálně zcela zřejmé, že nebezpečí zlomu kosterní
větve v místě otevřené dutiny s rozsáhlou hnilobou dřeva je vysoké nejen ve větru, ale muže k němu dojít i
za bezvětří vlastní vahou infikované větve. Tato větev je provozně nebezpečná. Bude nutné ji v rámci lokální
redukce koruny stabilizovat tak, aby nedošlo k jejímu zlomu v místě rozsáhlého defektu.



Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený

18 Č. štítku:
24.4.2019

955

Dendrometrické údaje

Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření I Důvody kácení
lokální redukce z důvodu 1 S-KPP postupné kácení
stabilizace 20%, řez realizovat v s překážkou v dop. plošezdravotní, úprava
průjezdního profilu na 3,5 m první etapěprací (do 12

měsíců)

Okraj báze od hrany vozovky (Cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Pruměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)

Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

Výška nasazení koruny (m)

86

223

. ~ ~*‘~

). . .‚~v, ~‚_‚

•.•.

V

. -~•

8,5~
18
5

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) 4 dospělý strom

zřetelně snížená

Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

3 výrazně zhoršený

silně narušená
nebezpečný strom

„

Dstav neuspokojivý(špatný)
Konflikty provozu I perspektiva

b - krátkodobě
perspektivní

- neperspektivní

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
kodominantní (tahové) větvení infikované, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný průřez, předpokládaná
hniloba kmene, výrazně nevyvážená koruna, výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny) v kv, vysoká
pravděpodobnost pádu kosterní větve, pravděpodobný pohyb či mech. poškoz. kořenu v minulosti, nízký provozní
profil koruny

Poznámka
Koruna deformovaná v dusledku konkurenčního boje o světlo, extrémně vychýlené těžiště koruny, infekce hlavního
větvení, akustickým tomografem ověřeno rozsáhlé mechanické narušení kmene pod kosterním větvením!

Návrhy opatření

S-RLLR 20%,
S-RZ, S-RLPV
3,5

provozně
bezpečnostní
důvody, konfliktní
strom,
neperspektivní strom



Protokol o vizuálnĺm hodnocenĺ stromu

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (cm) 72

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Pruměr báze km. (Z-VÍ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) dospělý strom
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně snížená

Provozní bezpečnost (1-5)

LI
„

výrazně zhoršený

„
El

Konflikt s plánovanou c - neperspektivní
stavbou I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
kodominantní (tahové) větvení infikované, viditelné nezahojené I nezavalené rány, výrazná hniloba (či dokonce
otevřené dutiny) v kv, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, nízký provozní profil koruny, velké suché větve či
pahýly (nad 50 mm)

Poznámka __________

Koruna deformovaná v dúsledku konkurenčního boje o světlo, vychýlené těžiště koruny, infekce hlavního větvení,
dvoják, dutý v kosterním větvení, perspektivní jen krátkodobě

redukce obvodová 15%, I
lokální redukce z duvodu
stabilizace 20%, řez realizovat v
zdravotní, úprava první etapě
prújezdního profilu na 3,5 m prací (do 12měsícú)

. í,, ;.

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:
24.4.2019

..

1~

—

‚— ‚ ~I

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

‚ .

. ~ :

;;~
-

silně narušená
nebezpečný strom
stav neuspokojivý

Pěstební stav (špatný)

Konflikty provozu I perspektiva
Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva

b - krátkodoběano perspektivní

S-RO 15%. S
RLLR 20%, S
RZ, S-RLPV
3,5

Návrhy opatřenĺ
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost I Alternativní opatření Důvody kácení

S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

provozně
bezpečnostní
důvody, konfliktní
strom,
neperspektivní strom



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Hodnoceno dne: 24.4.2019

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (Cm) 70

Obvod kmene v 1,3 m (cm) 200
Prüměr báze km. (Z-VÍ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m) 15
Výška nasazení koruny (m) 5

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) 4
Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

11

Konflikty provozu I perspektiva

Konflikt s plánovanou
stavbou / perspektiva

b - krátkodobě
perspektivní

__________ Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
pravděpodobný pohyb či mech. poškoz. kořenu v minulosti, poškození kořenú zjevné, náklon kmene přirozený, boj o
světlo — oválný pruřez, tlakové větvení se zarústající kúrou — infikované, výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny)
v kv, vysoká pravděpodobnost pádu kosterní větve, trvale nevyhovující provozní profil.

S-RO 15, S
RLLR 25%

redukce obvodová 15%,
lokální redukce z důvodu
stabilizace 25%, lokální
redukce z důvodu
stabilizace 25%

zdravotní důvody,
provozně
bezpečnostní
důvody, trvalý
konflikt s překážkou,

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:

dospělý strom
zřetelně snížená

Pěstební stav

3 výrazně zhoršený

4

D stav neuspokojivý(šDatný)

silně narušená
nebezpečný strom

Konflikt s aktuálním
provozem / perspektiva

ano c - neperspektivní

Poznámka
Silně deformovaná koruna, viditelně poškozené kořeny, silná infekce kosterní větve s reálnou možností zlomu,
konfliktní strom v křižovatce, dlouhodobě neperspektivní i bez realizace stavby

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření I Důvody kácení

1 S-KPP postupné kácení

realizovat v s překážkou v dop. ploše
první etapě
prací (do 12
měsíců)



Analýza větrné zátěže dle ČSN EN 1991-1-4

Strom č.
ID Štítek

21
979

Arbonet

Druh stromu
Obvod kmene

Pruměr kmene
v 1 m výšky

Tloušťka borky
Výška stromu

dub červený
241 cm

M Pa
MPa
%
g/cm3

. -

23

22

21

20

19

IB

17

16

15

14

13

12

II

10

9

6

6
5

4

3

2

O

Směr zátěže 52 - SV mírně k V

Analýza náporové plochy koruny
Báze koruny 6,1 m
Efektivní výška 16,2 m
Celková plocha 154 m2
Excentricita koruny 2,45 m

Použité strukturální parametry
Koef. aerodyn. odporu 0,25
Přirozená frekvence 0,45 Hz
Tlumící dekrement 0,75
Korekční faktor tvaru kmene 0,7

Použité parametry stanoviště
Větrná oblast 2
Větrnou oblastí stanovená
rychlost větru 25 m/s
Hustota vzduchu 1,24 kg/m3
Kategorie terénu Předměstí
Exponent profilu větru 0,22
Faktor blízkosti objektu (pro korekci
rychlosti větru) 1,2
Faktor expozice koruny 0,80

Zpráva
Analýza větrné zátěže Analýza zatížení stromu
Pruměrný tlak větru 1 1,8 kN Hmotnost stromu 6,4
Faktor vlivu turbulence 2,56 Kritický rozsah dutin 69 %
Těžiště 14,7 m Potenciální kritická tloušťka 1 1 cm
Torzní moment 74 kNm zbytkové stěny kmene s uzavřenou dutinou

Vypočtené zatížení větrem 446 kNm Základní hodnota stability 1,5

Obecně
Poznámky

ARBONET, s.r.o., Dolská 2486/12, 19300 ~eha 9- Horni Počernice, ~w.arbonet.cz @ArboSafe

Projekt
Název projektu Chomutov 2019
Číslo projektu 2019-22

Datum měření 29.4.2019

Údaje o stromu

Lokalita
ulice Přemyslova u parkoviště
pozemek parc. č. 1686/1
k. ú. Chomutov,

Nadmořská výška 342 m

Použité materiálové konstanty
pro druh
Zdroj

Obrys stromu

Quercus rubra
Stuttgart

72 cm Mez úměrnosti v tlaku 20
78 cm Modul pružnosti 7200

2 cm Deformace na mezi úměrnosti 0,28
23 m Hustota čerstvého dřeva 1

Q I

~



Vypočtená odolnost vůči vývra u z tahové zkoušky

Údaje o stromu
Projekt Chomutov 2019 Strom č. 21
Druh stromu dub červený Datum 29.4.2019

Měřícĺ sestava
Výška kotevního bodu 5,3 m Měření č. I
Uhel Iana 17 ° Směr zátěže 52° - SV mírně k V

Grafické zobrazení (naměřená data a regresní přímka náklonu)

27,9 BezpeČnostní faktor ~ 1 5 :

~24.8

~ 21.7

N

C

~ 18.6
C

Oa
15,5

C

E
~12,4

‚~ 9,3

BezpeČnostní faktor < 1
0,06 0,08 0,11 ~‚ : ~ ‚

NákIoiifl ‘

Měření náklonu :. I 81 I
Místo měření Y 350‘ X 90°

Odolnost vůči vývratu vypočtená podle všeobecné vývratové křivky
Bezpečnostní faktor 1,28 1,21

Kontrolní údaje v
Standardní odchylka % 2,63 2,09
Zatížení při měření % 30,5 30,5
Směr zatížení pro náklonoměr y-Osa x-Osa

Obecně k tahové zkoušce
Znalec (Odborník) ing. Marek Žďárský
Svědek I Pomocník ing. Pavel Wágner

Poznámky k měření kotevní strom: dub červený u plotu v ulici Scheinerova
vzdálenost od měřeného dubu: 17,0 m

ARBONET, sr o., Dolská 2486112, 19300 ~eha 9- Horní Počernice, www.arbonet.cz @ArboSafe



Vypočtená odolnost vůči zlomu z tahové zkoušky

Údaje o stromu
Projekt Chomutov 2019 Strom č. 21
Druh stromu dub červený Datum 29.4.2019

Měřící sestava
Výška kotevního bodu 5,3 m Měření č. I
Uhel lana 17 Směr zátěže 52 - Sv mírně k v

Grafické zobrazení (naměřená data a regresní přímka)

Bezpečnostní faktor 15

2 R

~ 23,2

0‘

~20,3 .

‚O
p.

C

~17,4
C

‘.

~l4,5 ... ‘

E
~11,6
C

~ 8,7

Bezpečnostní faktor < 1
5.1 6,8 8,5 10,2 11,9 ;‚ “ ‘ ‘ .. . . - ‘

Deformace ~1 měfenf I Lir,utnf deformace f%I ‘ .. . . ‘

Měření deformací v •• [ 91 • .

výška měřeného bodu m 0,5 1,1 1,25 1,8
Místo měření kmen tlak kmen tlak kmen tah kmen tah
Pru měr kmene 1 cm 84 72 71 68
Pruměr kmene 2 cm 93 78 76 72
Tloušťka borky cm 2 2 2 2
Část zátěže % 100 100 100 100

Odolnost vůči zlomu (odvozená ze směrnice přímky nejlepší lineární závislosti)
Bezpečnostní faktor 1,74 1,76 1,69 1,57

Kontrolní údaje

Koeficient determinace R2 0,9979 0,9977 0,9974 0,9955
Zbytková tuhost % 67,4 >100 >100 >100
Potenc. rozsah dutiny % 68,9 0 0 0
Tlakové napětí v % zpusobené těmito parametry
Hmotnost stromu % 1 0,8 0,8 0,8
Zatížení při měření % 28,7 26,3 26,6 23,9

ARBONET sr o Do ská 2486/12 193 00 &řaha 9 - Horní Počernioe www arbonet Cz ArboSafe



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

....‚‘ ‘<

: ~ ‘ ____________ ________

~

: .

~ .~ ‘.-‚ ~ ‘ ‘
.. / .. s~_. ~ ‘Ý‘4,

.~‚
. _._a.4~ ‚.

. f“.

~ .. .~.. ..

~ ‚!~:.‘ . .. __________________

-‘ _________________________ ____________________

: ‘

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště

konflikt kořenu s překážkou, výmladky kmenové, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, koruna
v konfliktu s překážkou, viditelné nezahojené Í nezavalené rány, trvale nevyhovující provozní profil., přeštíhlená

Poznámka

velké zahojené rány na kmeni, vysoko posazené těžiště, zcela ve zpevněné ploše, v konfliktu s obrubníky a
rozhhledem do křižovatky, v případě realizace stavby nebude možné nepoškodit kořeny. Nízká odolnost proti vývratu
- tahová zkouška BF=121%

redukce obvodovál5 %‚
řez zdravotní, lokální
redukce z důvodu
stabilizace 25%

Vědecký název: Quercus rubra
Český název: dub červený
Evidenční č.: Č. štítku: ..

Hodnoceno dne: 24.4.2019

Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (cm) -4

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prúměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)

Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)

Výška stromu (m)

Výška nasazení koruny (m)
Kvalitativní atributy stromu

Fyziologické stáří (1-5) 4

5

Vitalita - životní funkce (1-5)

. ‚ . ‘;‘ ‘ ‚‘

~‚

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)

dospělý strom
zřetelně snížená

Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

fl
zhoršený

„
El
D stav uspokojivý (dobrý)

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

koruna

Konflikty provozu I perspektiva

Konflikt s aktuálním b - krátkodobě
provozem / perspektiva perspektivní
Konflikt s plánovanou
stavbou / perspektiva c - neperspektivní

S-R015 %‚
S-RZ, S
RLLR 25%

Návrhy opatření
Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

1 S-KPP postupné kácení

realizovat v s překážkou v dop. ploše
první etapě
prací (do 12
měsíců)

provozně
bezpečnostní
düvody, konfliktní
strom, trvalý konflikt
s překážkou,



Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:
24.4.2019

Dendrometrické údaje

atributy stromu
„

Dzhoršený
El______
El______
D stav uspokojivý (dobrý)

Konflikty provozu I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště

dospělý strom
zřetelně snížená

konflikt kořenu s překážkou, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, přeštíhlená koruna, náklon kmene
přirozený, boj o světlo — oválný pruřez, velké suché větve či pahýly (nad 50 mm)

Poznámka
excentrická, vysoko nasazená koruna v dusledku zápoje, u kanálu dešťové vody i splaškové kanalizace, v případě
realizace stavby nebude možné nepoškodit kořeny

Alternativní opatření
1 S-KPP postupné kácení

realizovat v s překážkou v dop. ploše
první etapě
prací (do 12
měsícu)

Důvody kácení
konfliktní strom
(kanalizace dešťová i
splašková)

5Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prúměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní
-‘ Fyziologické stáří (1-5)

Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva

b - krátkodoběano perspektivní

Konflikt s plánovanou c - neperspektivní
stavbou / perspektiva

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost
S-R015 %‚ S- redukce obvodovál5 %‚
RZ řez zdravotní,

Návrhy opatření



Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:

Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prüměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Prsvszní Iezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou / perspektiva

silně narušená
nebezpečný str•m

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenů s překážkou, poškození kořenů zjevné, poškození kořenových náběhu, předpokládaná hniloba kořenů,
trvale nevyhovující provozní profil., nadměrná váha větví, předpoklad pádu větví či jejich částí, dynamická v horní
úrovni nad místem větvení lx

Poznámka
vrustá do silnice, zarustá obrubník. mohutné kořneové náběhy zasahují jak do chodníku, tak až do silnice. I
v současném stavu jsou již problémem, jakákoliv stavební čínnost v bezprostřením okolí se nobejde bez poškození,
konfliktní strom

Návrhy opatření

S-R015%, S
RLPV 4,5

Důvody kácení
konfliktní strom,
trvalý konflikt s
překážkou,
neperspektivní strom

Evidenční Č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:
24.4.2019

Dendrometrické údaje

-20

-JI

Fyziologické stáří (1-5)
Vitalita - životní funkce (1-5)

Kvalitativní atributy stromu
„

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

senescentní strom
zřetelně snížená

4 silně narušený

4
—
D stav neuspokojivý(špatný)

Konflikty provozu I perspektiva
b - krátkodobě

‘perspektivní

ano c - neperspektivní

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost
redukce obvodovál 5%,
redukce obvodovál 5%,
úprava průjezdního profilu
na 4,5 m

Alternativní opatření
1 S-KPP postupné kácení

realizovat v s překážkou v dop. ploše
první etapě
prací (do 12
měsíců)



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Dendrometrické údaje

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) _____________________

___________________________D zhoršený
_______WI______
__ WI ___

D stav uspokojivý (dobrý)
Konflikty provozu I perspektiva

b - krátkodobě
perspektivní

- neperspektivní

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště

senescentní strom
zřetelně snížená

kodominantní (tahové) větvení zdravé, koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy, přeštíhlená koruna, vazba
dynamická v horní úrovni nad místem větvení lx, vazba nevyhovující

Poznámka
dvoják, přeštíhlená deformovaná koruna v dusledku dlouhodobého zápoje, vazbu nutno přeinstalovat. V případě, že
by zustal sám uvolněný od ostantích stromu musela by se koruna stabilizovat obvodovou redukcí

Návrhy opatření
Alternativní opatření

2 S-KPP postupné kácení
realizovat ve s překážkou v dop. ploše
druhé etapě
prací
(nejpozději
do 24
měsícu)

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:
24.4.2019

..

36Okraj báze od hrany vozovky (Cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Pruměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
V‘ška nasazení korun (m)

Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)

‘ ~ . .

‚ ~ .‘ ‘..

Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

zhoršená
mírně nebezpečný

Konflikt s aktuálním
provozem! perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost
S-RZ, VDHI
2OkN, VDD1-
3OkN

řez zdravotní, dynamická
vazba v horní úrovni Iks,
nosnost 2t, dynamická
vazba v dolní úrovni iks,
nosnost 3t

Důvody kácení
konfliktní strom,
neperspektivní strom



Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prijměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S. V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Fyziologické stáří (1-5)
Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:
24.4.2019

2 stav uspokojivý (dobrý)

b - krátkodobě
‘perspektivní

ano c - neperspektivní

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenu s překážkou, kodominantní (tahové) větvení zdravé, koruna v konfliktu se sousedním stromem či
stromy, nadměrná váha větví, předpoklad pádu větví či jejich částí

Poznámka
přesleníté větvení, 5 kosterních větví po někdejším sesazení primární koruny, dnes v přirozeném habitu, avšak se
zhoršenou stabilitou. Dosud lze řešit řezem, v případě zásahu do kořenu neperspektivní

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost I Alternativní opatření Důvody kácenĺ
2 S-KPP postupné kácení

realizovat ve s překážkou v dop. ploše
druhé etapě
prací
(nejpozději
do 24
měsíců)

Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (cm) 6

24

dospělý strsm
zřetelně snížená

Kvalitativní atributy stromu
_____El

zhoršený

„
Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

zhoršená
mírně nelezpečný

Konflikty provozu I perspektiva

S-RZ, S-RLLR řez zdravotní, lokální
20% redukce z důvodu

stabilizace 20%

Návrhy opatření

konfliktní strom,
neperspektivní strom



dub červený
Č. štítku:

Hodnoceno dne: 24.4.2019

Dendrometrické údaje
Okraj báze od hrany vozovky (cm) -3

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-Ví S-J) (cm)

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)
Provozní bezpečnost (1-5)

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
tlakové větvení se zarustající kúrou — zdravé, výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny) v kv, vysoká
pravděpodobnost pádu kosterní větve, nadměrná váha větví, předpoklad pádu větví či jejich částí, konflikt kořenu
s překážkou, vletové otvory

Poznámka
velká kosterní větev, hrozí pádem - silně infikována a dáel poškozována datlovitým ptactvem (čtyři viditelné otvory),
báze kmene v konfliktu s chodníke a obrubníkem

S-RO 25%, S
RLLR 30%

redukce obvodová 25%,
lokální redukce z duvodu
stabilizace 30% realizovat v

první etapě
prací (do 12
měsíců)

Alternativní opatření
S-KPP postupné kácení
s překážkou v dop. ploše

Důvody kácení
konfliktní strom,
provozně
bezpečnostní
duvody,
neperspektivní
strom,

Protokol o vizuálním hodnocení stromu
Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.: __________

Quercus rubra

Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) dospělý strom
Vitalita - životní funkce (1-5) zřetelně snížená______

H
fl

r

Pěstební stav

* - ‚

‘ _\i

4 silně narušený

El
El

stav uspokojivý (dobrý)

silně narušená
nebezpečný strom

Konflikty provozu I perspektiva
Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva

b - krátkodobě
perspektivní

Konflikt s plánovanou ano c - neperspektivní
stavbou / perspektiva

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost
Návrhy opatření



Protokol o měření akustickým tomografem — dub Č. 28 I 972
1. Udaje o místu měření: vrstva 1 — báze kmene

. Výška měření nad zemí: 0,85 m

. Tvar měřeného místa: nepravidelný pruřez

. Počet měřících piezosond: 12 ks

Foto vrstvy I
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Vrstva 1 — matice rychlostĺ přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1763 1747 1610 1427 1202 752 774 1247 1450 1590 1471

2 1763 1700 1587 1483 1314 679 652 1131 1362 1634 1721

3 1747 1700 1470 1543 1443 762 785 1017 1229 1498 1647

4 1610 1587 1470 1478 1527 779 656 881 1097 1337 1492

5 1427 1483 1543 1478 1748 758 872 787 755 1136 1298

6 1202 1314 1443 1527 1748 726 890 864 789 911 1073

7 752 679 762 779 758 726 1704 1601 1512 1194 917

8 774 652 785 656 872 890 1704 1651 1679 1172 978

9 1247 1131 1017 881 787 864 1601 1651 1924 1749 1458

10 1450 1362 1229 1097 755 789 1512 1679 1924 1702 1591
ij 1590 1634 1498 1337 1136 911 1194 1172 1749 1702 1594

12 1471 1721 1647 1492 1298 1073 917 978 1458 1591 1594



Distribuce napětí průřezu vrstvy I

Graf měření vrstvy I
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2D tomogram vrstvy I
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2. Údaje o místu měření: vrstva 2 — kmen

. Výška měření nad zemí:

. Tvar měřeného místa:

. Počet měřících piezosond:

Foto vrstvy 2

2,75 m
nepravidelný průřez
12 ks

“
Vrstva 2 — matice rychlostí přenosu zvukových impulsů ve dřevě v mls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1455 1128 1287 1155 964 702 557 582 753 590 1536

2 1455 1079 1292 1178 993 721 586 507 629 525 1270

3 1128 1079 1308 1221 1069 779 585 500 556 527 951

4 1287 1292 1308 1223 1397 1065 961 746 840 747 1017

5 1155 1178 1221 1223 1386 1335 1100 939 961 855 906

6 964 993 1069 1397 1386 1268 1122 960 974 875 740

7 702 721 779 1065 1335 1268 1212 1161 1125 979 523

8 557 586 585 961 1100 1122 1212 1313 1370 1228 516

9 582 507 500 746 939 960 1161 1313 1554 1498 598

10 753 629 556 840 961 974 1125 1370 1554 1484 748

ij 590 525 527 747 855 875 979 1228 1498 1484 773

12 1536 1270 951 1017 906 740 523 516 598 748 773



Graf měření vrstvy 2
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Distribuce napětí průřezu vrstvy 2
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3. Údaje odolnosti stromu vůči zlomu v měřených místech vypočtené počítačovým
programem ArborSonic 3D

Quercus rubra — dub červeny
Náporová plocha koruny 41,2 mZ
Výškastromu 13,Om
Výška těžiště koruny (H) 7,7 m
Počet měřících senzorů 10 ks
Úhel náklonu kmene od země 90
Předpokládaná rychlost větru 33,0 mIs
Součinitel aerodynamického odporu 0,25
Mez úměrnosti dřeva v tlaku podél vláken (Stuttgartský katalog pevnosti) 20 MPa
Vypočtené zatížení stromu větrnou zátěží v těžišti koruny (Z) 7 145 N
Vypočtený ohybový moment báze kmene u země (H * Z) 55 017 Nm
Minimální bezpečnostní koeficient zlomu měřené části kmene 278 %

* Bezpečnostní koeficient> 150% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomu je vysoká
Bezpečnostní koeficient 100 až 150% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomuje snížená
Bezpečnostní koeficient < 100% = odolnost měřené vrstvy vuči zlomu je nízká až riziková

280 cm
270 cm

260 cm
250 cm

240 cm
230 cm
220 cm
210cm 0cm 0
200cm 10cm

20 cm1~9c 30cm
lcflc 40cm

50
60cm .
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4. Interpretace měření a výsledků vypočtených programem ArborSornc 3D

Náporová plocha koruny 13,0 m ‘

vysokého torza dubu červeného
vypočtená programem ArborSonic 3D je
41,2 m2 (viz obrázek vpravo). Kmen
stromu byl akustickým tomografem
Fakopp 3D proměřen ve dvou vrstvách ve
výšce 0,85 m a 2,75 m nad zemí.

V kapitole 2.2 lze nalézt
referenční rychlosti zvukové vlny napříč
dřevními vlákny dubu (v mís) u zdravého
a hnilobou či jinými významnými defekty
nepoškozeného dřeva - pohybují se mezi
1380 - 1620 m/s. Při pohledu na
výslednou matici měření lze zjistit, že se
v obou vrstvách kmene nalézají velmi
nízké rychlosti zvuku. Jedná se tedy o
hnilobou dřeva rozsáhle napadené
pruřezy zpusobený neznámou
dřevokaznou houbou.

Ve vrstvě kmene I na bázi
kmene s otevřenou drobnou dutinou ve
výšce 0,85 m nad zemí je nejnižší
naměřená rychlost zvuku velmi nízkých a
nikoliv ojedinělých 652 m/s mezi snímači
2 a 8. Nejvyšší naměřená rychlost je
naopak vysokých 1924 m/s mezi snímači
9 a 10. Rozsah hniloby dřeva činí až 63%
z celého pruřezu této vrstvy. Jedná se dle
našeho názoru o hnilobou dřeva rozsáhle
poškozený pruřez báze kmene s vizuálně
dobře patrnou (byť poměrně malou a
ránovým dřevem již téměř zavalenou)
otevřenou hnilobou. Odolnost měřené ..

báze kmene dubu vuči zlomu je I 1
reprezentovaná velmi vysokým
bezpečnostním faktorem BF = 278%,
jelikož se jedná o torzo kmene, pouze se
sekundárním obrostem bez koruny. Na
základě výpočtu odolnosti báze kmene
dubu vuči zlomu počítačovým programem
ArborSonic 3D by tedy ve vrstvě 1
nemělo zatím dojít při zatížení větrem o výsledné rychlosti 33,0 m/s ke zlomu kmene, s čímž lze dle našeho
názoru souhlasit, vzhledem k mnohem rozsáhlejšímu poškození kmene ve vrstvě 2.

Ve vrstvě kmene 2 na kmeni ve výšce 2,75 m nad zemí je nejnižší naměřená rychlost zvuku velmi
nízkých a opět nikoliv ojedinělých 500 m/s mezi snímači 3 a 9. V místě měřené vrstvy se nachází velké
mechanické poranění kmene po odlomené kosterní větvi v bývalém tlakovém větvení s mohutnou otevřenou
dutinou a rozsáhlou hnilobou nejen jádrového, ale i bělového dřeva na obvodu kmene. Nejvyšší naměřená
rychlost je vysokých 1554 m/s mezi snímači 9 a 10. Rozsah hniloby dřeva činí dokonce až 80% z celého
pruřezu této vrstvy. Jedná se o hnilobou dřeva mimořádně poškozený pruřez kmene. Odolnost měřeného
kmene vuči zlomu je reprezentovaná mnohem vyšším bezpečnostním faktorem BF = 348% než je tornu ve
skutečnosti. Na základě výpočtu odolnosti kmene dubu vuči zlomu počítačovým programem ArborSonic 3D
by ve vrstvě 2 nemělo dojít při zatížení větrem o výsledné rychlosti 33,0 m/s ke zlomu kmene, s čímž ale
nelze dle našeho názoru v žádném případě souhlasit. Je i vizuálně zcela zřejmé, že nebezpečí zlomu kmene
dubu v této vrstvě je vysoké a proto doporučujeme toto evzhledné torzo z provozně bezpečnostních duvodu
pokácet.
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Protokol o vizuálním hodnocení stromu
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silně narušená
nebezpečný strom

4

D stav neuspokojivý(šDatný)
Konflikty provozu I perspektiva

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva - neperspektivní
Konflikt s plánovanou ano c - neperspektivní
stavbou I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
rozsáhlá hniloba kmene, možnost lokálního selhání kmene, sesazená koruna v minulosti o> 50% výšky, chybějící
kosterní větve (odlomené, odřezané), torzo

Poznámka
obrustající torzo, přesto je rozah hniloby veliký a i tak hrozí jeho pád. Akustickým tomografem ověřeno rozsáhlé
mechanické narušení kmene. Výška torza je stále 12 m! Pokácet bez zbytečných odkladu!

Důvody kácení
provozně
bezpečnostní
dúvody,
neperspektivní strom

•‘‘~:‚ ‘~
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.: ‚ ‚~ &
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Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:

19

__ :

___________________ 24.4.2019
Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (Cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Prúměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)

Poloměr koruny (S, V, J. Z), (m)
Výška stromu (m)

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5) ____________________

kritický/rozpadlý strom

t-5 j~j‘

Vitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

dospělý strom
zbytková vitalita

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Kódy zásahů Popis zásahů INaléhavost
S-KPP postupné kácení s

překážkou v dop. ploše

Návrhy opatření
Alternativní opatření

O S-KPP postupné kácení
zásahy s s překážkou v dop. ploše
nutností
okamžitého
provedení



Analýza větrné zátěže dle ČSN EN 1991-1-4

Strom Č. 29
ID Štítek 971

Druh stromu
Obvod kmene

Pruměr kmene
v I m výšky

Tloušťka borky
Výška stromu

dub červený
178 cm

M Pa
MPa
%
g/cm3

20

19

Is

*7

*6

*5

14

13

*2

II

10

9

8

7

6

5

4

3

2

O

Směr zátěže 152 - JJV

Analýza náporové plochy koruny
Báze koruny 4,1 m
Efektivní výška 13,6 m
Celková plocha 135 m2
Excentricita koruny 2,28 m

Použité strukturální parametry
Koef. aerodyn. odporu 0,25
Přirozená frekvence 0,4 Hz
Tlumící dekrement 0,8
Korekční faktor tvaru kmene 0,8

Použité parametry stanoviště
Větrná oblast 2
Větrnou oblastí stanovená
rychlost větru 25 m/s
Hustota vzduchu 1,24 kg/m3
Kategorie terénu Předměstí
Exponent profilu větru 0,22
Faktor blízkosti objektu (pro korekci
rychlosti větru) 1,2
Faktor expozice koruny 0,80

Zpráva
Analýza větrné zátěže Analýza zatížení stromu
Pruměrný tlak větru 9,7 kN Hmotnost stromu 3 t
Faktor vlivu turbulence 2,65 Kritický rozsah dutin O %
Těžiště 12,6 m Potenciální kritická tloušťka 0 cm
Torzní moment 59 kNm zbytkové stěny kmene s uzavřenou dutinou

Vypočtené zatížení větrem 325 kNm Základní hodnota stability 0,7

Obecně
Poznámky

ARBONET, s.r.o., Dolská 2486/1 2, 193 00 ~%ha 9 - Horní Počernice, ~ww.arbonet.cz @ArboSafe

Projekt
Název projektu Chomutov 2019
Číslo projektu 2019-22

Datum měření 24.4.2019

Údaje o stromu

Arbonet

Lokalita
ulice Přemyslova u parkoviště
pozemek parc. č. 1686/1
k. ú. Chomutov,

Nadmořská výška 342 m

Použité materiálové konstanty
pro druh
Zdroj

Obrys stromu

Quercus rubra
Stuttgart

56 cm Mez úměrnosti v tlaku
54 cm Modul pružnosti

3 cm Deformace na mezi úměrnosti
20 m Hustota čerstvého dřeva

20
7200
0,28



Vypočtená odolnost vůči vývra u z tahové zkoušky

Údaje o stromu

Projekt Chomutov 2019 Strom Č. 29
Druh stromu dub červený Datum 24.4.2019

Měřící sestava
Výška kotevního bodu 4,3 m Měřenĺ Č. I
Uhel Iana 15,2 ° Směr zátěže 152° - ‚JJV

Grafické zobrazenĺ (naměřená data a regresní přímka náklonu)

Bezpečnostnl faktor ~ I 5

29.7

~ 26.4

23,1

~ 19,8
C .

O
0~

16,5

E
&13.2

I~ 9.9

BezpeČiiostnl faktor < 1

0,04 0,06 0,08 0,1 ‘- ‘

Ná~d~ifl

Měření náklonu 81 J
Místo měření Y 180° X 270°

Odolnost vůči vývratu vypočtená podle všeobecné vývratové křivky
Bezpečnostní faktor 0,92 0,93

Kontrolní údaje v
Standardní odchylka % 1,66 1,35
Zatížení při měření % 32,1 32,1
Směr zatížení pro náklonoměr y-Osa x-Osa

Obecně k tahové zkoušce
Znalec (Odborník) ing. Marek Žďárský
Svědek / Pomocník ing. Pavel Wágner

Poznámky k měření kotevní strom: dub červený in č. 30 (ID štítek 970)
vzdálenost od měřeného dubu: 15,5 m

ARBONET, sr.o., Dolská 2486112, 19300 &~ha 9- Horni Počernice, wwwarbonet.cz @ArboSafe



Vypočtená odolnost vůči zlomu z tahové zkoušky

Údaje o stromu

Arbonet

Projekt Chomutov 2019 Strom č. 29
Druh stromu dub červený Datum 24.4.2019

Měřící sestava
Výška kotevního bodu 4,3 m Měření č. I
Uhel lana 15,2 O Směr zátěže 152° - JJV

Grafické zobrazení (naměřená data a regresní přímka)

Odolnost vůči zlomu (odvozená ze směrnice přímky nejlepší lineární závislosti)
Bezpečnostní faktor 0,98 0,87 0,84 0,8

Kontrolní údaje

Koeficient determinace R2 0,9973 0,9969 0,9978 0,9961
Zbytková tuhost % >100 >100 72,8 94,9
Potenc. rozsah dutiny % 0 0 64,8 37,1
Tlakové napětí v % zpusobené těmito parametry
Hmotnost stromu % 0,8 0,8 1 0,8
Zatížení při měření % 29,2 24,7 31,7 28,9

ARBONET Sr O Do S ~ 2486/12, 193 00 ~ilaha 9 Horní Počernice w~ arbonet Cz ArboSafe

. ‚

„ Bezpečnostní faktor I 5

28,8

a5
~25,8

C
W
~ 22,4

C

E 19,2
C
O

O.
16

C

E
~12,8
C
O

9,6

Měření deformací

Výška měřeného bodu
Místo měření
Pruměr kmene 1
Pruměr kmene 2
Tloušt‘ka borky
Část zátěže

. .

.‘, ‘,.

.. ‘....

11,4 15,2 19 22,8

Deformace pfí měření I Limitní deformace I%I

Bezpečnostní faktor < 1
26,6 “ : :

•.I 91 .

m 0,85 1,5 0,4 0,8
kmen tlak kmen tlak kmen tah kmen tah

cm 56 52 63 57
cm 54 53 63 56
cm 3 3 3 3
% 100 100 100 100



Protokol o vizuálnĺm hodnocení stromu

Okraj báze od hrany vozovky (cm)

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-VÍ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)
Výška stromu (m)
Výška nasazení koruny (m)

Fyziologické stáří (1-5)

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem / perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenu s překážkou, přeštíhlený kmen

Poznámka
Koruna nepoměrně moutná a vysoko nasazená v poměru k štíhlému kmeni. V blízkosti kmene je celkem sedm
ruzných vedení či zakončení podzemních sítí (kanalizace, dešťové i splaškové, hydrant, elektro a další). Provedena
tahová zkouška s výsledkem nízké odolnost jak proti vývratu BF=92%, tak i proti zlomu BF=80%. Nutno bezodkladně
minimálně stabilizovat redukčním řezem

Návrhy opatření _________________

O S-KPP postupné kácení

zásahy s s překážkou v dop. ploše
nutností
okamžitého
provedení

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku:
24.4.2019

Dendrometrické údaje
24

Vitalita - životní funkce (1-5)

Kvalitativní atributy stromu
El______
fl výborná až mírněsnížená

dospělý strsm

‚ I‘~i~ .~:i

‚I ~

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

2 zhoršený

--

středně nebezpečný
3 výrazně zhoršená
El____

stav uspokojivý (dobrý)

Konflikty provozu I perspektiva
b - krátkodobě
perspektivní

- neperspektivní

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost
S-RO 30%, S- redukce obvodová 30%, řez
RZ zdravotní

Alternativní opatření Důvody kácení
konfliktní strom,
neperspektivní strom



Protokol o vizuálním hodnocení stromu

Vědecký název:

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-VÍ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S, V, J, Z), (m)

Výška stromu (m)

Provozní bezpečnost (1-5)

Pěstební stav

Konflikt s aktuálním
provozem I perspektiva
Konflikt s plánovanou
stavbou I perspektiva

Poznámka

Quercus rubra
dub červený

24.4.2019

~horšený

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

lstav uspokojivý (dobrý)

- krátkodobě
perspektivní

c - neperspektivní

_______________________ Návrhy_opatření
Kódy zásahů Naléhavost Alternativní opatření Důvody kácení

lokální redukce z důvodu 2 S-KPP postupné kácení
stabilizace 15%, řez realizovat ve s překážkou v dop. ploše
zdravotní, úprava
průjezdního profilu na 4,5 m druhé etapěprací

(nejpozději
do 24
měsícu)

Popis zásahů

Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Č. štítku: .‚

Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (cm) 34

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativní atributy stromu
Fyzioloqické stáří (1-5)

___________________________________ IVitalita - životní funkce (1-5)
Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

dospělý strom
zřetelně snížená

Konflikty provozu I perspektiva

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště _______________

konflikt kořenů s překážkou, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný pruřez, trvale nevyhovující provozní profil

báze kmene zasahuje do chodníku a kmen do provozního profilu. Stavební činnost v blízkosti báze kmene se
neobejde bez poškození

S-RLLR 15%,
S-RZ, S-RLPV
4,5

konfliktní strom,
trvalý konflikt s
překážkou,
neperspektivní strom



Protokol o vizuálním hodnocení stromu
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lokální redukce z důvodu
stabilizace 20%, lokální
redukce z důvodu
stabilizace 20%, řez
zdravotní, úprava
průjezdního profilu 4,
dynamická vazba v horní
úrovni 1 ks o nsnosti 3t,
dynamická vazba v dolní
úrovni 1 ks- o nosnosti 4t

Konflikt s plánovanou ~c - neperspektivní
stavbou / perspektiva

‚ ‚

~ :~ ~
~

Vědecký název:
Český název:
Evidenční č.:
Hodnoceno dne:

Quercus rubra
dub červený
Č. štítku: ...

___________________ 24.4.2019
Dendrometrické údaje

Okraj báze od hrany vozovky (Cm) 42

Obvod kmene v 1,3 m (cm)
Průměr báze km. (Z-V/ S-J) (cm)
Poloměr koruny (S. V, J, Z), (m)

Výška stromu (m)

: . ~~

. ...-.
.. .~~ ~‚..

: .. ‚

Výška nasazení koruny (m)

Kvalitativnĺ atributy stromu
Fyziologické stáří (1-5)
________HVitalita - životní funkce (1-5)

“?;i ‚
‚.

‘~,-,,
‚S.

Zdravotní stav — defekty a
poškození (1-5)
Stabilita (1-2)

dospělý strom
zřetelně snížená

3 výrazně zhoršený

Provozní bezpečnost (1-5)
H
H

výrazně zhoršená
středně nebezpečný

Pěstební stav 2 stav uspokojivý (dobrý)

Konflikty provozu I perspektiva
Konflikt s aktuálním
provozem / perspektiva ano b - krátkodoběperspektivní

Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště
konflikt kořenu s překážkou, trvale nevyhovující provozní profil, tlakové větvení se zarůstající kůrou — zdravé, koruna
v konfliktu se sousedním stromem či stromy, náklon kmene přirozený, boj o světlo — oválný průřez, výrazně
nevyvážená koruna, vazba dynamická v horní úrovni nad místem větvení lx

Poznámka
dvoják, zrevidovat a přeinstalovat vazbu. Kmen již zasahuje do aktuálního provozního profilu, z dlouhodobého
hlediska neperspektivní, v případě stavební činnosti v kořenovoé zóně je poškození kořenu prakticky nevyhnutelné

______ Návrhy opatření

S-RLLR 20%,
S-RZ, S-RLPV
4, S-VDHI
3OkN, VDDI
4OkN

Kódy zásahů Popis zásahů Naléhavost I Alternativní opatření Důvody kácenĺ
I S-KPP postupné kácení

realizovat v s překážkou v dop. ploše
první etapě
prací (do 12
měsíců)

konfliktní strom,
trvalý konflikt
s překážkou,
neperspektivní strom


