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Zpracovatel
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., Český certifikovaný arborista - konzultant
e-mail: vladjan@centrum.cz
tel.: 734 177 660
Účel zhotovení
Posudek byl zpracován na žádost ředitele mateřské školy Mgr. Zeleného. Posuzován
byl 1 strom na pozemku školky. Hlavním cílem je zhodnocení jejich stavu a posouzení
provozní bezpečnosti. Fotografická dokumentace byla provedena v dubnu 2021.
Posudek byl zpracován 4.5. 2021, má 4 strany.
Metodika
Kontrola provozní bezpečnosti dřevin byla prováděna vizuální metodou. Na základě
jednotlivých projevu statických poruch bylo odvozeno potenciální riziko selhání
dřevin. Skryté poškození či hniloby kořenového systému dřevin pod půdním
povrchem nejsou do hodnocení zahrnuty.
Hodnocený druh
1x ořešák královský – Juglans regia

2

Ořešák královský – Juglans regia
Lokalizace
Hodnocený strom se nachází na pozemku s parcelním číslem 1137/2 v katastrálním území
Suchdol (554782), číslo listu vlastnictví 1.

Obr. 1: Umístění hodnoceného jedince v katastrální mapě
Nález
Strom o výšce 12 m a obvodu 208 cm ve výčetní výšce (1,3 m) se nachází v blízkosti
pískoviště a parkovací plochy. Obě tyto plochy jsou v dopadovém terči stromu. Strom je
nakloněný, v minulosti byla odstraněna silná kosterní větev a dutina, která zasahuje až do
kmene, byla zastřešena. To ale nezabránilo dalšímu pronikání vody a pokračování hniloby. Na
obr. 2 jsou vidět otvory od datlovitých ptáků (větev vpravo), které ukazují na rozsáhlou
hnilobu uvnitř kmene. Strom je sice vitální, ale staticky nestabilní a hrozí rozpad koruny.
Doporučení
Jedná se o vitálního jedince, který má ale velké statické defekty a je do budoucna
neperspektivní. Vzhledem k tomu, že hrozí riziko rozlomení celé koruny a stav koruny
vylučuje použití dynamických i statických vazeb a v dopadovém terči se pohybuje
každodenně velké množství lidí, doporučuji předmětného jedince odstranit a na jeho místě
vysadit náhradní výsadbu. Strom může být ponechán ve formě živého torza, než náhradní
výsadba doroste dostatečné výšky.
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Obr. 2: Pohled na strom

Obr 3: Detail zastřešení dutiny v koruně
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