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1. VŠEOBECNÉ A SOUHRNNÉ INFORMACE 
 

1.1. Úvodní informace 
 

Projekt Doplnění projektové dokumentace „Oprava  chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové 

po  křižovatku s ul. Bezdíčkova“ navazuje na projektovou dokumentaci,  zpracovanou společností Prodin a.s. pod 

č. zakázky 3110-16-015 v prosinci 2016. Předmětem doplnění je inventarizace a posouzení stávajících dřevin a 

jejich kolize s dotčenou stavbou a návrh náhradní výsadby v případě kácení stromů.  

 

 

1.2. Dotčené pozemky a jejich vlastníci 
 

Zeleň dotčená stavbou se nachází na tomto pozemku:  

 

Parcela  Vlastník 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2730/7 Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

 

Parcela leží v k.ú. Pardubice. 

 

 

1.3. Datum provedení terénního šetření pro inventarizaci dřevin 
 

Terénní šetření pro bylo provedeno 11.12.2020 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 
Řešené území tvoří travnatý uliční pás p šířce cca 2,5 m. Pás je nerovnoměrně rozdělený na segmenty oddělované 

vchody a vjezdy k přilehlým bytovým domům. V pásu se nacházejí mezernaté zbytky stávajícího stromořadí, 

tvořeného převážně hlohy Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ s přimíšeným jasanem a lípou. Stromořadí podle 

starších mapových podkladů  původně tvořilo cca 20 stromů, ke dni šetření zůstalo celkem 9 stromů (7 hlohů, 1 

jasan a 1 lípa). Hlohy tvořily pravděpodobně jednodruhové stromořadí, jsou vyrovnané věkem i způsobem 

zapěstování,  obdobné stromořadí se nachází též na opačné straně ulice - mimo řešené území. Stromořadí bylo 

pravděpodobně založeno v souvislosti výstavbou přilehlých bytových domů (cca v 60.-70. lech minulého století). 

Lípa a jasan jsou zřejmě součástí pozdější nekoncepční dosadby po uhynulých nebo z jiného důvodu odstraněných 

kusech.  

 

3. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 
 

3.1. Metodika hodnocení 
 

K charakterizování všech stromů v rámci dendrologického posouzení bylo použito vybraných parametrů dle 

Standardu AOPK ČR A01 001 Hodnocení stavu stromů. Vzhledem k charakteru posuzovaných stromů a účelu 

posouzení byly pro hodnocení stromů vybrány tyto parametry: 

 

Obvod kmene 
 

Obvod kmene byl měřen ve  výšce 1,3 m nad zemí, není-li v poznámce u konkrétního stromu uvedeno jinak 

 

Průměr koruny 
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Vitalita 
 

(fyziologická aktivita, schopnost reagovat na vlivy prostředí, hlavními hodnocenými parametry jsou defoliace 

koruny, změny velikosti a barvy asimilačních orgánů, prosychání na periferii koruny, malformace větvení a vývoj 

sekundárních výhonů, dynamika přírůstu) 

 

1 – výborná až mírně snížená 

 

2 – zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání větví na periferních oblastech koruny, sekundární výhony 

v koruně, snížený vývoj kalusu a ranového dřeva) 

 

3 – výrazně snížená (začínající ústup koruny, popř. odumřelý vrchol koruny, významná fragmentace koruny, 

významná defoliace koruny  - až do cca 50 %) 

 

4 – zbytková (větší část koruny odumřelá, defoliace koruny významně nad 50 %) 

 

5 – odumřelý strom 

 

Poznámka: Hodnocení bylo provedeno na žádost objednatele mimo vegetační  období. Posouzení vitality vychází 

z parametrů, které je možno v bezlistém stavu vizuálně zjistit (zjevná přítomnost větších odumřelých větví, četnost 

a způsob vytváření ročních přírůstků,  příp. viditelné zmlazování z kmene a kosterních větví).  

 

Zdravotní stav 
 

(charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického  narušení či poškození, hlavními sledovanými parametry jsou 

zejména mechanická poškození, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, přítomnost dutin, přítomnost 

defektních a poškozených větvení) 

 

1 – výborný až dobrý (bez patrných významných mechanických poškození kmene a silnějších větví s výjimkou 

případných ran po vhodně prováděném řezu, bez přítomnosti silných suchých větví v koruně, žádné symptomy 

infekce dřevními houbami, pouze výjimečně možná přítomnost saprofytů na odumřelém dřevě, případné defektní 

větvení pouze ve stádiu vývoje) 

 

2 – zhoršený (některý z těchto defektů bez souběhu více závažných defektů: poškození na kmeni či větší 

poškození větví, patrné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývoje, přítomnost silných 

suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve, přítomnost ojedinělých výletových otvorů v koruně, vyvíjející se 

defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení, přítomnost trhlin na kmeni či v kosterních větvích, přítomnost 

„rakovinných“ útvarů, nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně patrná nekonzistence v oblasti spoje)  

 

3 – výrazně zhoršený (některý z těchto defektů bez souběhu více závažných defektů: mechanická poškození 

kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami, rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt 

výletových otvorů ve více úrovních, odlomená část koruny, vyvinuté tlakové vidlice v kosterním větvení či ve větvení 

silných větví, podezření na mechanicky významný zásah do kořenového talíře) 

 

4 – silně narušený (souběh závažných defektů dle bodu 2 a 3, popř. některý z těchto defektů: rozsáhlé dutiny ve 

kmeni, symptomy infekce či rozsáhlého mechanicky významného narušení kořenového talíře, vyvinuté tlakové 

vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami, odlomená podstatná část koruny) 

 

5 – havarijní (celkově se rozpadající či rozpadlý strom - torzo) 

 

Posouzení zdravotního stavu bylo provedeno výhradně vizuálními metodami šetření ze země a zaměřilo se tudíž 

na charakteristiky tímto způsobem šetření zjistitelné (zejména velká mechanická poškození kmene a kosterních 

větví, prosychání korun, stopy po odlamování suchých větví a přítomnost dutin).. Nebyla prováděna detailní šetření 

na přítomnost defektů ve výškách. Případné poškození kořenového systému bylo posuzováno pouze podle 

vizuálně patrných příznaků, nebyly prováděny tahové zkoušky. 

 

Perspektiva 
 

(předpokládaná udržitelnost stromu na stanovišti) 
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a – dlouhodobě perspektivní (strom na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí.) 

b - krátkodobě perspektivní  (strom na stanovišti dočasně udržitelný, případně ve stavu, kdy z různých důvodů 

nelze očekávat dlouhodobou perspektivu. Do této kategorie jsou zařazeny i stromy, které by se mohly nyní 

považovat za dlouhodobě perspektivní, ale u nichž lze předpokládat změnu stavu v souvislosti s působením 

vnějších faktorů – např. stromy rostoucí na  nevhodném stanovišti, dále stromy se změnami vitality a zdravotního 

stavu, pozorovatelnými nyní v počátcích apod.) 

c - neperspektivní (strom na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou předpokládanou dobou ponechání) 

 

 

3.2. Přehledná charakteristika posuzovaných dřevin 
 
 

č. taxon obv. 

kmene 

(cm) 

průměr 

koruny 

(m) 

vitalita zdr. 

stav 

persp 

ektiva 

poznámka 

1 Fraxinus excelsior 112 9 1 2 b 

strom bez průběžného kmene s 4 silnými a 1 slabší 

kosterní větví, pata stromu cca 0,3 m od obruby 

vozovky  

2 
Crataegus laevigta 

‚Paul’s Scarlet‘ 
95 7 2 2 b v koruně zlomy a drobné suché větve 

3 
Crataegus laevigta 

‚Paul’s Scarlet‘ 
90 7 2 2 b jednotlivé suché větve 

4 
Crataegus laevigta 

‚Paul’s Scarlet‘ 
108 8 3 3 c prořídlá koruna, zřetelné zcela suché větve 

5 
Crataegus laevigta 

‚Paul’s Scarlet‘ 
90 8 2 2 b jednotlivé suché větve 

6 
Crataegus laevigta 

‚Paul’s Scarlet‘ 
117 9 2 2 b jednotlivé suché větve 

7 
Crataegus laevigta 

‚Paul’s Scarlet‘ 
81 5 3 3 c 

chybí převážná část koruny, ponechaný zbytek je 

proschlý, zcela neperspektivní strom 

8 
Crataegus laevigta 

‚Paul’s Scarlet‘ 
93 6 3 3 c prořídlá koruna, zřetelné zcela suché větve 

9 Tilia sp. 107 10 1 2 b 

strom bez terminálu, s tendencí vytvářet 

opakovaná tlaková vidličnatá větvení v celém 

sytému kosterních větví 

 

 

3.3. Výsledek posouzení a doporučená opatření 
 

Na základě terénního šetření, uskutečněného dne 11.12.2020, byl posouzen stav 9 ks stromů v části stromořadí  

v Sezemické ulici. Posuzovaná část stromořadí bude dotčena plánovanou stavbou nového chodníku. Stromořadí 

je v současnosti výrazně mezernaté, tvořené 7 hlohy, 1 jasanem a 1 lípou. Hlohy jsou dožívajícím zbytkem aleje, 

založené před 50-60 lety, vzhledem k druhu se tedy jedná o stromy blížící se hranici své životnosti. Stromy vykazují 

typické  znaky postupné stagnace růstu, související s jejich věkem (zmenšování přírůstků, tvorbu výmladků ve 

spodních partiích koruny na úkor oslabení vrcholové partie koruny) a jejich další perspektiva je již z těchto důvodů 

jen omezená. Lípa a jasan představují nekoncepční dosadbu druhem, který je pro danou lokalizaci vysloveně 

nevhodný – jedná se o stromy cílově dosahující velkých rozměrů, zcela nevhodné pro výsadbu v úzkých uličních 

pásech (nedostatečný kořenový prostor nevhodný pro stromy těchto dimenzí a to jak s ohledem na obtížnost 

zajištění optimálních podmínek pro jejich růst, tak i s ohledem na budoucí narušování povrchů komunikací a 

neúměrné stínění přilehlých bytů). Posuzovaná lípa má kromě toho tendenci ke geneticky podmíněnému 

vidličnatému větvení. Z tohoto typu větvení postupně vznikají tlakové defekty, které mohou vést až k rozlamování 

korun. Strom je tedy z dlouhodobého hlediska i z tohoto důvodu v daném místě rovněž neperspektivní. Perspektivu 

jasanu dále snižuje skutečnost, že pata stromu se nachází v těsné blízkosti okraje vozovky. 

 

V rámci plánované stavby i při dodržení šetrných technologií a maximální ochraně stromů během stavby dojde k  

zásahu do kořenové zóny stromů a tím i k ovlivnění budoucí provozní bezpečnosti těchto dřevin. Vzhledem k této 

skutečnosti a vzhledem k omezené perspektivě posuzovaných stromů považuji za vhodnější řešení celý současný 

zbytek stromořadí vykácet a ihned nahradit novou kvalitní výsadbou, která obnoví stromořadí v původním rozsahu.  
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4. NÁHRADNÍ VÝSADBA 
 
Náhradní výsadba za pokácené dřeviny se uskuteční formou obnovy stromořadí v původním umístění a rozsahu, 

tj. v uličním pásu na parcele 2730/7 v k.ú. Pardubice, jejímž vlastníkem je Statutární město Pardubice, Pernštýnské 

náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice. Obnova bude provedena stejným druhem, jaký byl použit u 

původního stromořadí, tj. hlohem Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘, a to v počtu 18 ks.  

 

4.1. Technologie výsadby stromů 
 
Způsob výsadby dřevin vč. požadavků na vysazované dřeviny (ukazatele jakosti) se budou řídit standardem SPPK 

A02 001:2013 Výsadba stromů, výsadbový materiál bude splňovat kvalitativní ukazatele dle ČSN 464902-1 

Výpěstky okrasných dřevin.  

 

Jamka - velikost min. 1,5 x 1,5 x 0,6 m, se 100 % výměnou půdy a přimíšením půdního kondicionéru na bázi 

hydrogelu, z prostoru výsadbové jámy je nutno odstranit zbytky pařezů, pokud se budou vyskytovat 

Hnojení -  ke každému stromu bude uloženo do úrovně kořenů zhruba po obvodě průmětu koruny (popř. po 

obvodě výsadbové jámy) 15 tablet Silvamix forte 

Kotvení stromů - je třemi kůly pevně spojenými příčníky  

Povýsadbový řez – individuálně dle druhu stromu a aktuálního stavu výsadbového materiálu 

Ochrana proti poškození kmenů před škodami způsobenými teplotními vlivy – nátěr přípravkem Arboflex 

Zálivka - součástí výsadbových prací je 1x zálivka v celkovém  množství 100 litrů vody/strom, zálivka bude 

v průběhu výsadby aplikována  postupně ve dvou dávkách.  

Mulčování půdy - 1m2 ke každému stromu, jako mulč bude použita  drcená borka nebo kvalitní štěpka, tl. vrstvy 

10 cm v neslehnutém stavu 

Výsadbový materiál – stromy se zemním balem, obvod kmene 12-14 cm. Stromy ve stromořadí budou vyrovnané 

z hlediska druhu, kultivaru, výsadbové velikosti, výšky nasazení koruny a způsobu zapěstování koruny, koruna 

bude založena ve výšce min. 2,2 m.  

 

4.2. Následná péče (není součástí rozpočtu)  
 
Následná péče je nezbytnou součástí prací, nemá-li dojít k znehodnocení nově založené zeleně.  Doporučená 

minimální četnost základních pracovních operací v průběhu 1 roku (v případě potřeby je nutno četnost prací navýšit 

nebo plán údržby přiměřeně upravit, popř. doplnit o jiné pracovní operace, týkající se celé výsadby nebo některých 

jedinců – např. ochrana proti škůdcům, podpora oslabených jedinců zvýšenou zálivkou, přihnojením apod.): 

 

První vegetační období po realizaci: 

Zalití stromů v dávce 100l/strom - dle potřeby, předpoklad  8-10x 

Vypletí a úprava výsadbové mísy     3x 

Doplnění mulče (rozsah dle potřeby a stavu výsadby)   1x 

Kontrola, popř. obnova kotvení  a úvazků    3x 

Výchovný a zdravotní řez      1x 

 

Druhé vegetační období po realizaci: 

Zalití stromů v dávce 100l/strom - dle potřeby, předpoklad  6-8x 

Vypletí a úprava výsadbové mísy     3x 

Doplnění mulče (rozsah dle potřeby a stavu výsadby)   1x 

Kontrola, popř. obnova kotvení  a úvazků    3x 

Výchovný a zdravotní řez      1x 

 

Třetí vegetační období po realizaci: 

Zalití stromů v dávce 100l/strom- dle potřeby, předpoklad  4x 

Vypletí a úprava výsadbové mísy     3x 

Odstranění úvazků, snížení ohrádky kotvení a její ponechání jako ochrana proti poškození 

žací technikou       1x 

(pozn.: alternativně podle stavu dřevin bude ve třetím roce provedena oprava kotvení a úvazků a jmenovaný 

krok bude proveden až ve 4. roce po realizaci) 

Výchovný a zdravotní řez      1x 
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Čtvrté a páté vegetační období po realizaci: 

Zalití stromů v dávce 100l/strom – pouze v případě  potřeby   

Obsekání nebo vypletí výsadbové mísy    3x ročně 

Výchovný a zdravotní řez      1x ročně 

 

 

Nedílnou součástí následné péče jsou i průběžné dosadby uhynulých dřevin. U těchto dosadeb je nezbytné zajistit 

péči v rozsahu a četnosti odpovídající době od výsadby, nelze tedy v praxi spojovat četnost údržbových operací 

(zejména zálivky) u těchto později dosazovaných dřevin se zpravidla již nižší  četností těchto operací u celé původní 

výsadby. Následná péče u dosazovaných dřevin tak probíhá v samostatném harmonogramu až do doby jejich 

spolehlivého ujmutí. 

 

 

 

 

V Pardubicích, 14.12.2020                                                                                  Zpracovala:  Ing. Renata Mlejnková 


