
ZNALEGKY PoSUDEK č. 265/17/2015

Hiizev:

Na základě usnesení db'oru životního prostředí Městského úřadu Litoměfice

čj.: 0077296í15žPíJMi
je úkolem znalce odpovědět na otázky:

1} Pasouzení zdravatního stavu, fyziatagické vitatiý a provazní bezpečnosÍj ďyou
bukťl lesních s olríeďem na možné ohrožení trafostanice na wzeffiku p. č. 3s65/9
v k- ú. Litaměřice a na zdraví obslutty IS při vstupu da objektu.

2) Posouzení možného zasatzování kařenů uvedených stramů do ochranného pásma
kabelovéÍlo vedenÍ NN vedaucíha da Ankertovy ulice a možne narušování
kabelovéÍla napáiefu VN.

Posudek vyžádal: Městský úřad Litoměřice
odbor Životního prostředí
Mírové náměstí 1517
412 a1 Litoměřice

Účat posudku: pssouzení celkového stavu dvou buků lesních rostoucích na
pozemku p.č. 3865í9 v k' ú' Litoměffce, jejich provozní
bezpečnosti a jejich vlivu na kabelová vedení

Posudek vypracoval: lng. Samuel Burian
Růžová 388,252 43 Průhonice

znalec v oboru ochrana pňroďy - posuzování a ochrana krajínného rázu a plány péče
chráněných území a dendrologie' bezpečnostní diagnostika stromů
znalec v oboru ekonomika - oceňování ekologickě újmy podle $ 27 odst. 1 zak' č.
'l7'1392 Sb. o Životním prostředí
auiorizovaný krajínáfuký archítekt ČxR, čten tntemational Federation of Landscape
Ar*itecb iIFLA)

Batum ohledání místa dne: 't0. prosince 2015

Batum vyhotovení: "l5. prosince 2015

Počet stran posudku celkem: 2$

Z toho počet příloh posudku: {0

IenÍo znalecký posudek je vyhotoven ve tťech sÍq*oplsecfr z nicltž írežoýmá píaťnosÍ origÍnálu'
ZadavateÍ obdrží dvě vyhotove*Í a jedno vyllotovení bude utoŽeno v archÍvu znalce'
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í.t Enalecký úkol

Vypracování znaleckého posudku zadal usnesením č.j.: čj.: 007729611s/ŽPlJMi odbor
Životního prostředí Městského Ůřadu Litoměřice, Keý má v řízení c povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les ve smyslu $8 odst. 1 zákona č. 11411992 Sb. rozhodnout o pokácení dvou
buků lesních, kterě jsou předmětem tohoto pcsudku.

Zadavatelzároveň stanovil následující okruh otázek, na které poŽaduje odpověď:

1. Posauzeni zdravatniho sťavu, ýziotogícké vitaliý a pfavÚzÍ1í bezpečnosti dvou buků
íesníc# s ofiíedem na možné ahnŽení ÍrafosÍanice na pazemku p.č. 3865/9 v k. Ú'

lrÍoměřce a na zdravi abs{uhy IS př vsÍupu do objektu'

2. Posouzení moŽnéha zasahavání kořenŮ uvedenýcÍl sÍrom* ďo ochranného pásma
kabeíovéha vedenÍ }YíV vedoucího do Ankertovy ulice a možné naruŠování kabelavého
napáleČe VN.

Pokud jsou v tomto psudku obsaženy odkazy na právo nebo letmě citace někteých
ustanovení {paragrafů} zákona nebo zákonů, nejsou to právní úvahy ani výroky znalce. Znalec
střežil hranici mezi odbomým posouzením a právní úvahou. odborná oblast.ie ovšem určována
a vymez€na zákonnými ust*ncveními a právní praxí, proto i správné gdbomé zjiš1ění musí být
dbalé platně právní úpravy, respektovat ji' a crientovat se pcdle ní- Odkázat na řídicí právní nsrmy
je proto v někteých případech nevyhnutelné'

í.2 Podklady

€ 1} Balder, Hartmut: Die Wurzeln der Stadtbáume, Ein Handbuch zum vorbegenden und
nachsorgenden Wurzelschutz, Parey Buchverlag Berlin 1 998

2'} Burian, $amueÍ: ošetřavání dřevin a gmezování negativních vlivů stanoviště, lnťormace
vŠÚoz Průhonice 1985

3} Culek, M. a kol.: Bíogeograíické členění České republiky' Enigma Praha'tgg6

4} http:í/nahlizenidokn.cuz*-r,zl Český Úřad zeměměřifuký a katastrální, lnformace z katastru
nemovitostí

5) http://wwwwla.cz1zpracovani.php {on line yýpocet základní hodnoty stability metodou wLA)

6} https:l/www.google.cťmapsi aplikace Street View

7', K+sižek, Jar: Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum Tišnov 200s

8} Kolařík J. a kolektiv: Pěče o dřeviny rostoucí mimo les _ l., Čsop Vlašim 2003
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9) MetodikaAOPK CR Monitoring zdravotního stavu dřevin, Praha 1995

10} Naučný slovník lesnický, Čsnzv Praha 1959

11) Shigo, Alex L.: Tree Baslcs, Shigo and Trees, Associates

12} Siewniak Marek, Kuscřre Bietrich: Baumpflege heute' PatzerVeríag 2002

13) Wesolly and Erb: Sttutgart table of wood strength, 1998

14) tYessotly, L.: metodika Statical lntegrated Assessment

15} ČsN s3 9061 ochrana dfuvin

16} Vyhl. č.32711998 Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení v
platném znění

17} Vylrláška č. 395i1992 sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona Črun t. 114/'t992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v píatném znění

18} Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kra.;iny v platnérn znění

19} Výs|edky vlastníha dendrometrického šetření a ohledání místa uskutečněného dne
10. prosince 2015-

1.3 Ylastnické a evidenční údaje, popas stanoviště

šetřením na místě bylo zjištěno, že hodnocené stromy rostou v Litoměřicích na hraníci
mezi neoptocenými pozemky p.č. 38s5l9 a p.č. 3865110, oba k.ú. Litoměňce. Pozemek p.č.
38G5ís je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří se stavbou technického
vybavení bez č'p. l č. ev. s výměrou 90 m'' Pozemek p.č' 3865110 je v katastru nemovitostí
vedený rovněŽ jako zastavěná plocha a nádvcří se způsobem využití jako společný dvůr a s
výměrou 80 m'. Ani jeden z cbou pozemkŮ nemá uvedený kÓd BPEJ, v blízkém okoli se ale
nacház*jí zahrady, kter* ma.iÍ vesměs evidcvaný kod BPEJ 11914, kter'ý označuje středně
skeletovité, hlubké až středněhlubké rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a
vápenitých svahových hlíná*h; středně těŽké až těžké, se štěrkem, s dobými vláhoqýrni poměry
avšak někdy krátkodobě převlhčené v teplém, mírně suchém klimaregionu {T1). Vlastnické právo
k pozemku je zapsáno na ČrZ Distribuce, a.s., Teplická8?4!8, Děčín lV-Podmokly.

ille BiogeograÍického členění České republiky {Culeki leŽí lokalita s posuzovanými stromy
v Milešovském bioregionu {Í.14} v similámí biochoře -zPB, tj. Pahorkatiny na slínech v suché
oblasti 2. v.s.

V půdním pokryvu se střídají karbonátové pelické regozemě, litozemě a černozemě

ýpické, degradované i kafuonátové s ostrŮvky hnědozemí a kambizemí. Půdy mají sytě
tmavohnědou až načernaÍou barvu."

Klima je teplé {T2} aŽ velmi teplé {T4i, s teplotními sumami za malé vegetační období 2400
- 280s "C; mímě suché až suché. Vyvýšené částí jsou vystaveny silným úánkům větru,

expazičrrímu klimatu a pňznivér:tu režimu minimálních teplot, což ur*ažnilo výskyt hojných sadů
a vinic. V údolích lze předpokládat sklony k častější tvorbě lokálních invezí'

.rsE
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Zákres Ws$zavanýúrr strornŮ ďo Ígr'bÍjcí{é It?apy s vyzna#ním bÍaehor

Základním typem potenciální přirozené Vegetace jsou hercynskě fumýšové dubohabřiny
(Metampyro neÍnorosi-Carpifietum), které na sklonech jiŽního kvadrantu střídají ostrůvky
teplomilných mochno\''ých doubrav {Patentillo albae-Quercetum} a ojediněle i náročnějších
šípákových doubrav {snad Iori$ďo-Qaercetum}. Na cdlesněných místech se objevují teplomilné
trávníky svaŽU Bromia*.

Nadmořská uýška stanoviště posuzovaných stromů je pňbližně 205 m n. m.

1.4 Vl*stní šetření {oh|edání místa}

oba stromy rostou v poíněrně stísněných podmínkách v prostoru mezitraíostanicí {spínací
stanicí} a oplocením sousední zahrady. Celková šíře prostoru je pňbližně s,4 m, přímo před oběma
stromy j+ ale vstup do traŤostanice s několika schody a také chodník ze uámkové dlďby" Chodník
'e směrem ke stromům zak*nčen betonavým obrubníkem ktený sahá aŽ k bazírn kmenů dc kterých
začíná zarůstat' Povrch zámkové dlažby je asi o 15 až 30 cm níŽ, než povrch nezpevněného
:erénu kolem stromů. Další omezení prostoru představuje na jižní straně vozovka s živičným
rovrchem rovněž ukončená báonovým obrubníkem- Na Živičném povrchu vozovky jsou patrné
_adiál*í prasklíny směfujíci paprskovitě ke kmeni prvního stromu {víz foto v příloze}. Praskliny se
:cjevují těměř po celě šířce v*zavky a ukazují na xchutný rozsah kořen*věho systému sahajícího
-rísty za ckapovou linii {pud*rysi kcruny' Prcstar*vé poměry stanoviště náz*mě ukazuje situační
: ánek a Ťatagra{ie v příl*ze'
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2 op is základní cÍl ch a ra kteristik posuzova ných strom ú'

oba posuzované stromy patří ke druhu buk lesní (Fagus sytvatica L.).

3uk lesní {Fasrs syíyaÍíca L.} je náš původní domácí strcm- Buk dorůstá velkých
rozrněni a vytváří rovný válcovi{ý kmen s nápadnĚ hladkotl, tenkúu, šedou borkor.r. Koruna je
u volně rostoucích exemplářů kulovitá, v porostu metlovitá. Buk dosahuje ve stáří rrýšek kolem 35-
45 m a prŮměru kmene až 't'5 m. Dožívá se maximálně věku 200400 let. Největší exempláře
dosahují objemu kmene až 2s30 m". Kmen bývá vysoko do koruny průběŽný a větve odstávají
v ostrěm úhlu.

Kořenor4ý systém mŮŽeme označit za srdčitý. Z mohutného kořenového uzlu pod povrchem
vyhání buk silné kořeny všemi směry do půdy. Bývá proto v půdě velmi dobře zakotven a netrpí
vyvraty" Na žívných pŮdách však buk kořenuje často poměrně mělce, avšak svrchní vrstvu
dŮkladnš prokoření. Výmladková schopnost buku je celkem malá.

Buk je dřevina snášející i siÍný zástin' naopak náhté prosvětlení většinou vede k poŠkození
kambia a k tzv' ,,korni spále". Pro schopnost snášet zástin mohou mít i čisté bučiny několik pater,
protoŽe potlačení jedinci vydÉí dlouho v podrostu. Proto také na příznivých stanovištích vytlačuje
buk většinu ostatních dřevin, ež vede ke raniku čistých bučin. Buk má střední nároky na vláhu
v půdě" Vyzaduje dostatek sráŽek a zvláště v letním abdobí musí mít dostateňnou relativní vlhkost
vzduchu- V oblasti optimálního rozšíření je buk celkem indiíerentní ke geo1ogickému podkladu.
Roste skoro na všech druzích hornin; vynechává jen suché písky, těžké nepropustné jíly, pŮdy
bažinaté a rašelinné' Nejlepší bučiny jsou ovšem na dobých humÓzních půdách bohatých
vápníkem' Tam, kde klima a jiné faktory nejsou již optimální, stoupají rnýrazně nároky buku na
půdu- Buk svym opadern listí *Ílně příznivě ovlivňu.le půdu- Je citlivrý na pozdní rnrazy a vyhovuje
mu mírné oceánické klima. Buk je dřevina evropského areálu s těŽišÍěm rozšíření v západní'
střední a jihornýchodní části kontínentu. Celé naše území leží uvnitř areálu buku a proto tuto
dřevinu nalezneme ve všech středohořích a horslcých oblastech hercynské i karpatské části státu'
Buk rytváří v našich podmínkách v nadmobkých výškách cca od 403-ss0 m často nesmíšené
porosty' *a spodní hranici rozšffení se mísí s dubem a na horní se smrkem a jedlí.

Pro zjíštění základních dendrometrických charakteristik posuzovaných stromů byl použit
elektronický výškoměr se sklonoměrem Haglof _ HEc, laserový dálkoměr Stanley typ TLM210i
a kompozitní pásmo.

Průměry kmene byly měřeny kovovou průměrkou HagíÓť precision ve dvou na sebe
<olrných směrech' Polgměr koruny byl měřen elektronickým dálkoměrem ve čtyřech srněrech
rcoto*ných vŽdy o gs". Do sÍtuace {viz příloha} pak byla koruna zakreslena jak kružnicí
: paloměru, kter]ý odpovídá zprůměrovaným naměřeným hodnotám, tak takě úsečkami, které
'yjadřují jednotlivé naměřené hodnoty' Tímto způsobem je možné lépe vyjádřit případnou asymetrii
í3ruř}y ajejí posunuté těŽiště. Zaznamenána býa také rnýška spodního okra'ie koruny. Při
:erénnírn šetření byla věnována pszsrngst rovněŽ habituálnía zdrawtni *haraHeristice slromu.
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2. POSUBEK
1) Na otázku: pasauzenÍ zdravgtnÍho sÍayry' fyziologické vitality a provoznísezpečnosÍÍ

*au buků Ies;ttÉcIt s olríederr na možné oftrgŽení fafos{affbe na poza*írr p.č.

3ss#9 v Ic. it. LiÍqměffce a na zďnvÍ *řsírlfiy íS př vsÍrprr do ořjeJrťa od?svíďlám:

Buk lesní |Fagus sytvaÍjca L.) poř' číslo 1: Posuzovaný strom je staý nejméně 80 až 90 let

a je vysohý 17,8 m. Spodní část kmene má pravidelný válcovitý tvar s mímě elipticsým pruměrem

73 x 82 cm a obvodem 237. PruběŽný kmen je v koruně mírně pokroucený" Základna koruny je ve
\ďšce pňbližně 3,5 m a koruna je v dŮslsku konkurence se sousedním stromem jednostranně

vyvinutá, excentrická, jednotlivé poloměry koruny činí'10,0; 11,2i 4,a a 6,6 m. Koruna je bez
rnýrazných poškození Či větších suchých pahýlů.

Zdravotní stav posuzovaného buku je velmi dobr'ý. Fyziologická vitalita stromu, kteÉ je
zpravidla chápána jaka schopnost dřeviny kompenzovat vliv vnějŠích a vnitřních íaktoru bez
rnýrazného a trvalého narušení funkčnosti' je také velmi dobrá a strom se nacházÍ ve fázi
explorace. Strom je dospělým jedincem v prvé polovÍně moŽného věku doŽití a stále ještě ve fázi
intenziyního růstu' Perspektiva stromu je velmi dobrá' strom je dlouhodobě perspektivní

s uýhl*dem na mncho desÍtek let.

Buk lesní {Fagus sy'ygřica L'} poř' číslo 2; Posuzovaný stro*n je stejně staý jako předchozí

strom, tj' Nejméně 80 aŽ 90 let' Strom je jen nepatrně niŽší (17,5 rn}' Spodní část kmene má
pravidelný válcovitý tvar téměř kruhového průřezu s průměrem 70 x 73 cm a obvodem 221 cm.
Také u tghgto stromu je průběžný kmen v koruně mírně pokroucený. Základna koruny je rovněŽ ve
\.ýšce přbližně 3,5 m a koruna je v drisledku konkurence 5e sousedním stromem také
jednostranně vyvinutá, excentrÍcká, jednotlívé poloměry koruny činí 4,0; 10,8; 9,5 a 5,5 m' Koruna
je bez výrazných poškození či větších suchých pahýlů.

l u tohoto stromu je zdravotní stav velmi dobný. Fyziologická vitalita stromu je také velmi

dobrá a strom se nachází vetázi explorace. Strom je dospělým jedincem v prvé polovině možného
věku d*žití a s1ále ješ{ě ve íázi intenzivního r-ůstu. Perspektiva strcmu j* velmi dobrá, strom je

dlouhodobě perspektivní s výhledem na mnoho desítek let'

oba posuzcvané stromy rostou od počátku společně, navzájem se silně ovlivňují, jejich

asymetrické kcruny se naraájem doplňují a tvoří tak jeden celek' Případné odstranění jednoho

z nich by proto znamenalo hrubý zásah i do Života druhého stromu' Krom toho, Že by vynikla

asymetričnost koruny jednoho samotného stromu a sníŽila se jeho stabilita, by s pravděpodobností

hraničící s jistotou došlo také v důsledku odkr$í kmene chráněného sousedním stromem k tzv.

komí spále {odumření kambia v důsledku působení slunečního zářeni} a k vážnému poškození
celého sůromu s moŽností jeho úhynu.

Posouzen í provozní bezpečnosti

K vyhodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí pádu stromu nebo jeho části je třeba zvážit
pravděpadobnost irzniku takcvé nebezpeČrrá události a její následky- Da situace v příloze je
zakreslený prostor ohražený uvaŽavaným selhánírn {pádem} posuzsvaných stromů. Tento prostor
je uvažován o jeden a pŮl násobku poloměru výšky posuzovaných stromů. K tomu je třeba dodat,

Že pdle přílohy k nařízení vlády č. 28l2cÚ2 Sb. hlava ll. odstaver 12.' se za ohrožený prostor

e
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-,aŽuje prostor ještě větší a to prostor o poloměru dvojnásobku výšky stromu. Nařízení vlády se
: :e ýá bezpečnosti pÉce při těŽbě dřeva, ne|ze však zpochybnit, že vychází z reálného
_[trr}oceoí velikosti prostoru ohroženého při pádu stÍomu' protoŽe při pádu stromu běžně odlétají
:l]€4rt€Ré části ido rzdálengstivětši, neŽ je rrzdálen*st rovnající se výšce stromu.

Oba posuzované stromy jsou zřetelně velmi dobře ukofuené v půdě a moŽnost jejich
,',"'?tu lze zcela vyloučit. odolnost jejlch kmene proti mechanickému selhání {zlomu} byla
':siována metodou Wl-A iWind load analysis), která byla vyvinuta Ústavem nauky o dřevě LDF
l,ÍZ-U Bmo, protokoly výpočtu jsou uvedeny v příl*ze. Z výpočtu vyplýlá, že oba sromy vykazují
]ainost která se blíží ctyrnásobku pevností potřebné k tomu, aby strcm adolal větru g rychlosti
:2 7 m/s (tj. síla orkánu). K tomu je třeba dodat, Že algoritmus výpočtu uvaŽuje pouze se
o: témími stromy, nepočítá tedy se vzájemnou ochranou společně rostoucích stromů. odolnost
:rcu stromů, pokud zůstanou oba zachovány, je tedy jeŠtě větši, než předpokládá výpočet.

objektivízovat rizikg ryplývající Ze selhání stromu usnadní pouŽití rizikové r'natice
s ohodnocením pravděpodobnosti yzniku nebezpečně události (pádu, rozlomení) a ohodnocením
^egativního dopadu pomoci kategorií utříděných do stupnice.

I
selháni

)CIdate

xrl*rr_*ní

ifsme nepfaťěpodobne I
aL twraděpodobná t
? T0zne 4
, rra*ěpodobná I
5 dmilvsoká t6
D nzprmtřdní hrozba 32

ozsah ohmŽení
náeledkvl

pňklad 3sdole
:#norení

1 lanedbatďné dná kraiina mimo dosah cest {pole, lesv) I

I +elmi nízké okolí oolnich, lesních cest 2
1 tÍzké málo írekventouané dochv vsídlech 1

4 ;třdní nraÝdelný pobyt osob {zahrady. klidné ul.} 4
5 rysoké kornunikace ll' tř.' HŽné chodníky 5

5 clmiuysoké so:středěný výskyt mcb'nám., kgn. l. {ř. 6

YZ.o.<
JJTG Í*z

SÍupnlbe pnvděpcdobnasti selhání a razsahu ohroženÍ.

počet
bdů klasifkace dzika

1-4 zanedbatelné riziko
rkceptoutelné fiziko

nímé riziko
11 -4A 'láŽnénzikg repňjatelně riziko:xtÉmní riziko

Riziková fi atice a její interpretace

Pravděpodobnost selhání obou posuzovaných stromů lze označit za vysoce
^epravděpodobnou a rozsah ohrožení za střední ipravide|ný pohyb ossb, zahrady, klidné ulice).
Joplněnim do rizikové matice lze zjistit, že riziko vyplývajíci z moŽného mechanického selhání
:,:suzovaných stromů {riziko rnývratu či zlomu), je zanedbatelné a to jak pro vlastní traíostanici, pro
:'acovníky její obsluhy, tak i pro šírší okolí {osoby a dopravní prostředky na přilehlé komunikaci a
:rlehlých pozemcích}.

K výsledkům rizikavé analýzy je třeba d#at, Že absolutně be=pečný strom neexistuje
a rapříklad i do zcela zdravéh* stromu může za huřky udeřit blesk osobní bezpečnost každého
.e lak dána takě osobní:*dpavfoností a bezpeč*ý* chováním jednctliv*' V zájmu každého tedy
.e vyhýbat Se za vypjat1ich či extrémních povětmostních situací zbytečněmu pobytu v dosahu

PRAVDEPODOBNCSTSE
112131415i6
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I

", i3{ych stromů, neboť kaŽdý je povinen zachovávat takorrý stupeň bedlivosti, kteý je po něm
-,:žno poŽadovat, aby zabránil vzníku škod (viz rozsudek Ns ČR 25 Gdo 51s/2001).

otázka bezpečnasti obsluhy traŤostanice mŮŽe souviset ještě s otázkou bezpeČného
:ř stupu do trafostanice a tedy *e stayem chadníku a z*jména betongv*ho obrubníku, lde1ý se pod
- 3(em kořenov1i'ch náběhů bortí. Tento stav je nevyhovující jak z pohledu bezpečné chůze, tak
: :ohledu ochrany stromů. Úpravu bezpeěnou pro strom i bezpečný přístup ke schodišti lze zajístit

=*iným rozebráním bortícího se obrubníku a zvednutím dlažby o Ea 15 cm na úroveň prvního
s:ltodu- obrubník i zámkovou dlaŽbu je třeba rozebírat šetrně a nep*škozovat kořenové náběhy.
l,c sávajícich podkladnich vrsev pcd zámkoleu dlaŽbou nezasahovat Část obrubníku, která
- Stromu poř' č. 1 již zarůstá do kořenových náběhů, je lépe ponechat. Ke zuýšení terénu pod

-mkovou dlaŽbou je třeba pouŽít propustný rrzdušný materiál (štěrk, písek}.

PŮdorysné scfiema úpravy sÍanovlšÍě
posuzovanýcll stramŮ

2 ffa otázku: posouzenÍ možného zasahování kařenú uvedených stromÍl do
ochranného pásma kabelového vedení NN vedoucÍho da An*'ertovy ulice a možné
narušování kabelavého napáječe VN, odpovídám:

Zvyřezu z tectrnické m€py pskýnuté odborem životního prostředí Měst.Ú' Litoměřice je
:=_mé' Že větŠína kabelů z traŤostanice vychází uprostřed jíŽní strany a směřuje odtud na východ.
',tt'iŠí část kabelů vychází na východní straně a směřuje k jihu. Na západní stranu směřuje jen

"::er kabel 3x240+120 AYKY vycházející ze středu jiŽní strany objektu trafostanice. Z rozloŽení
..:relu a rozsahu kořenovéhc systému stromů Yyplyvá' že k Žádné významné kolizi kořenŮ
: *aDelů směřujících na qichod a na jih nedechází" Směrem k lrlavnímu svazku kabelů mohou
:r:,llkat jen ojedinělé siabé kcncově koře*y, kl*ré *emohou b1ýt pr* kabe|y žádnou hrazbou.
-'_cveň $atí, že případné poškczení těchto slabý*h kořenů v souvislasti s výkopy y trase hlavního

Ů
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( :Ee ového svazku nemůŽe mít pro strom žádné vážné následky.

-\\- t__\ I----/

a_

3864Hf
ffi
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:ti;

'\_:\-
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386,ď/5fi
I

i1

lÍ

t!
ii

97? I PPS
tr -*

Výřez technÍcké mapy se zál<resem tras kabelŮ

odlišná situace je v případě kabelového vedení Ankertovou ulicí směrem na západ' Zde
:cioŽený kabel se nepchybně kříŽí s kořeny buku označeného číslem 1- Znalci není známa doba
3a zpŮsob uloŽení kabeÍu a je proto nemožné spolehlivě posoudit důsledky tohoto kříŽenÍ.
S cniedem na stáří posuzovaných stromŮ a stáří výstavby v lokalitě lze mít za to, že kabelové
,eJení bylo do země ukládáno ď v době, kdy oba posuzovaná s{romy již několik desÍtek let na
- stě rostly. Bezproblémovou kaexistenci posuzovaných strcmů a kabelověho vedení tak bylo
_'cŽné zajistit položením vlrodné chráničky da kořenového prostoru- Zde je třeba upozornit na
:'.lečnost, že ochranná pásma chrání nejen prvky technické inÍrastruktury ale ochranu
:q'tovanou v ČSN 83 9061 požívají také dřeviny a zákaz poškozovat dřeviny je zakotven rovněž
, l 7 zákona č. 114t1gg2 Sb. v platném znění. Znalec není oprávněn posuzovat právní otázky
'a :edy ani otázku' zda polažením kabelů v kořenové zÓně došlo k protiprávnímu jednání, to přísluší

'"'r'ádilě správnímu *rgánu, případnĚ soudu. Znalec ale upczoňuje, že pkládka kabelů
. :tevřené ťyze v kořenovém prostoru stromy poškozuje. Přes to lze kabely v kořenovém prostoru
:r::'''ru bezpečně pokládat a to s pouŽitím chrániček a bezqýkopových technologií.

rJ

->! fi

Ů

3864/72

s865/3

.'ý/ ri, '//
;*-{ ( ť //1l
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ZNALECKA DOLOZKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu

' Draze ze dne 2-2.1ggg čj- Spr 4CI59'98 pro zákíadni obor ochrana přírody se sp*ializací
]e nd rclogie, bezpečtostnÍ diagnostika strom ů.

Zna|ecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 265t17J2a15 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu náktadů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů číslo
-. 

1 9/15.

'i Průhonicích 15. prosince 20't5

lng- Samuel Burian
RŮŽová 388
252 43 Průhonice

PRILOHY:

. Usnesení o ustanovení znalce č'j. o034929l14lz?lJMi

. lnfcrmace o parcele p.č" 386519 {http:llnahlizenidokn.cuzk'cz/)

. lnŤormace o parcele p-č. 3865í10 {http:ílnahlizenidokn.cuzk.c1)

. Situace posuzovaných stromů se zákresem rozměrů koruny a prostoru ohroŽeného
mechanickým selháním stromu

. Pr*toko! ana!ýry staticktých poměrů stromu pcř.č. 1 metodou 1íýl.A

e Prctok*l analýzy staticlqých poměrů strornu poř. č. 2 metodou WLA

. Fotodokumentace

t
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TITLE
Te:on:

řrůněr Lmenr:

T:rštta borlq':

CitÉ pnimů,r kmene:

Fagus ryllatira
l-i sm
8l cni

I -S c:rr

?5,5 cnr

Analýza staticlrých poměrů
solitéťně rostoucich strorrrů

1rška stromu;

l=ýšl*a lrmeae:

Errmtricita koruay:

1iška těžište:

Plorha korrrtv:

I 7.8 r:r

-3.5 r:r

6m
10.65 rr

ll9 ml
Eaeficieut stauoŤištE:,'.'j

Referenčni rychlasÝ r.Etru: 32 m's_l

7lllrflai hodtgta sÚabilin

Ab-rb:a06!6& !íJTf:J6ř-iP

Pratoka! anaÍýzy statickyctt parněru strarnu pař. č. 1 metadau WtA

i).i1

TTTLF

lEiL:
lrrnak-ene:

icsr\e bor\:
,1L* p'rrinňr kmeae:

Ánalýza
sclitérně

statických poměru
rÚst$ucich stromů

Fagus s1*l:'auca

ll cm
lJ cnr

1-S crn

l1 cqx

lt3tka strtmu:
1_rška kar*ne:

Exc*utricita koruay:
\:1'\'lca tiitišfĚ:

Plocha korusr':

17.5 r:r

-i,5 rlr

_!.i m

trů''i rn

16{ď
Koefr cient stanorišlé: .l':- j

R*feresčai rychlost r'ětru: 32 rr's_l

' -Jídrí hodnot* statrilin

Oh1*r:Jij- 
&

KrurrTi-nP

Pratokol analýry statických pzměru sÍrornu poř. č. 2 metodgu WIA
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FOTODOKUMENTACE

í1) celkový pohled na posuzované stromy od západu v červenci 2014 - zdroj Google -
Street View

2) Detail stanoviště s částí přilehlé vozovky, slabé trhliny v Živičném povrchu radiálně
se sbíhající ke kmeni stromu poř. č. 1 ukazují průběh kořenů - Zdroj Google -
Street View, datum snímkování &rvenec zau

3) Strom poř' č' 1 - detail paty kmene se zarustajícím obrubníkem
4) Strom poř. č' 2 - detail paty kmene s rozlámaným obrubníkem

5) Celkovy pohled na posuzované stromy v bezlistém stavu od západu

6) Pohled na stanoviště posuzovaných stromů od jihu

7) Pohled na posuzované stromy v bezlistém stavu od jihovýchodu

8) Detail stanoviště posuzovaných stromů s vchodem do trafostanicepň pohledu od
jihozápadu

r:ie6f1py snímky s výjimkou č. t a č. 2 jsou ze dne 10. prosince 2a!5, fota autor posudku.
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