
 

 

 

Krátká zpráva arboristy o vzrostlých stromech ve 
vnitrobloku Biskupcova – Viklefova – Jeseniova 
 

Dne 12. 7. 2017 proběhlo setkání uživatelů vnitrobloku Biskupcova – Viklefova - Jeseniova. Jeho součástí 

byla prohlídka stromů a krátká diskuse. Celý vnitroblok (stromy, keře, květinové pásy před některými 

domy) jako celek, na mě udělal silný pozitivní dojem. Úžasnou devizou je i funkční studna. 

Vzrostlé stromy tvoří zapojenou skupinu v centrální části vnitrobloku. Pak je několik stromů na různých 

místech podél této skupiny. Celkově převažují lípy. Dále jsou zde tři břízy, kaštan, třešeň, malý smrk a 

meruňka. Ve velmi špatném stavu je pouze jedna z lip (téměř odumřelá). Nemá již perspektivu a je na 

odstranění. Zazněl výborný nápad ponechat část kmene (bezpečně vysoký) jako torzo pro hmyzí 

obyvatele. (Není vyloučeno, že toto torzo ještě částečně obroste - nebude však nikdy stromem vysokého 

vzrůstu). Pak ještě jedna z lip má v koruně odumřelé větve větších rozměrů. Na ní (a všech ostatních 

stromech kromě kaštanu) navrhuji provést bezpečnostní řez - to znamená odstranit suché a poškozené 

větve. Během provádění řezu bude každý strom zkontrolován. Některé z lip mají více kmenů svírajících v 

rozvětvení ostrý úhel. (Po prohlídce stromů může být v některých případech navržena instalace 

bezpečnostní vazby - speciální polypropylenové lano vyrobené konkrétně pro tento účel. Bezpečnostní 

vazba do určité míry omezí výkyv kmenů do extrémních poloh a v případě odlomení v ní odlomená část 

zůstane zavěšena). Odpad vzniklý provedením řezu větví navrhuji na místě zkompostovat (což je úspora 

nákladů za pronášení domem a likvidaci - kompostů je zde několik). 

Kromě stromů je zde na řešení ještě porost křídlatky. Ten je třeba chemicky zlikvidovat. I o tomto 

problému se na setkání hovořilo. Jsem si jistý, že z vnitrobloku se může stát velmi příjemný a krásný 

prostor pro odpočinek a setkávání, hojně využívaný obyvateli. 

Vypracoval Karel David Peřina, certifikovaný arborista 


