
 

 

 

Zpráva arboristy o ošetření stromů ve 
vnitrobloku dne 6. prosince 2017 
 

Dne 6. prosince 2017 proběhlo ošetření vzrostlých stromů ve vnitrobloku Biskupcova – Jeseniova - 

Viklefova. Na všech stromech byl proveden bezpečnostní řez - odstranění větších suchých větví - kvůli 

zajištění provozní bezpečnosti. Jedna téměř celá odumřelá lípa byla seříznuta na torzo kmene vysoké cca 

3m. Tento zákrok byl domluven v průběhu prohlídky a ve zprávě arboristy o stavu stromů, kterou 

obyvatelé obdrželi letos v létě. Jediný živý obrost je v bazální části kmene. Torzo kmene je provozně 

bezpečné. Hlubší řez "do živého" byl proveden na lípě mezi třešní a velikou lípou. Důvodem byla jednak 

konkurence mezi jednotlivými stromy (veliká lípa i třešeň jsou výrazně hodnotnější) a za druhé to, že 

hlavní odstraněná část koruny byla vážně poškozena odlomením její poloviny v minulosti (zůstala veliká 

rána a tím zeslabený kmen). Na mladém jírovci byl proveden lehký výchovný řez odstraněním několika (v 

budoucnu problémových) větví a správné seříznutí pahýlů na kmeni (po v minulosti odstraněných větvích 

). Z prostřední břízy byl odstraněn odumřelý břečťan. Tato je ze všech tří bříz nejslabší. Ne v úplně  

dobrém stavu jsou i dvě větší lípy - na jejich větvích a kmenech jsou vidět zřetelná poranění. Další méně 

hodnotné jsou vícekmenné skupiny lip. Na jedné z nich byl odstraněn jeden z kmenů s několikametrovým 

vážným poraněním. Tyto skupiny nikdy nebudou moci dorůst do plné výšky běžné u lípy - jejich větvení 

jsou tlaková a hrozilo by rozlomení. Prozatím však mohou tvořit výplň prostoru. Nejlépe jsou na tom dvě 

největší lípy - i díky tomu, že berou nejvíce slunečního svitu (přičemž zastiňují stromy menší). Vzniklý 

odpad byl uložen na hromady. Doporučuji jej nadrtit a štěpky použít na mulč nebo zkompostovat na 

místě. Naprosto ideální by byla pravidelná kontrola stromů (jednou až dvakrát za dva roky). 

V Praze dne 6. prosince 2017                                                                                       

Karel David Peřina, certifikovaný arborista 


