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Odborné stanovisko ke zdravotnímu stavu lip na hrázi Rašovského rybníka
Předmětem stanoviska jsou lípy velkolisté na pozemku p. č. 1484/3 v k. ú. Rašov. Úkolem je
vyhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti předmětných dřevin. Stav stromů byl
na základě Vaší žádosti posouzen vizuálně při místním šetření dne 13. 10. 2020, hodnocení
bylo vypracováno dle Metodických listů AOPK ČR Posuzování stavu dřevin rostoucích mimo
les.
Zjištěné skutečnosti:
Předmětné lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) vytváří stromořadí na koruně hráze obecního
rybníka. U stromů nejsou patrné kořenové náběhy, pravděpodobně došlo v historii
k navýšení hráze a zasypání bází předmětných stromů. Stromy jsou od obrubníku
komunikace na hrázi vzdáleny cca 30 cm. Koruny stromů byly historicky ořezané, nebo
ořezávané. V současnosti jsou koruny sekundárního původu tvořené četnými
přerostlými, přeslenitě uspořádanými kosterními větvemi s tlakovými úžlabími ve výšce cca
2 m. Tlaková úžlabí jsou náchylná k rozlomení.
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Vysvětlivky k tabulkové části: (Hodnocené parametry odpovídají standardu AOPK SPPK A01 001 Hodnocení
stavu stromů.):
p. č. – pořadové číslo stromu
ok - obvod kmene ve výšce 1,3 m;
v – výška stromu (m);
vk – výška koruny (m);
šk – šířka koruny (m);
* - hodnoceno stupnicí 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší);
FS – fyziologické stáří (1 – mladý jedinec ve fázi aklimatizace; 2 – aklimatizovaný mladý strom; 3 - dospívající;
4 – dospělý; 5 – senescentní jedinec);
V – vitalita (1 – výborná až mírně snížená; 2 – zřetelně snížená; 3 – výrazně snížená; 4 – zbytková; 5 – suchý
strom);
ZS – zdravotní stav (1 – výborný až dobrý; 2 – zhoršený; 3 – výrazně zhoršený; 4 – silně narušený;
5 – havarijní/rozpadlý strom);
S – stabilita 1 – výborná až dobrá; 2 – zhoršená; 3 – výrazně zhoršená 4 – silně narušená; 5 - havarijní)
P – perspektiva (a – dlouhodobě perspektivní, b – krátkodobě perspektivní, c – neperspektivní);

1. Nejjižněji situovaná lípa
Koruna lípy je vlivem zápoje mírně asymetrická. Na kmeni jsou turistické značky. Směrem ke
komunikaci je stará rána po odřezané kosterní větvi s okrajovým kalusem, dřevo v ráně je
napadeno dřevní houbou.
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2. Nejmohutnější lípa
Při vichřici dne 3. 10. 2020 došlo k vylomení tenčí ze čtyř kosterních větví z narušeného
tlakového úžlabí. Na osní kosterní větvi v pokračování kmene je nad úžlabím menší otvor do
doupné dutiny. Od úžlabí probíhá větví starší podélná zavalená rána, ve spodní části jsou
vyvinuty tři mohutné plodnice troudnatce kopytovitého (Fomes fomentarius), které byly dle
panoramatických snímků (https://mapy.cz) patrné na stromě již v roce 2016.
3.
Koruna lípy je ve směru od lípy č. 2 po vylomení větve uvolněná ze zápoje. Kmen lípy má na
západní straně v celé délce starou prasklinu s vrůstající borkou na okrajích. Na bázi koruny
jsou po odřezaných větvích staré nezavalené rány většího průměru s menšími dutinami.
4. Lípa na severním okraji stromořadí
Na kmeni lípy jsou turistické značky a stará cedulka označující významné stromy. Z úžlabí
kosterních větví vyrůstá růže šípková (Rosa canina).
Závěr:
Koruna stromu č. 2 je z důvodu rozkladu dřeva kmene a báze osní kosterní větve, a
přítomnosti tlakových úžlabí nestabilní. Po vylomení jedné z větví je koruna
asymetrická, strom již není perspektivní. Vzhledem k tomu, že je lípa součástí
stromořadí, kde výsadba mladého stromu není z důvodu korunového zápoje možná, a
kácením by došlo k výrazné změně proudění větru v okolí sousedních stromů, je možné
přistoupit k sesazení koruny na torzo řezem cca v polovině výšky stromu (viz zákres v
příloze). Vzhledem k dobré vitalitě by mělo být torzo ještě schopné obrůst. Dle reakce
stromu budou pravděpodobně nutné následné pěstební zásahy do koruny (redukce
sekundárního obrostu, případně další sesazení na nižší úroveň). U ostatních stromů na
hrázi je nutné stabilizovat sekundární koruny lip s narušenými tlakovými úžlabími i s ohledem
na změnu podmínek sesazením nebo kácením stromu č. 2 celkovou obvodovou redukcí
korun z důvodu odlehčení kosterních větví. Doporučujeme výraznější redukci o 20 - 30%. U
lípy č. 4 je vhodné odstranit růži z úžlabí.
Ošetření stromů by mělo být realizováno odborně dle arboristického standardu AOPK SPPK
A02 002:2015 Řez stromů, SPPK A02 009:2019 Speciální zásahy na stromech
(http://standardy.nature.cz/).

(podepsáno elektronicky)
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Fotografie:

Celkový pohled – u stromu č. 2 červeně zakreslena přibližná úroveň sesazení

Pohled na bázi kmene lípy č. 1 bez kořenových náběhů
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Lípa č. 1, kmen

Lípa č. 2
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Lípa č. 2, po vylomení větve, nad ranou dvě
plodnice troudnatce kopytovitého

Lípa č. 3, detail kmene s prasklinou
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Kmen lípy č. 4 se zasypanou bází

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I jizni.morava@nature.cz I T 547 427 640

