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vymezení úkolu

O vypracování znaleckého posudku požádal odbor životního prostředí Úřadu
městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4. Odbor životního prostředí Úřadu
městské části Praha 11, zároveň stanovil následující okruh otázek, na které požaduje
odpověď:

1. Vyhodnotit stávající zdravotní stav předmětných stromů, jejich vitalitu
a perspektivu.

2. Posoudit jaká rizika posuzované stromy představují pro provoz na přilehlých
komunikacích z hlediska možného mechanického selhání a pádu stromů
nebo jejich částí. 

3. Posoudit funkční a zejména estetický význam posuzovaných stromů ve
smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Použité podklady

1) Balder, Hartmut: Die Wurzeln der Stadtbäume, Ein Handbuch zum vorbegenden und
nachsorgenden Wurzelschutz, Parey Buchverlag Berlin 1998

2) Burian, Samuel: Ošetřování dřevin a omezování negativních vlivů stanoviště,
Informace VŠÚOZ Průhonice 1985

3) Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky, Enigma Praha 1996

4) Černý, Alois: Lesnická fytopatologie, SZN 1976

5) Davies C., Fay N., Mynors Ch.: Veteran Trees. A guide to risk and responsibility,
English Nature 2000

6) Digitalizovaný historický měřičský snímek území z roku 1946, Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad Dobruška

7) Digitalizovaný tzv. císařský otisk mapy stabilního katastru, mapováno 1841, Ústřední
archiv zeměměřictví a katastru

8) Hejný,Slavomil; Slavík, Bohumil: Květena České republiky, svazek 3, Academia
Praha 1992

9) http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Český úřad zeměměřičský a katastrální, informace
z katastru nemovitostí

10) http://www.baumstatik.de

11) Kavka, Bohumil: Zhodnocení hlavních druhů jehličin z hlediska jejich využití
v zahradní a krajinářské architektuře, Acta Průhoniciana 16/1968
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12) Koblížek, Jaroslav: Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum
Tišnov 2006

13) Kolařík J. a kolektiv: Péče o dřeviny rostoucí mimo les – I., ČSOP Vlašim 2003

14) Lederer Jiří: Hniloby a dřevokazné houby v sadovnictví a krajinářské praxi, SZKT
1998

15) Metodika AOPK ČR Monitoring zdravotního stavu dřevin, Praha 1995

16) Mitchell, Alan: Die Wald- und Parkbäume Europas

17) Naučný slovník lesnický, ČSAZV Praha 1959

18) Read, H.: Veteran trees: A guide to good management. English Nature, 2000

19) Sborník přednášek 3. národní arboristické konference, Mělník 2001

20) Shigo, Alex L.: Tree Basics, Shigo and Trees, Associates

21) Siewniak Marek, Kusche Dietrich: Baumpflege heute, Patzer Verlag 2002

22) Uhlířová Hana a kol.: Symptomy poškození lesních dřevin, VÚLHM Jíloviště –
Strnady 1996

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

24) Wessolly, L.: metodika Statical Integrated Assessment

25) Vyhláška č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

26) Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

27) Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

28) Výsledky vlastního dendrometrického šetření a ohledání místa uskutečněného ve
dnech 5. dubna až 10. června 2010.
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Souhrn zjišt ěných skute čností

Popis stanovišt ě

Posuzované stromy rostou v blízkosti kruhového objezdu na Litochlebském náměstí
v městské části Praha 11 na parkově upravené ploše okolo památníku obětem I. a II.
světové války. Lokalita byla původně centrem (návsí) malé osady Litochleby a v místě
dnešního památníku dokonce stály zděné budovy. Po první světové válce bylo na místě
návsi a zbořených domů vybudováno pamětní místo s žulovým pomníkem, které bylo
osázeno skupinou lip, které představovaly významný symbol české (československé)
státnosti. Na historické leteckém (měřičském) snímku pořízeném přibližně o 25 let později je
zřejmý rozdíl ve velikosti korun pěti lip vysazených bezprostředně kolem pomníku a mezi
korunami ostatních, před II. světovou válkou vysázených lip. Je tedy zřejmé, že lípy byly
vysázeny ve dvou etapách. V sedmdesátých letech bylo toto pamětní místo při výstabě
Jižního Města a přilehlých panelových domů necitlivě poškozeno živičným chodníkem, který
ho částečně protíná a významně poškozuje kořenovou zónu některých stromů, živičný
koberec je dokonce položen až těsně ke kmeni jednoho stromu. V korunách některých
stromů je také patrné necitlivé zakrácení větví, které zřejmě překážely mechanizaci
pohybující se po stavbě. 

Zájmové území s posuzovanými stromy se rozkládá na pozemcích p.č. 1344/1, 1343
a 1367, k.ú. Chodov. Celé zájmové území má nepravidelný tvar a podle Katastru
nemovitostí má celkovou výměru 4.279 m2. Vlastní pamětní místo leží na pozemku p.č.
1344/1, který je v Katastru nemovitostí veden  jako ostatní plocha - jiná plocha.  

Obr. 1 Zákres posuzovaného pozemku do turistické mapy M 1:50 000 s vyznačením
biochor.
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Dle Culka leží zájmové území v Českobrodském bioregionu (1.5) v homogenní
biochoře Plošiny na drobách v suché oblasti 3. v.s.. (-3RM). Kostru potenciální přirozené
vegetace tvoří lipové doubravy (Tilio-Betuletum), které ve vlhkých depresích doplňují
bažinné olšiny svazu Alnion glutinosae a na suchých živnějších půdách ostrůvky
černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků se
vyskytují olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných suchých místech se vyvinuly
ovsíkové louky svazu Arrhenatherion, na vlhkých stanovištích najdeme louky svazu Calthion
i Molinion.

Nadmořská výška rovinatého stanoviště se pohybuje přibližně kolem hodnoty
rovných 300 m n.m. Klimatický region podle Qutta T2 (teplý, mírně suchý).

Stanoviště leží ve druhém vegetačním stupni v trofické řadě hemioligotrofní až
mezotrofní v hydrické řadě normální (STG 2 AB-B 3), jak je ale uvedeno výše, stanoviště je
součástí urbanizovaného prostoru sídla a  je obklopeno typickou městskou zástavbou z
konce sedmdesátých a počátku osmdesátých let minulého století a je značně antropogenně
pozměněno.

Zákres posuzovaných stromů do situace s kombinovaným podkladem zvětšené
katastrální mapy a ortofotomapy v měřítku 1: 300 je v příloze.

Popis základních charakteristik a dendrometrických hodnot posuzovaných
strom ů.

Po podrobnějším prozkoumání posuzovaných lip bylo zjištěno, že sice podstatná
část exemplářů patří ke druhu lípa srdčitá (Tilia cordata MILL.), ale mimo tohoto druhu se zde
ojediněle nachází i další dva domácí taxony - lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.) a
hybridní taxon lípa obecná (Tilia x vulgaris HAYNE).  

Tilia cordata    MILL. (  lípa srdčitá nebo též malolistá) je náš domácí strom středních
rozměrů, často s křivým kmenem a košatou, nepravidelnou korunou. V zápoji dosahuje
výšek 25 až 30 m, průměru kmene až 1 m a věku až 150 let. Staré solitérně rostoucí stromy
mají silné, někdy vykotlané a boulovité kmeny a dožívají se 300 a 400 let. Lípa malolistá
nedorůstá takových rozměrů a nedožívá se ani takového věku jako lípa velkolistá. Má
vynikající pařezovou výmladnost. Pokud jde o její stanovištní nároky, patří mezi stín
snášející dřeviny. Přirozeně roste na vlhkostně příznivých stanovištích, na skalnatých
stanovištích roste pouze tehdy, mají-li alespoň vysokou vzdušnou vlhkost danou stinnou
expozicí nebo větším množstvím srážek. Na půdu má střední nároky a vyznačuje se velkou
přizpůsobivostí ke klimatickým činitelům. Škody silnými mrazy ani vysokými teplotami nejsou
u nás známy a nepoškozují ji ani časné ani pozdní mrazy. U nás je lípa malolistá rozšířená
roztroušeně po celém území. Její hlavní přirozená stanoviště jsou na suťových svazích a
lužní lesy, kde roste mimo dosah dlouhotrvajících záplav. Nejvýše položené přirozené
lokality dosahují asi 600 m n.m. a ve srovnání s lípou velkolistou to bývají spíše stinné svahy
a méně živné podklady a půdy. 

Tilia platyphyllos    SCOP  .   (lípa velkolistá) je domácím druhem západní, střední
a jihovýchodní Evropy. U nás jí nacházíme roztroušeně po celém území od pahorkatin do
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podhůří. Je to velký strom s poměrně přímým válcovitým kmenem a košatou korunou.
V zápoji může dosáhnout výšky i přes 30 m. Solitérně rostoucí stromy se dožívají velmi
vysokého věku mnoho set let a údajně se mohou dožít i stáří 1000 let. Kmeny velmi starých
stromů jsou vesměs vykotlané, často otevřenými dutinami rozdělené na souběžné
samostatné segmenty a mohou dosahovat průměrů až 4 m. Většina starých památných lip
patří právě k tomuto druhu.

Lípa velkolistá poměrně dobře snáší zastínění, ale je přeci jen o něco náročnější na
světlo, než lípa malolistá. Sama vytváří velmi husté olistění a tak silný zástin, že v jejím
podrostu žádná jiná dřevina nevydrží. Na půdu je středně náročná, nejlépe jí vyhovují
hluboké a živné půdy. S nedostatkem vláhy se vyrovná jen na živných horninách. Hojným
opadem listí, které se snadno rozkládá, přispívá k tvorbě živného humusu a významně
zlepšuje půdu. Pro tuto vlastnost je velmi ceněna a je vysazována jako meliorační dřevina.
Od nepaměti byla také vysazována u lidských sídel a protože dobře snáší seřezávání,
poškozování kořenů například při výkopech a přesazování ve starším věku, je ceněna také
jako okrasný strom. Její nevýhodou je vysoká citlivost na solení.

Tilia  x  vulgaris    HAYNE    (lípa obecná)  je hybridní druh, který se přirozeně vyskytuje
zřídka na lokalitách v členitém terénu, kde rostou společně oba rodičovské druhy, tj. lípa
srdčitá a lípa velkolistá. Samovolně se vyskytuje také v parcích, kde jsou pěstovány oba
rodičovské druhy. Jako parková a alejová dřevina je tato lípa známa již dlouho, zejména v
západní Evropě, u nás se častěji vysazuje až v posledním období, známý je zejména
kultivar ´Pallida´. 

Je to bujně rostoucí, 20 až 30m, výjimečně až 40 m vysoký strom s široce vejcovitou
korunou. Svými vlastnostmi i nároky stojí mezi oběma rodičovskými druhy a je značně
proměnlivá.

Kořenový systém všech tří druhů lip je podobný a je označován jako srdčitý (na
obrázku č. 2 znázorněný uprostřed), to znamená kořenový systém s více šikmými silnými
kořeny dobře ukotvený do šířky i do hloubky. Reálný kořenový systém se ovšem od
teoretického schématu vždy významně liší a jeho skutečná podoba je vedle druhově daných
dispozic významně ovlivněna ještě způsobem pěstování sazenic ve školce a zejména pak
stanovištními poměry.
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Základní dendrometrické charakteristiky posuzovanýc h strom ů  

Dendrometrického šetření a ohledání místa bylo prováděno jak před vyrašením
stromů, kdy lze lépe posoudit architekturu koruny a habituální defekty větvení, tak také po
olistění na počátku kvetení, kdy lze naopak lépe posoudit vitalitu a zdravotní stav stromů
a kdy je také snazší jejich taxonomické zařazení. Pro zjištění základních dendrometrických
charakteristik posuzovaných stromů byl použit elektronický výškoměr se sklonoměrem
Haglöf - HEC, laserový dálkoměr Stanley typ TLM210i, měřící kolečko Stanley typ MW40M
a 10 m pásmo. Průměr kmenů byl měřen kovovou průměrkou Haglöf Mantax Precision ve
dvou na sebe kolmých směrech a obě hodnoty byly zaznamenány do tabulky. Také poloměr
korun byl měřen ve čtyřech směrech pootočených vždy o 90°. Do podrobné situace v p říloze
pak byla koruna zakreslena jak kružnicí o poloměru, který odpovídá zprůměrovaným
naměřeným hodnotám, tak také úsečkami, které vyjadřují jednotlivé naměřené hodnoty.
Tímto způsobem je možné lépe vyjádřit asymetrie korun a jejich posunutá těžiště.

Při terénním šetření byla věnována pozornost také habituální a zdravotní
charakteristice stromů. Zároveň byla pořízena fotodokumentace před vyrašením i za
vegetace (viz příloha) a byla posouzena fyziologická vitalita stromů a perspektiva. Všechny
zjištěné dendrometrické hodnoty jsou přehledně uspořádány v tabulce číslo 1 v příloze. 

Pro vyhodnocení zdravotního stavu bylo použito následující pětistupňové hodnocení:

(1) VÝBORNÝ - bez defektů

(2) DOBRÝ -defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků

(3) ZHORŠENÝ - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah

(4) SILNĚ NARUŠENÝ - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; snižuje perspektivu
stromu

(5) HAVARIJNÍ -bez možnosti stabilizace, akutní riziko rozpadu

Stupnice pro vyhodnocení fyziologické vitality stromů:

(1) PLNÁ -bez defektů

(2) SNÍŽENÁ - stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny

(3) SILNĚ NARUŠENÁ - začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny

(4) ZBYTKOVÁ - větší část koruny odumřelá

(5) ŽÁDNÁ - odumřelý strom

Stupnice hodnocení  perspektivy stromů: 

(1) DLOUHODOBÁ, VÝJIMEČNÁ - dlouhodobě perspektivní, mimořádně kvalitní
a nenahraditelné

(2) DLOUHODOBÁ, DOBRÁ - dlouhodobě perspektivní, plně funkční

(3) NEVYHRANĚNÁ - méně kvalitní dřeviny s předpokladem dlouhodobější existence

(4) KRÁTKODOBÁ - nevyhovující, neperspektivní dřeviny které není nutné okamžitě
odstranit

(5) NEPERSPEKTIVNÍ - určené k okamžité likvidaci.
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Posudek

1) Na otázku: Vyhodnotit stávající zdravotní stav předmětných stromů, jejich vitalitu
a perspektivu., odpovídám:

Posuzované stromy, které jsou součástí historické pietní výsadby jsou navzdory
malým dimenzím tloušťky kmene a výšce převážně obdobného stáří a téměř všechny byly
vysazeny na počátku minulého století mezi oběma světovými válkami. Dokazuje to měřičský
letecký snímek z r. 1946 z archivu Vojenského geografického a hydrometeorologického
úřadu Dobruška a série dalších leteckých snímků dokazujících kontinuitu původní výsadby.
Stromy jsou tedy staré přibližně 80 - 90 let. Výjimkou jsou stromy rostoucí mimo vlastní
pietní místo na pozemku p.č. 1344/1 (poř. č. 24 a 28 až 34) a tři exempláře patrně
pařezových výmladků či pokusů o pozdější dosadbu (poř. č. 18, 19 a 20). Odhadovaný věk
exemplářů mimo vlastní pietní místo se pohybuje v širokém rozpětí zhruba od 30 do 70 let.
Běžně dosahovaný věk nejvíce zastoupené lípy srdčité bývá 150 let, poměrně časté jsou ale
i exempláře staré 300 až 400 let, v případě méně zastoupených taxonů lípy velkolisté
a hybridního taxonu lípy obecné je dosahovaný věk ještě podstatně vyšší a uvádí se až
1000 let. Posuzováno čistě z hlediska stáří mají tedy posuzované stromy před sebou ještě
dlouhou perspaektivu. O skutečné pespektivě ovšem nerozhoduje jen věk, ale zejména
stanovištní podmínky, poškození stromů, choroby a škůdci. Posuzované stromy rostou
v poměrně nepříznivých půdních podmínkách na místě bývalé návsi a na zbořeništi. Jejich
přírůstky jsou proto značně podprůměrné. Vitalita stromů je ale mimořádně dobrá, stromy
velmi dobře ragují na případná poškození. Rovněž zdravotní stav je, vhledem k jejich věku
a stresu, kterému byly prokazatelně vystavovány, převážně také velmi dobrý. Určitým
problémem je zbytečně hustý spon výsadby, který byl patrně vyvolán potřebou umístit do
omezeného prostoru daný symbolický počet stromů. Lípa je ale dřevinou poměrně dobře
snášející zástin a existence stromů tím není vážně ohrožena, důsledkem je ovšem
nevyrovnaný růst a deformovaný habitus jednotlivých stromů. Ani to ovšem nelze
jednoznačně považovat za velkou závadu, protože křivý kmen a nepravidelná koruna jsou
pro lípu srdčitou charakteristické. Některé posuzované stromy mají v koruně větší či menší
množství odumřelých větví, důležité je, že se nejedná o větve odůmírající v důsledku
napadení chorobami a škůdci, ale o větve, které odumřely v důsledku silného zástinu. 

Perspektivu těchto stromů jako celku lze hodnotit jako velmi dobrou, s předpokladem
dlouhodobé existence přesahující horizont lidského věku. Lípa je druh s vysokou
regenerační schopností a většina stromů si stále zachovává velmi vysokou vitalitu, která je
zárukou, že na prosvětlení a ošetření budou velmi dobře reagovat. Odborným ošetřením
a zdravotním řezem tak lze dosáhnout významného zlepšení zdravotního stavu
a perspektivy i několika hůře hodnocených exemplářů.

Odlišně je třeba hodnotit mladé stromky (poř. č. 29 až 30 a č. 34, které jsou součástí
smíšených výsadeb založených až při výstavbě Jižního Města. Tyto výsadby je třeba ještě
modelovat výchovnými probírkami. Jde o mladé stromky zdravé a vitální, avšak dosud
nevyvinuté a s nevyhraněnou perspektivou. Výjimkou je lípa č. 34, která trpí
neodstranitelnou habituální vadou - kodominantním rozvětvením terminálu s tvorbou tlakové
vidlice a jde tedy o vyloženě neperspektivní strom.

Znalecký posudek č. 170/12/2010  strana 8



K hodnocení vitality starých stromů u památníku obětem I. a II. světové války je třeba
ještě uvést, že nejvyššího věku se nedožívají stromy rostoucí na živných půdách v dobrých
podmínkách, ale naopak. Životnost stromu je dána maximální velikostí, kterou může dorůst,
respektive délkou transportní dráhy, na kterou je schopen dopravit vodu a živiny. Čím dříve
strom dosáhne své limitní velikosti, tím dříve dojde k jeho rozpadu. Nejstaršími stromy na
světě jsou prokazatelně více jak 4000 let staré borovice osinaté rostoucí v extrémních
půdních i klimatických podmínkách jen dvou až tříměsíčního vegetačnního období. 

Konkrétní vyhodnocení zdravotního stavu jednotlivých stromů je popsáno v tabulce
č. 1 v příloze.

2) Na otázku: Posoudit jaká rizika posuzované stromy představují pro provoz na
přilehlých komunikacích z hlediska možného mechanického selhání a pádu stromů
nebo jejich částí, odpovídám:

Vážnější rizika, vyplývající ze zdravotního stavu posuzovaných stromů, lze vyloučit.
Pokud zůstane výsadba zachována jako celek, pak nehrozí rozpoznatelné riziko
mechanického selhání a pádu žádného stromu. Jediné riziko mohou představovat silnější
odumřelé větve, které ale až na výjimky nejsou nijak časté ani velké. Pádu větví
a případnému zranění lze spolehlivě předejít odborným ošetřením stromů zdravotním
řezem. Vzhledem k velmi dobré vitalitě stromů lze předpokládat pozitivní reakci stromů na
zdravotní řez a významné zlepšení jejich zdravotního stavu a perspektivy. Větší dutiny se u
posuzovaných stromů vyskytují jen výjimečně, největší dutina, ve které se uhnízdil včelí roj,
byla rozpoznána u stromu poř. č. 2. Okraj otvoru zpevňuje mohutný zával hojivého pletiva a
ani u tohoto stromu nepředstavuje dutina vážné oslabení pevnosti kmene. Kořenový systém
lípy ukotvuje stromy velmi dobře a u posuzovaných stromů nebyly shledány žádné
symptomy, které by naznačovali poškození kořenů nebo kořenových náběhů. Výjimkou jsou
stromy č. 2, 10 a 11, jejich kořenovým prostorem prochází necitlivě realizovaný živičný
chodník. Tento chodník by bylo vhodné v ploše kořenového systému šetrně odstranit,
zkontrolovat stav kořenového systému a živičný povrch nahradit vhodnějším povrchem
(dlažba do pískového lože nebo ještě lépe mříže).

Lípy vysazené jako součást úpravy památníku obětí I. a II. světové války (č. 1 až 27
a č. 32 a 33) tvoří jeden funkční celek ve kterém jsou všechny stromy podstatně odolnější
proti nebezpečným atmosférickým jevům. Jakákoliv nápravná opatření proto musí být
vedena tak, aby tato celistvost nejen neutrpěla, ale aby byla naopak posílena. Hustota
výsadby a vzájemné konkurenční vazby vylučují jakýkoliv pokus o dodatečné doplnění
(dosadbu). To je ostatně vidět i na stromu č. 19, který, ačkoliv byl dosazen na okraji
skupiny, silně trpí konkurencí okolních stromů (vážnou konkurencí je sousední javor) a jeho
perspektiva je problematická. Pokud v této skupině dojde ke ztrátě některého stromu, pak
tato ztráta bude až do konce životnosti celé skupiny nenapravitelná. Obdobná skupina může
vyrůst jen za podmínky výsadby pokud možno co nejvyrovnanějších jedinců naráz.
Jednotlivé stromy si pak v celku udržují své postavení a životní prostor, který je v případě,
že některý jedinec vypadne, ihned zaplněn sousedními exempláři.

Ošetření stromů je nezbytné zadat odborně způsobilé arboristické firmě s pracovníky
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s evropským certifikátem ETW (European Tree Worker), případně odpovídajícím
vysokoškolským vzděláním (např. Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity).

Lze tedy konstatovat, že žádná seznatelná rizika, opravňující k odstranění
posuzovaných stromů, neexistují. 

3) Na otázku: Posoudit funkční a zejména estetický význam posuzovaných stromů ve
smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, odpovídám:

Z hlediska funkčního a zejména estetického významu lze posuzované lípy rozdělit na
stromy vysazené jako součást úpravy památníku obětí I. a II. světové války (č. 1 až 27 a č.
32 a 33) a ostatní mladší posuzované stromy, vysazené převážně až s výstavbou Jižního
Města. 

Posuzované lípy, které jsou součástí úpravy památníku obětí I. a II. světové války,
tvoří jediný funkční celek ve kterém má každý strom své nezastupitelné místo. Posuzované
stromy představují významnou část stromové vegetace v dané lokalitě a jako celek mají
proto velký význam pro dotváření tohoto prostoru. Ze snímků lokality (v příloze) je zřejmé,
že tvoří významnou dominantu daného prostoru. Nepravidelné koruny a pokřivené kmeny
jednotlivých exemplářů jsou pro lípu charakteristické a dotvářejí svébytnou atmosféru, která
je protikladem strohé „betonové“ architektury sousední panelové výstavby. Estetický význam
těchto stromů je tedy možné hodnotit jako mimořádně vysoký.

Ačkoliv to na první pohled není, s ohledem na jejich velikost, zřejmé, jde o velmi
staré stromy které jsou pamětníky konkrétních historických událostí a dokladem úcty předků
k padlým spoluobčanům. Proto mají rovněž mimořádný historický význam, ale také význam
emocionální.  

V daném prostoru, mezi frekventovanou křižovatkou, frekventovanou Türkovou ulicí
a obytnými domy, tvoří posuzované stromy nejvýznamnější hmotu zeleně zachycující prach
a zplodiny automobilových motorů a mají tak velký význam mikroklimatický a hygienický

Zároveň jde o dospělé exempláře domácích, stanovištně odpovídajících druhů, které
vytvářejí příležitost pro existenci bohatého společenstva arborikolních organizmů a i jejich
ekologický význam je tedy velmi vysoký. Jde o exempláře dlouhověkého druhu
s předpokladem další dlouhodobé existence.

Funkční význam stromů je daný všemi funkcemi, které od stromu požadujeme
a které v daném místě plní. V tomto případě lze konstatovat, že strom plní všechny
požadované funkce a to jak funkce kulturně společenské (historickou, estetickou,
emocionální, urbanistickou či kompoziční) i funkce environmentální (ekologickou,
mikroklimatickou či hygienickou). Funkční význam těchto stromů, definovaný jako souhrn
všech jednotlivých dílčích funkcí, je tedy mimořádně vysoký.

Estetický, ekologický i celkový funkční význam mladších posuzovaných lip (poř. č. 29
až 31 a 34) je nižší, dosud nevyhraněný. Jde o mladé stromky, které jsou součástí
smíšených výsadeb které je třeba ještě modelovat výchovnými probírkami. V rámci těchto
výsadeb však bezpochyby tvoří cennější exempláře, které si zaslouží uvolnění z konkurence
introdukovaného a invazně se šířícího jasanojavoru (Negundo aceroides MOENCH).  
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Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu
v Praze ze dne 2.2.1999 č.j. Spr 4059/98 pro základní obor ochrana přírody se specializací
posuzování a ochrana krajinného rázu a plány péče chráněných území a pro základní obor
ekonomika pro odvětví různá se specializací oceňování ekologické újmy podle § 27 odst. 1
zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 170/12/2010 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů
(faktury) číslo 016/10.

V Průhonicích 20. června 2010

Ing. Samuel Burian
Růžová 388

 252 43 Průhonice

PŘÍLOHY:

• Výřez císařského otisku mapy stabilního katastru (mapováno 1841) se zákresem
polohy posuzovaných stromů

• Historický měřičský (letecký) snímek území z roku 1946

• Podrobná situace posuzovaných stromů M 1: 300

• Tabulka č. 1 – Zjištěné dendrometrické hodnoty a vyhodnocení stromů

• Fotodokumentace

• Výpis z Katastru nemovitostí – informace o parcelách p.č. 1344/1, 1343 a 1367, k.ú.
Chodov v Praze 4.
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