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747 21 Kravaře

30. 9. 2020

Vážení,
Dne 25. 11. 2019 mi byla doručena písemnost (č. j. MUKR 18205/2019, ze dne 30. 10. 2019) ohledně
mé žádosti o pokácení stromů na ulici Březová, na pozemku pare. č. 2688/2. V citovaném dokumentu
je přitom ohledně hodnocení vitality stromů odkazováno na níže uvedené dokumenty.
Vzhledem k tomu, že padání větví z předmětných stromů pokračuje i nadále (a to i v období příznivých
povětrnostních podmínek), žádám tímto v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí plného znění:
Odborného posudku zdravotního stavu dotčených stromů ze dne 3. 3. 2012,
Aktualizace tohoto dokumentu (zpracována ke dni 16. 5. 2019), a
Zápisu z místního šetření dne 17.4. 2019 za přítomnosti Ing. Hany Wranové (který k písemnosti
nebyl přiložen, ač je to v ní uvedeno).
Prosím o jejich poskytnutí v elektronické formě (na e-mailovou adresu
formě listinné na adresu trvalého pobytu uvedenou výše.
Předem děkuji, s pozdravem

či ve

Město Kravaře

*MUKRX00BCAB8*

Náměstí 43
747 21 Kravaře

MUKRX00BCAB8

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:

2020-09-30 00:00:00.000000
MUKR 14056/2020

SP. ZN.:
VYŘIZUJE:

Ing. Walter Kocián

TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

DATUM:

13.10.2020

Na základě Vaší žádosti ze dne 30. 9. 2020, v souladu se zákonem ě. 123/1998 Sb. o právu na informace o
životním prostředí Vám zasíláme požadované dokumenty v elektronické podobě.
Prosím o potvrzení jejich přijetí.

Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční v ýstavby

www.kravare.cz
tel 553 777 911
fax: 553 777 922
1DDS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Město Kravaře

*MUKRX00AIAGU*

Náměstí 43
747 21 Kravaře

MUKRXOOAIAGU

Zápis z místního šetření
Na základě stížnosti p.
Kravaře na stav
stromů v blízkosti dětského hřiště na ulici Březová, bylo provedeno dne 17. 4. 2019 místní
šetření za účelem ověření stavů stromů.
Přítomni: Ing. Hana Wranová, Ing. Walter Kocián

Předmětné stromy - douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii Mirb.) se nacházejí na pozemku
p. ě.2688/2 k.ú. Kravaře ve Slezsku

Z hlediska fyziologické výkonnosti jedince (vitalita), jejímiž znaky je zejména defoliace,
změna velikosti listů, změny charakteru primárního větvení, výskyt sekundárních výhonů,
dynamické prosychání koruny, změna barvy jehličí byl zjištěn stav „Bez příznaků snížení
vitality, vitální strom“
Z hlediska zdravotního stavu nosného aparátu stromu podle typu a rozsahu přítomných
poranění, defektů, prezence dřevokazných hub, stability ap. byl zjištěn stav „Bez
příznaků“
U posuzovaných dřevin nebyly shledány viditelné statické defekty, které by mohly mít
zásadní vliv na provozní bezpečnost stromu.

Toto posouzení hodnotilo současný stav všech výše uvedených stromů.

www.kravare.cz
tel : 553 777 91 1
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfhz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondčlí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00 - 17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

P/O/143-19

Odborný posudek
na mechanické chování stromů
na p. č.2688/2
v Kravařích.
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V Krnově, květen 2019
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1. Účel posudku
Na základě objednávky je účelem odborného posudku hodnocení statických poměrů 3 kusů
stromů douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.) na ploše dětského hřiště na p.č.
2688/2 v k.ú. Kravaře. Vlastníkem pozemku je Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře,
IČ:00300292.
2. Místní šetření
Místní šetření provedl zpracovatel posudku dne 10. 5. 2019, byla pořízena fotodokumentace,
byl vizuálně zhodnocen zdravotní stav a vitalita stromu, bylo provedeno přístrojové měření
akustickým tomografem a zjištěny další nutné technické údaje pro vyhotovení posudku.
Strom byl posuzován v době vegetace.
Upozornění
.-*«* / „
L
Hodnoty vitality a zdravotního stavu zjištěné a uvedené v posudku, stejně jako naměřené a
vypočtené hodnoty odolnosti vůči zlomu, odrážejí stav stromů k uvedenému dni měření a
k podmínkám měření. Zpracovatel není zodpovědný za škody vzniklé nevhodnou
interpretací výsledků. Zpracovatel není zodpovědný za škody vzniklé v důsledku
významné změny prostředí či hodnocených stromů.
3. Požadavky na posudek
V odborném posudku byly na vyžádání posuzovány tyto otázky:
1) Zjištění mechanického chování stromu a jeho vliv na bezpečnost.
2) Návrh řešení.
4. Úvod a metodika
Při zkoumání stavu stromu je zjišťován jeho zdravotní stav, vitalita stromu nebo symptomy
jejího snižování, druh stromu, tvar a stav jeho koruny a kmene, stav paty kmene, případně i
kořenových náběhů a také charakter stanoviště (místa růstu stromu), zároveň bylo provedeno
u hodnocených jedinců měření akustickým tomografem. Růstové parametry stromů jsou
měřeny běžnými pomůckami.
•

Situace a stav stromů.
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Jedná se o 3 ks dřevin - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.), na pozemku p.č.
2688/2 v k.ú. Kravaře. Vlastníkem pozemku je Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře.
Dřeviny jsou orientačně zakresleny do mapového podkladu označeného v textu posudku.
Stromy rostou na oploceném pozemku mezi rodinnými domy v blízkosti komunikace
Strom č.l - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.):
1. kořenový systém - terén nebyl pod korunou navýšen, povrchové kořeny poškozeny
pohybem lidí,
2. kmen - průběžný, kmen s mírným náklonem nad pozemek komunikace, větvení
jsou bez viditelných poškození, rány po ořezech ve spodní části kalusují,
3. koruna - koruna symetrická s náklonem nad sousední pozemek, absence suchých
větví, starší řezy kalusují, zlomy v koruně
4. listy - strom hodnocen na začátku vegetačního období, vitalita výborná až mírně
snížená
5. plody - šišiky pod korunou stromu
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Strom ě.2 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.):
1. kořenový systém - terén nebyl pod korunou navýšen, povrchové kořeny poškozeny
pohybem lidí,
2. kmen - průběžný, kmen s mírným náklonem nad pozemek komunikace, větvení
jsou bez viditelných poškození, rány po ořezech ve spodní části kalusují,
3. koruna - koruna utlačována okolními stromy, s náklonem nad sousední pozemek,
drobné suché větve, starší řezy kalusují, zlomy v koruně
4. listy - strom hodnocen na začátku vegetačního období, vitalita výborná až mírně
snížená
5. plody - šišiky pod korunou stromu
Strom č.3 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.):
1. kořenový systém - terén nebyl pod korunou navýšen, povrchové kořeny poškozeny
pohybem lidí,
2. kmen - průběžný, větvení jsou bez viditelných poškození, rány po ořezech ve
spodní části kalusují,
3. koruna - koruna symetrická, absence suchých větví, starší řezy kalusují, zlomy v
koruně
4. listy - strom hodnocen na začátku vegetačního období, vitalita mírně snížená
5. plody - šišiky pod korunou stromu
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předmětné dřeviny douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.)

5. Hodnocení.

V souvislosti s opakovaným posouzením dřevin, provedl posuzovatel hodnocení dřevin
pomocí metody WLA (Wind Load Analysis). Metoda WLA byla vyvinuta v roce 2006 na
MZLU v Brně v rámci projektu Provozní bezpečnost stromů", vypracovávaném pro
AOPK ČR L. Prausem, A. Szórádovou a P. Horáčkem (Kolařík a kol.. 2006). Metoda je
založena na vizuálním hodnocení stromu s následným výpočtem stability a případným
návrhem redukčních řezů. Vstupními hodnotami jsou základní dendrometrické
charakteristiky stromu - výška, průměr kmene, výška nasazení koruny, šířka koruny, druh
stromu.
Metodika vychází ze základní rovnice pro výpočet ohybového napětí prizmatického
nosníku.
Uvedená rovnice vypočítává napětí v prizmatickém, tedy nesbíhavém nosníku. Kmen
stromu je ovšem nosník sbíhavý. Oproti prismatickému nosníku se u sbíhavého mění
lokalizace špiček napětí, které se posunují z báze kmene výše. Velikosti napětí se mění se
změnou ohybového momentu, ale také se změnou průřezového modulu W. Při poměrně
malých sbíhavostech lze očekávat chybu napětí do 10%. Vzhledem k bezpečnostnímu
navýšeni sil je tato chyba eliminována a sbíhavost se tedy zanedbává.

Strom č.

- douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.),
výška stromu
17,4 m
zavětvení koruny od
3m
poloměr koruny
4,4m/4,1 m
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Tree Stability Evaluation
Software for Tree Stability Tests
Crown area

79 [m2]

79

0%

9,1
Height of crown force center 10,2

0%

9,1 [m]

0%

10,2 [m]

Height of crown area center
Wind force on crown

-

-

Stembase bending moment

-

-

- [kH]
- [kNm]

- [kNm]
Torsion moment
Error variations referring ANSI/ANS-3.il/DIN 1319:
"Sachverstandige Anforderungen an Messgerate und
Messverfahren". Der Sachverstandige DS 3/2007, 46-51.

CA
79
79

HAC
9,1
9,1

HFC
10,2
10,2

WF

BM

TM

-

-

-

-

-

-

TH
17,4
17,4

Base point
X Top point
Crown area center point
X Crown force center point
Torsion center line

Analýza statických poměrů
solitérně rostoucích stromů
UtL-fJ
Taxon:
Průměr kmene:

Pseudotsuga menziesii
52 cm

Toušťka horky:
Čistý průměr kmene:

2 cm

51 cm

Výška stromu:
Výška kmene:
Excentrická koruny:
Výška těžiště:
Plocha koruny:

47.5 cm

17.4 m
3m

1 ui
7.32 m
69 m2

Koeficient stanoviště: 125
Referenční rychlost větru: 32 m s'1
Základní hodnota stability

Ohyb: 423 %

Úprava základní hodnoty stability v důsledku přítomnosti defektu
Dne:

Zpracoval:

Metoda WLA byla zpracována ve spolupráci s Ústavem nauky o dřevě LDF MZLU Brno na základě grantu AOPK ČR.
Výpočet základní hodnoty stability metodou WLA je podkladem pro interpretaci odborníkem - arboristou. Poskytovatel
služby se zříká zodpovědnosti za případné vzniklé škody na zdaní éi majetku osob související s použitím metody WLA.
& SAFE TREES. s.r.o 2006. www.bezpecaestromy.cz
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Základní hodnoty stability Analýzy statických poměrů solitérně rostoucích stromů (tedy u
hodnoceného jedince) dle metody WLA (Wind Load Analysis) je u ohybu 423 % a u krutu
779 %.

Strom č. 2 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.),
výška stromu
16,2 m
zavětvení koruny od
3m
poloměr koruny
4,7m/3,3m

TSE
Tree Stability Evaluation

ik r Mm.

Software for Tree Stability Tests
J

Crown area

40 [m2]

40

0%

Height of crown area center

9,0

0%

9,0 [m]

Height of crown force center

9,9

0%

9,9 [m]

-

-

Wind force on crown
Stembase bending moment

- [kM]
- [kNm]

- [kNm]
Torsion moment
Error variations referring ANSI/ANS-3.il/DIN 1319:
"Sachverstandige Anforderungen an Messgerate und
Messverfahren". Der Sachverstandige DS 3/2007, 46-51
Area
CA
Crown
40
Selected 40

HAC
9,0
9,0

HFC
9,9
9,9

WF

BM

TM

-

-

-

-

-

-

TH
16,2
16,2

Base point
X Top point
Crown area center point
X Crown force center point
Torsion center line
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Analýza statických poměrů
solitérně rostoucích stromů
U/(^t=7
Taxon:
Průměr kmene:
Toušťka borky:

Pseudotsuga menziesii
39 cm
41 cm
2 cm

Čistý' průměr kmene:

36 cm

Výška stromu:
Výška kmene:
Exccntrieita koruny:
Výška těžiště:
Plocha koruny:

16.2 m
3m
1 m
6.96 m
53 m2

Koeficient stanoviště: 125
Referenční rychlost větru: 32 m-s'1
Základní hodnota stability1

Úprava základní hodnoty stability v důsledku přítomnosti defektu
Dne:

Zpracoval:

Metoda WLA byla zpracována ve spolupráci s Ústavem nauky o dřevě LDF MZLU Brno na základě grantu AOPK ČR
Výpočet základní hodnoty stability metodou WLA je podkladem pro interpretaci odborníkem - arboristou. Poskytovatel
služby se zříká zodpovědnosti za případně vzniklé škody na zda rvi či majetku osob související s použitím metody WLA.
£' SAFE TREES, s.r.o 2006, www.bezpecnestromy.cz

Základní hodnoty stability Analýzy statických poměrů solitérně rostoucích stromů (tedy u
hodnoceného jedince) dle metody WLA (Wind Load Analysis) je u ohybu 254 % a u krutu
448 %.
Strom ě. 3 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.),
22,2 m
výška stromu
3m
zavětvení koruny od
5,3m/6,5m
poloměr koruny

Strana 7 (celkem 13)

3
..................................

ím TSE
l AiMá Tree Stability
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Evaluation

Software for Tree Stability Tests

124

Crown area
Height of crown area center

11,1

Height of crown force center 12,5
Wind force on crown
Stembase bending moment

0%
0%
0%

-

-

-

-

124 [m2]
11,1 [m]
12,5 [m]
- [kN]
- [kllm]

- [kNm]
Torsion moment
Error variations referring ANSI/'ANS-3.il/DIN 1319:
"Sachverstandige Anforderungen an Hessgerate und
Messverfahren". Der Sachverstandige DS 3/2007, 46-51.

CA
124
124

HAC
11,1
11,1

HFC
12,5
12,5

WF

BM

TM

-

-

-

-

-

-

TH
22,2
22,2

Base point
X Top point
Crown area center point
X Crown force center point
Torsion center line

4k

Analýza statických poměrů
solitérně rostoucích stromů

LU€-0

WW UMCANM,r«*

22.2 m

J

Výška stromu:
Výška kmene:
Excentricita koruny:
Výška těžiště:

— *•

Plocha koruny:

1

Pseudotsuga menziesii

Taxon:
Průměr kmene:
Toušťka horky:

55 cm
55 cm
2 cm

Čistý průměr kmene:

51 cm

0Í

3m
0m
8.76 m
16

ITT

Koeficient stanovišti: 125
Referenční rychlost vřlru: 32 ms"1
Základní hodnota stability

Ohyb: 261 %

Krůt: Nekonečno %

Úprava základní hodnoty' stability v důsledku přítomnosti defektu
Dne:

Zpracoval:

Metoda WLA byla zpracována ve spolupráci s Ústavem nauky o dřevě LDK MZLU Bmo na základě grantu AOPK ČR.
Výpočet základní hodnoty stability metodou WLA je podkladem pro interpretaci odborníkem - arborislou. Poskytovatel
služby se zříká zodpovědnosti za připadne vzniklé škody na zdarví či majetku osob související s použitím metody W'LA.
£■ SATE TREES, s.r.o 2006, www.bezpecnestrotny.cz
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Základní hodnoty stability Analýzy statických poměrů solitérně rostoucích stromů (tedy u
hodnoceného jedince) dle metody WLA (Wind Load Analysis) je u ohybu 261 % a u krutu
nekonečno %.

Pfcvzato /. ČSN EN 1991-1-4.
-36-

Mapa průměrné rychlosti větru v 10 m. Výpočet je zpracován pro rychlost větru 33 m/s.

Kategorie drsnosti terénu
Kategorie terénu IV
Oblasti, ve kterých je nejméně 15 % povrchu
pokryto budovami, jejichž průměrná výskaje větší
než 15 m.

Stabilita
Stabilita stromu hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo
odlomením významné části koruny. Při vizuálním hodnocení stavu stromů je součástí šetření
pouze hodnocení odolnosti proti zlomu. Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen na
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základě vizuálně patrných symptomů. Reprezentativní charakteristika odolnosti stromů proti
vyvrácení je možná jen s využitím vybraných přístrojových metod šetření. Náplní hodnocení
stability stromu je kvantifikace rozsahu zjištěných defektů, nikoli předvídání okamžiku
selhání.
Riziko selhání stromu mohou zásadním způsobem zvýšit nepředvídatelné vnější vlivy, jako je
například:
• extrémní rychlost větru (v nárazech přesahujících základní rychlost větru dle dané
větrné oblasti,
• turbulentní větrné proudění,
• námraza, silná zátěž mokrým sněhem,
• extrémní zvlhčení půdy (například dlouhodobými intenzivními srážkami, případně
povodněmi).
Do diagnostického pohledu stability stromu jsou zahrnuty především následující parametry:
• přítomnost defektních větvení (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení apod.),
• symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágním hmyzem,
• přítomnost dutin a výletových otvorů,
• habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna),
• výskyt přerostlých sekundárních výhonů,
• trhliny v hlavních nosných částech stromu,
• nekompenzovaný náklon kmene,
• symptomy infekce či mechanického poškození mechanicky významného kořenového
prostoru.

6. Závěr.
1) Bezpečnost proti zlomu?
Strom č. 1 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Mirb.),
Tato naměřená a zjištěná poškození nemají velký vliv na stabilitu stromu.
Na základě měření a zjištěných symptomů ie strom v místě měření bezpečny proti zlomu a
ukroucení při vichřici pro rychlost větru 32 m.s'1.
Strom č. 2 - douglaska tisolistá {Pseudotsuga menziesii Mirb.),
Tato naměřená a zjištěná poškození nemají velký vliv na stabilitu stromů.
Na základě měření a zjištěných symptomů ie strom v místě měření bezpečny proti zlomu a
ukroucení při vichřici pro rychlost větru 32 m.s'1.
Strom č. 3 - douglaska tisolistá {Pseudotsuga menziesii Mirb.),
Tato naměřená a zjištěná poškození nemají velký vliv na stabilitu stromů.
Na základě měření a zjištěných symptomů ie strom v místě měření bezpečny proti zlomu a
ukroucení při vichřici pro rychlost větru 32 m.s'1.
Vyhodnocením všech indikátorů provozní bezpečnosti (zdravotní stav - defekty a
poškození, stabilita - popis jednotlivých stupňů, vitalita - životní funkce), popsané
v Standardy péče o přírodu a krajinu, Hodnocení stavu stromů, SPPK A01 001:2018 ze
dne 24. 09. 2018 [4] neprokázalo žádný závažný problém, který může mít vliv na jeho
zlomení či vyvrácení.
Z vypočítaných výsledků jednoznačně vyplývá, že hodnota stability u předmětných dřevin je
nadprůměrná. Pravděpodobnost selhání zlomem či ukroucením je minimální.
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2) Návrh řešení.
pravidelná vizuální kontrola min lx ročně
zvážit výměnu dřevin za vhodnější druhy z důvodu křehkého dřeva a lámání
větví

Případné návrhy opatření - Technologie zásahů na dřevinách
Všechny případné zásahy na stromech musí odpovídat schváleným Standardům péči o přírodu
a krajinu, Arboristické standardy Řady A, Řez stromů, SPPK A02 002:2015

Provedenou metodou zjišťování mechanického chování stromu vizuální metodou
posuzování nelze stanovit rozsah stability kořenového systému.

Tento odborný posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Ostravě ze dne 7. dubna 2005, číslo jednací Spr 1419/2005, a to pro obor
ochrana přírody, specializace dendrologie, tvorba a ochrana krajiny.
Odborný posudek má včetně krycího listu 13 stran (včetně fotografické přílohy) a je
bez příloh a předává se zadavateli ve dvou vyhotoveních.
Náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu
číslo 2019143.
Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého odborného posudku a
to ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

V Krnově 16. 5. 2019
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Přílohy
Fotografická příloha

Obr. 1: celkový pohled na stromy

obr. 3: zlomené větve v koruně str.č.l

obr. 2: plocha pod stromy s kořeny

obr. 4: posezení pod stromy
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obr. 5: zlomeneé větve v koruně str.ě.3
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