
Návrh úprav – lípa zelená, tilia euchlora, obvod kmene 348 

cm,  v Modletíně. 

Navrhované zásahy vychází z vyhodnocení zdravotního stavu 

a požadavku specifikovat opatření včetně zajištění provozní 

bezpečnosti stromu. Cílem je zlepšit odborně provedenými 

arboristickými zásahy perspektivu setrvání  stromu tak, aby 

nebyla snížena jeho ekologická, estetická, kulturní a historická 

hodnota a současně byl umožněn další rozvoj ekosystémů, 

vázaných na přítomnost  stromu. 

Zdravotní stav. 

Strom byl v minulosti nevhodně ošetřen, instalace statické 

vazby za pomoci železných třmenů které hluboko zarostly do 

kosterních větví.V tomto případě je nuné provést statickou i 

dynamickou vazbu dle arboristických standardů. 

Ošetření stromu bude provedeno s ohledem na jeho zdravotní 

stav, umístění v prostoru  a perspektivu další existence. 

Řez zdravotní (RZ)- Cílem zdravotního řezu je zabezpečení 

dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho 

dobrého zdravotního  stavu, vitality a provozní 

bezpečnosti.Snažíme se o zachování architektury koruny 

žádoucí pro daný taxon. 

Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony: 

strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.), 

s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, nevhodně 

postavené ( sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se 

větve apod.), mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou 

stabilitou, napadené chorobami či škůdci, usychající a suché. 



Při RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného 

stromu. 

Vazba koruny (VK) je významné konzervační ošetření, které 

mechanicky zajišťuje stabilitu koruny a zamezuje pádu 

odlomených částí koruny. Použita bude nedestruktivní, 

nepředepjatá vazba , původní statická vazba bude nahrazena 

novou ocelovou. 

Cena za provedený zdravotní řez – 5 800,-Kč 

Statická vazba, instalace včetně matariálu – 2 500,-Kč 

Dynamická vazba, instalace včetně materiálu – 2 500,-Kč 

Celkem za provedené práce včetně matariálu a režijních 

nákladů – 10 800,-Kč 

Cena je konečná , neplátce DPH. 

Návrh harmonogramu prací. 

Postup realizace navrhovaných zásahů je následující. 

Ošetření stromů – řezy a vazby koruny, včetně manipulace a 

přesun hmot, duben – srpen 2018. 

 

Stanislav Kamarád 

Krucemburk, Staré Ransko 10. 

582 63 Ždírec nad Doubravou 

IČO: 60129310 

DIČ: CZ 6908042988 



Tel: 605923722 

www.HavarijníKácení.cz 

Email: kamarád.stanislav@seznam.cz 

Ve Starém Ransku dne, 15.2.2018 

 

 

                                             

 

 

http://www.havarijníkácení.cz/
mailto:kamarád.stanislav@seznam.cz

