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Vyiádření ke zdravotnímu stavu stromů
Na zák|adě žádosti Městského úřadu Hu|ín o po§ouzení zdravotního §tavu lip na náměstí
Míru ze dne 18.3.2aM a výsledků terénního šetřeníprovedeného 1.4.2014 vydáváme toto
vyjádření ke zdravotnímu stavu stromů. Vyjádření se vydává jako podklad pro dalšípeči o
zeleň v obci.

Na náměstí Míru v Hulíně na pozemcích p.č. 12511 a 12711 roste 28 lip malolistých (filia
cordata Mill.), lip velkolistých (Tilia platyphyllos Scop.) a lip plstnatých (Tilía tomeníosa

Moench), Dosahují pruměmé vYšky 18 m a obvodu kmene ve qýšce 1,3 m nad zemí od 117
do 254 cm, což odpovídá věku pňbližně 70 - 160 let. Stromy jsou udĚované bezpečnostními
a účelovýmiřezy, jak vrzaduje jejich velmi frekventované stanoviště. Suché a příIišnízko
rostoucí vetve jsou odstraňovány. Některé rány po odstraněných větvích jsou ošetřeny
nátěrem, jiné kryty stříškami, Část řezů je neošetřených dosud bez patrných rozkladných
procesů nebo s drobnými vyhnívajícímidutinkami bez významného vlivu na stabilitu kmenů.
U stromu č. 22 je významnost dutiny nutno ověňt pomocí tomografu nebo tahové zkoušky.
Jmelí bílé(Viscum album L.) se vyskytuje ojediněle, celkem u pěti stromů, jen !ípa č 17 je
výrazněji obsazena (20 keříkův koruně). Napadení dřevokaznými houbami, závažné
mechanické poškození ěi jiné zdravotní defekty, které by omezovaly stabilitu a provozní
bezpečnost lip nebyly pň terénnímšetření patmé. Popis drobných defektů a doporučení
vhodnélro způsobu jejich zabezpečeníuvádíme (z důvodu velkého množstvíjedinců pouze
struěně) u jednotlittých stromů v následujícím přehledu. Lokalizace a číslováníjedinců je
uvedeno v mapové příloze.
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lípa malolistá, dutina kmene ve uýšce 3 m lehce vyčistit (odstranit trávu, hlínu, listí,
neodstraňovat dřevo), kr,ýt dutinu stříškou proti vnikání sněhu a dešťovévody
s maximální možnostívětrání a vysychání (to platí i pro všechny dále navženéstříšky)
lípa velkolistá, poškozený kořenový náběh pojezdem automobilů bez výrazné hniloby,
krýt dutinky po odřezaných větvích ve 4 a 5 m

lípa velkolistá, dutinka na patě kmene - štěrbinovitá, zarůstající,staticky nevýznamná
lípa plstnatá, bez defektů
lípa velkolistá, mohutný jedinec o obvodu kmene 254 cm, drobné čerstvépoškození
kořenu pojezdem, stará prasklina kmene je ze.ela zarostlá
lípa plstnatá, otevřená vyhnívajícídutina 20 x 30 cm ve výšce 2,5 m po odřezané věWi,
krýt dutinu stříškou
lípa plstnatá, větev nad parkovištěm je tlakově větvená od kmene, doporučujeme provést
jejíodlehčenía instalovat volnou bezpeěnostní vazbu
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