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Doplnění vyjádření ke zdravotnímu stavu stromů 
 
Na základě žádosti Obecního úřadu Kostelec u Holešova ze dne 5.1.2021 o posouzení 
zdravotního stavu 30 stromů a výsledků terénního šetření provedeného 11.1.2021 bylo dne 
13.1.2021 vydáno vyjádření ke zdravotnímu stavu stromů. Vzhledem k termínu terénního šetření 
nebylo možné posuzovat vitalitu jednoznačně podle olistění a barvy asimilačního aparátu, 
k posouzení vitality byly proto použity ostatní symptomy, jako hustota a přírusty koncových větví, 
fragmentace koruny, přítomnost suchých větví apod.  
V další žádosti Obecního úřadu Kostelec u Holešova ze dne 14.7.2021 je požadováno opakované 
posouzení zdravotního stavu těchto dřevin s přihlédnutím k vitalitě hodnocené dle stavu 
asimilačního aparátu, kterou nebylo možno zohlednit v předchozím vyjádření vycházejícího z 
bezlistého stavu dřevin mimo vegetační období v době původního terénního šetření dne 
11.1.2021. Z výše uvedených důvodů vydáváme toto doplnění vyjádření ke zdravotnímu stavu 
stromů. Posouzení se vydávají jako jeden z podkladů pro rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích 
mimo les, případně k provedení ošetření pro zajištění provozní bezpečnosti dřevin. 
 
Jedná se o 30 dřevin na pozemcích p.č. 618/6 a 621 v k.ú. Kostelec u Holešova rostoucích na 
svahu nad potokem mezi Kostelcem u Holešova a místní částí Karlovice. Seznam dřevin, jejich 
zdravotní stav, doporučené ošetření a číslování odpovídající označení v terénu je uvedeno v 
našem vyjádření z 13.1.2021. 
Při opakovaném terénním šetření dne 20.7.2021 byly zcela potvrzeny závěry předchozího šetření 
z ledna téhož roku. Doporučení tedy zůstávají stejná, jako je uvedeno v původním vyjádření. Podle 
stavu olistění byl pouze upřesněn stav vitality stromů č. 11, 14, 21, 27 a 28, kde lze v olistěném 
stavu rozeznat mírně sníženou vitalitu (oproti původně uváděné plné vitalitě). Tato drobná změna 
nemá vliv na doporučenou údržbu uvedených dřevin. 
Lze doplnit, že jasan č. 7 je již pokácen. Dále doporučujeme u zcela suchého jírovce č. 29 při 
kácení ponechat co nejvyšší pařez (1 – 2 m). Z pohledu ochrany přírody může být dutina tohoto 
vyhnilého kmene hodnotným biotopem ohrožených a často i zákonem chráněných druhů (např. 
hmyzu či netopýrů). Pokud tedy nebude v dané lokalitě na překážku ponechání vyššího pařezu, 
doporučujeme alespoň částečné zachování tohoto biotopu. 
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