Cenová nabídka: CN211202

Dodavatel:
Ing. Pavel Krejčí
Studentská 12
323 00 Plzeň
Česká Republika
IČ: 05830249
Nejsem plátce DPH
Email: krejci.p@email.cz
Web: www.arbo-plzen.cz
Tel: +420 774 148 935

Odběratel:
Obec Lhota

IČ:

Datum vystavení: 02. 12. 2021
Datum platnosti: 90 dní od vystavení
Termín dodání: 2021/2022

Nabídka na arboristické práce v obci Lhota - ošetření několika stromů různého vzrůstu a vitality.
Návrh je podle osobní prohlídky ze dne 1.12.2021. Ošetření je realizováno v souladu se standardy AOPK
ČR v závislosti na specifickém požadavku každého jedince, podrobnější popis níže. Nabídka je bez
likvidace dřevní hmoty. Během ořezů bude zajištěna provozní bezpečnost na pozemních komunikacích.
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Naléhavost 0 – riziko z prodlení
1 – Javor jasanolistý (Acer Negundo) – prasklé větvení – nebezpečí rozpadu stromu
Javor se nachází na frekventovaném místě kousek od dětského hřiště. Prasklé větvení na kosterní větvi
(pravděpodobně způsobeno nedávno silnými větry) je nebezpečné možností rozlomení celého stromu a
pádu kosterních větví. Pro zachování stromů s podobnými defekty se používají statické vazby
(podkladnicové nebo vrtané). V tomto případě javory negundo mají špatnou kompartmentalizaci, proto
pro starší jedince nevolíme vrtané vazby, a rozevření větvení je ve velkém úhlu, tak podkladnicová vazba
je také nevhodná. Řešením by mohla být více jak 50% redukce s použitím preventivní bezpečnostní
dynamické vazby, ale kvůli výmladnosti je redukce nutné pravidelně opakovat. Acer Negundo není
nejvhodnější strom vhodný do urbanizovaného prostředí, proto se v tomto případě přikláním ke kácení
nebezpečného jedince za případnou náhradní výsadbu.
Návrh ošetření: Kácení (S-K). Eventuálně redukce za účelem stabilizace (S-RLLR) s dynamickou vazbou (SVD)
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Naléhavost 1 – vysoká
2 – Lípa (tilia) – Vzrostlý jedinec u komunikace. Několikanásobné defektní tlakové větvení kosterních
větví. Tyto větvení jsou náchylná na rozlomení. Z tohoto důvodu byly v minulosti instalovány dynamické
bezpečnostní vazby (3x). Vazby jsou preventivní, mají být prověšené, aby strom mohl pracovat a dělat si
přírůstové dřevo. Současné vazby jsou napnuté, neplní svoji funkci a jsou ještě více nebezpečné (strom
nedělá přírůstové dřevo a větvení slábne, vazby jsou omezeny životností).
Návrh ošetření: Zdravotní řez (S-RZ), lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR), výměna dynamických
vazeb (S-VD) 3x.

3 – Dub červený (Quercus rubra)
Vzrostlý jedinec. Velké zavěšené větve hrozící pádem.
Návrh ošetření: Bezpečnostní řez (S-BR) – odstranění suchých a defektních větví.
4 – Smrk (Picea) – Odumřelý jedinec (pravděpodobně lýkožrout), komunikace, el. vedení.
Návrh ošetření: Kácení (S-K)
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Naléhavost 2-1 – střední-nízká
5- 2x Jírovec (Aesculs) – Jedinci u kominikace a el. vedení. V minulosti sesazeny, momentálně
sekundární koruna (nestabilní přerostlé výmladky)
Návrh ošetření: Sesazení sekundární koruny (S-SSK), selektivní proředění výmladků
(á 3000,-)
6 – Jasan (Fraxinus) - Vzrostlý jedinec, suché větve.
Návrh ošetření: Bezpečnostní řez (S-BR). Lokální redukce za účelem stabilizace (S-LRRL)
(á 3500,-)
7 – x Javory (Acer) - Prosychající jedinci.
Návrh ošetření: Bezpečnostní řez (S-BR). Lokální redukce za účelem stabilizace (S-LRRL)
(á 1800,-)
8 – x Lípy (Tilia) - Juvenilní jedinci. Zanedbaná výchovná péče. Kodominantní terminály, tlakové větvení,
nízká podchozí výška.
Návrh ošetření: Výchovný řez (S-RV)
(á 1800,-)
9 – x Lípy (Tilia) – Jedinci po výsadbě aklimatizovaní na stanoviště. Zanedbaná výchovná péče.
Kodominantní terminály, tlakové větvení, nízká podchozí výška. Odstranění ohraničení.
Návrh ošetření: Výchovný řez (S-RV)
(á 750,-)

Lhota

m.j.

cena m.j.

počet m.j.

1 - Acer
- S-K (objekt)
- zajištění stanoviště, manipulace dřevní hmoty

ks
hod

3 800,00 Kč
250,00 Kč

1
4

3 800,00 Kč
1 000,00 Kč

2 - Tilia
- S-RZ, S-RLLR
- S-VD dynamická vazba 2t
- zajištění stanoviště, manipulace dřevní hmoty

ks
ks
hod

3 400,00 Kč
2 150,00 Kč
250,00 Kč

1
3
4

3 400,00 Kč
6 450,00 Kč
1 000,00 Kč

3 - Quercus
- S-RB
- zajištění stanoviště, manipulace dřevní hmoty

ks
hod

1 800,00 Kč
250,00 Kč

1
2

1 800,00 Kč
500,00 Kč

4 - Picea
- S-K (el. vedení)
- zajištění stanoviště, manipulace dřevní hmoty

ks
hod

3 200,00 Kč
250,00 Kč

1
2

3 200,00 Kč
500,00 Kč

Celkem

cena

21 650,00 Kč

S pozdravem,
Ing. Pavel Krejčí - European Tree Worker
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