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1. Javor mléč 2 1140/3 Příbram, u 
Spartaku 

100,188 2022 Javory mají silně narušený zdravotní stav, 
infikovanou tlakovou vidlici v kosterním větvení, 

druhý vidlici od kmene, v prasklině hrozí rozlomení 
kmene, doporučené kácení firmou Safe Trees 

89257/2020 

2. Lípa srdčitá 1 1483/1 Příbram, 
Balbínova 

176 2022 Lípa je suchá 89257/2020 

3. Lípa srdčitá 1 3215 Příbram Alšovo 
náměstí 

174 2022 Strom byl v minulosti sesazen, postupně odumírá, 
téměř suchý 

89257/2020 

4. Lípa srdčitá 1 86/47 Březové Hory, 
U Křížku 

122 2022 Suchý, zcela odumřelý strom 89257/2020 

5. Habr obecný 
Lípa srdčitá 

1 
1 

1021/1 Příbram, 
Střelovna 

97 
150 

2022 Habr je z větší části odumřelý, napaden hnilobou 
Lípa má infikovanou bázi kmene dřevomorem 

kořenovým, je velmi proschlá 

89257/2020 

6. Lípa srdčitá 1 2825/1 Příbram, 
areál TS 

166 2022 Strom je téměř suchý, vyvíjí se tlaková vidlice v 
kosterním větvení 

89257/2020 

7. Topol kanadský, 
Vrba bílá 

Lípa srdčitá 

4 
1 
1 

2270/2 Příbram 
areál Nového 

rybníka,pod hrází 

144-213 
103 
169 

2022 Stromy v areálu Nového rybníka byly doporučeny 
ke kácení firmou Safe Trees  v inventarizaci v roce 

2020 jako nebezpečné, Téměř suché stromy 
s napadenými kořeny, topol jako krátkověká dřevina 
ztrácí věkem pevnost větví, ty křehnou a lámou se, 

vrba je silně narušená, má infekci kmene, lípa 
s tlakovou vidlicí v kosterním větvení 

98040/2020 

8. Javor mléč 1 2274/2 Příbram, u 
Drupolu 

122 2022 Javor má tlakovou vidlici s trhlinou a poškozené 
kořeny i bázi kmene 

98040/2020 

9. Vrba bílá 
Olše lepkavá 

1 
1 

4191/2 Příbram, za 
potokem u letního 

kina 

125 
106 

2022 Vrba má silně narušený zdravotní stav, infekci báze 
kmene, kmen má velké dutina v kořenech a na bázi 

Olše je zcela odumřelá 

98040/2020 

10. Olše lepkavá 
Bříza bělokorá 

1 
1 

4208/1 Příbram,ZOO 
koutek 

81 
100 

2022 Olše je z větší části odumřelá 
Bříza je rozpadlá, má poškozené kořeny a 

rozsáhlou infekci kmene 
 

98040/2020 
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11. Topol kanadský, 
osika 

Bříza bělokorá 
Borovice 

vejmutovka 
Trnovník bílý 
Javor horský 

4+2 
 
4 
 
1 
4 
1 
 

4212/2 Příbram 
 
 
 

138-191 
 

87-109 
 

131 
94-141 

150 

2022 
 
 

2022 
 

Topoly na hranici životnosti, velmi proschlé, větve 
se lámou ,Břízy silně narušené, infekce kmene , 

tlakové vidlice 
Borovice je zcela odumřelá 

Akáty mají tlakové vidlice, infekci větví i báze 
kmene, jsou velmi proschlé 

Javor má infekci kosterního větvení, hrozí 
rozlomení 

98040/2020 

12. Dub letní 
Borovice černá 
Smrk pichlavý 

1 
1 
1 

2274/2 Příbram, u 
cesty za golfem 

94 
81 
119 

2022 Dub má tlakovou vidlici s trhlinou 
Borovice je nakloněná, má infekci kmene a kořenů 
Smrk má defektní větvení a odlomenou část koruny 

98040/2020 

13. Topol kanadský 1 2323/9 Příbram 
Březnická u 

parkoviště před 
viaduktem 

270 2021 Topol stojí v kolizi se sítěmi, provádí se zde obnova 
a zkapacitnění kanalizační sítě a strom by byl při 

výkopových pracích značně poškozen, je to 
krátkověká dřevina, s postupujícím věkem se jeho 

větve lámou, nebezpečí úrazu 

98035/2020 

14. Javor horský 1 969 Příbram, Primáře 
V.Trnky 

210 2022 Strom se nachází v těsné blízkosti budovy, 
kořenový systém prorůstá do základů a narušuje 

statiku budovy 

100886/2020 
 

15. Smrk ztepilý 1 211 Kozičín u RD 
č.p. 38 

85 2022 Strom se nachází u plotu rodinného domu, 
zasahuje na soukromý pozemek, při poryvech větru 

hrozí vyvrácením díky nestabilnímu podloží ve 
svahu, bude použit jako vánoční strom 

100886/2020 
 

16. Jilm horský 1 515/118 Březové 
Hory, na prostranství  

K. Kryla x Gen. 
Kholla 

119 2022 Strom je téměř suchý, jeho vitalita je výrazně 
snížená, dynamicky prosychá, v kosterním větvení 

se vyvíjí tlaková vidlice a hrozí vylomením 
 

100886/2020 

17. Jasan ztepilý 1 601/39 Březové Hory 
U Dolu Anna 

141 2022 Jasan má silně narušený zdravotní stav, jeho 
stabilita je výrazně zhoršená, dle inventarizace 

firmy Safe Trees z r. 2020 je zde nebezpečí 
z prodlení, nutno kácet hned 

100886/2020 

18. Dub letní 1 4208/5 Příbram, u N. 
rybníka 

128 2022 Strom je zcela odumřelý, suché větve se odlamují a 
padají na přilehlou cestu 

100886/2020 
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19. Topol vonný 3 2825/1 Příbram, 
areál TS 

125,169,138 2022 Stromy jsou téměř odumřelé, mají dutiny ve kmeni, 
infekce kořenů, jsou neperspektivní 

100886/2020 

20. Hrušeň 
Bříza bělokorá 

1 
2 

2784 Příbram, park u 
nádraží ČD 

87 
113,125 

2022 Zdravotní stav stromů je silně narušený, dynamicky 
prosychají, jsou napadeny infekcí, dle inventarizace 

určeny k pokácení 

100886/2020 

21. Hloh obecný 1 715/36 Březové 
Hory, za II. 
poliklinikou 

100 2022 Strom dynamicky prosychá, jeho zdravotní stav je 
výrazně zhoršený, vitalita výrazně snížená, je téměř 

suchý 

100886/2020 

22. Topol kanadský 6 2285/2 Příbram, 
cesta od viaduktu k 
Junioru 

213,232,200, 
210,241,138 

2021 Realizace stavby kanalizace. Topoly jsou v kolizi se 
sítěmi, při zkapacitnění kanalizační soustavy by 
došlo k nevratnému porušení kořenového systému, 
stromy stojí v ochranném pásmu kanalizace, jejich 
zdravotní stav je zhoršený, vitalita snížená, 
vzhledem ke krátkověkosti druhu hrozí odlamování 
větví 

101669/2020 

23. Javor mléč 1 2285/2 Příbram 109 2021 Realizace stavby kanalizace. Javor má vyvíjející se 
tlakovou vidlici, zhoršený zdravotní stav, zde je 
kolize s ochranným pásmem kanalizace, pokud to 
bude možné v souladu s ochranou stromů, zůstane 
zachován 

101669/2020 

*( Měřeno ve výšce 130 cm nad zemí 

 


