
   FLORA GARDEN s.r.o. 
Arnoldova 80, 295 01 Mnichovo Hradiště 

 
 

Prvotní posouzení provozní bezpečnosti stromů po 
vichřici 23. 7. 2009 v Bakově nad Jizerou 

 
 
 

 
 
 

Obsah: 
 

1. název a obsah 
2. vstupní data a návrh dalšího postupu 
3. odborný článek k medializaci 
4. fotky – ukázky 
5. základy terminologie a příslušná legislativa 
6. hodnocení provozní bezpečnosti po jednotlivých lokalitách, včetně 

fotodokomunetace a předložených map (bez zákresů) 
 
 

 
 

Bakov nad Jizerou – červenec 2009 



Po místním šetření dne 28. 7. 2009 na základě viděného a vysvětleného: 

- Havárie – navrhnout postup při havárii, sepsat oznámení o havarijním pokácení po této vichřici   

- Údržba – přenastavit způsob zadávání prací, zjistit efektivitu, kombinovat model údržby, … 

- Obnova – urbanistický záměr, navrhnout koncepci zeleně  

Potřebné informace – vstupní data:  

- kolik hektarů, typ ploch zeleně (soupis), názvy ploch     - nejsou k dispozici 

- pasport, generel, finanční vyčíslení údržby zeleně, koncepce rozvoje zeleně - nejsou k dispozici  

- mapové podklady pro zpracování analýzy stavu zeleně    - jsou nedostatečné  

- informativně ukázku žádosti o povolení pokácení, rozhodnutí o povolené pokácení a oznámení o 

havarijním kácení        - jsou nedostetečné  

Přednostně:          - již zrealizováno  

- vybrat 3 stromy k pokácení (pro lepší arboristické zhodnocení), závěr: poškození odpovídají vichřici 

(větrné smršti), kdy vítr dosahoval v nárazech 100 km/hod., destrukce části zeleně, zejména 

v porostech, statickým selháním  

- zpracovat prvotní pohotovostní posouzení provozní bezpečnosti stromů    

Zároveň připravit podklady:  

- návrh obnovy zeleně „Vánoční“ strom před Sokolovnu – historické podklady  

Návrh dalšího postupu:  

- je třeba co nejdříve dokácet stromy v havarijním stavu (ale odborně tj. nelesnickým způsobem, aby 

nedošlo k dalším škodám na zeleni a cestách při neodborném kácení, zásadní je přístup ke kácení, 

nesmí se jednat o těžbu dřeva)  

- oznámit následně havarijní pokácení příslušnému orgánu ochrany přírody (pozor na časový limit)  

- zpracovat mapové podklady pro údržbu a posuzování zeleně (katastrální mapy nejsou dostačující 

podklad, alespoň pasport zeleně, ideálně geodetické zaměření lokality a inventarizaci zeleně)  

- požádat o povolení ke kácení stromů ve velmi špatném zdravotním stavu  

- připravit postupnou obnovu zeleně, odborně připravenou, ale započít ihned. Dále doporučujeme na 

místě (i přes jejich neestetičnost) ponechat torza, která jsou stabilní, aby lidé tak rychle nezapomněli 

(usnadní to argumentaci)  

- určit postup a zodpovědnou osobu pro případ havárií na zeleni (větrná smršť, vichřice, orkán a jiné 

zhoršené povětrnostní podmínky) či dalších zásahy vyšší moci. Kdo, jak a také jak rychle zkontroluje 

nebo zajistí posouzení provozní bezpečnosti dřevin na veřejných a městských pozemcích.Je nutné určit 

časový limit pro tuto kontrolu a její postup od vysoce prioritních míst (areál MŠ, park na náměstí a před 

školou) až k zeleni krajinného typu (pobřežní porosty Jizery). Důvodem tohoto postupu je eliminace 

bezpečnostních rizik a nastavení systému preventivní kontroly jako ochrany před druhotným zřícením 

dřevin. Prvotní dřeviny spadnou hned při vichřici celé na zem, ale druhotně pak ještě padají či se 

vyvracejí dřeviny „pouze“ destabilizované vichřicí, zavěšené v korunách jiných stromů, rostoucí 

v podmáčeném terénu, nalomené, polovyvrácené, atd. Kompetentní osoba nebo zodpovídající osoba 

(která to zajistí, byť to sama neudělá) by měla být vždy určena organizačním řádem Městského úřadu a 

nemělo by se jednat (z důvodu možného střetu zájmů) ani o pracovníka orgánu ochrany přírody ani o 

dodavatele (ani o organizační složku obce pověřenou údržbou) … podezření z kácení z důvodů 

neobjektivních (za účelem zisku z prodeje palivového dřeva,atd …). Taková osoba by mohla být např. 



náhradníkem kompetentní osoby. Je nutné specifikovat, co bude výstupem této kontroly. V případě, že 

je zeleň zcela bezpečná (co mělo spadnout bezpečně leží) a nic jiného pádem evidentně nehrozí, bude 

například informovat starostu, že je vše v pořádku. Pokud by byl někde problém, tak uzavře prostor 

sama (má k dispozici pásky zákaz vstupu atd.) nebo informuje strážníky městské policie či přivolá HZS a 

též informuje starostu. Závěrem lze pouze konstatovat, že je zcela nepřijatelné, neobhajitelné a 

nezdůvodnitelné, aby 5. den po vichřici nebyla zkontrolována a zabezpečena zeleň v areálu MŠ nebo 

v parcích. Jednání a v tomto případě i absence jednání naplňuje skutkovou podstatu protiprávního 

jednání, kdy škodu způsobí nebo nezabrání dalším škodám každý, kdo byť nejenže škodu způsobit 

nechtěl, ale třeba ani nevěděl, že ji svým jednáním mohl způsobit. Avšak vzhledem k okolnostem a ke 

svým osobním poměrům to vědět měl a mohl (věděl, či měl vědět a nekonal).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Škody na městské zeleni po vichřici 
 

Vichřice, která se dne 23. 7. 2009 přehnala přes Bakov nad Jizerou způsobila na stromech a ostatní 

městské zeleni velké škody a také ukázala na špatný stav zeleně. Některé stromy, které spadly, byly zcela zdravé 

a nešlo předvídat jejich pád či zlom.  Velké množství stromů, které se při smršti „poroučely“ k zemi bylo již za 

svým zenitem a v podstatě se dá říct, že kdyby péče o porosty byla v předchozích desetiletích správná a řádně 

odborně zajištěná, velká část těchto dřevin by již byla dávno odstraněna a nahrazena novými, často jinými, 

kvalitními dřevinami. Péče o dřeviny (arboristika) a znalosti o stanovišti rostlin ve městech je v současné době již 

na takové úrovni, že vichřice jen „potvrdila“ to , nač odborníci upozorňují již pár let.   

V zastavěné části obce a v lokalitách, kde se hojně pohybují osoby, je třeba pečlivě zvažovat existenci 

vzrostlých stromů a dřevin a neustále mít na zřeteli jak aspekty ekologické (zejména ochranu přírody a ochranu 

životního prostředí), tak aspekty bezpečnostní. Je třeba často, odborně a průběžně sledovat stav zeleně, hlavně 

vzrostlých stromů a dřeviny s nízkou provozní bezpečností. Včas odstraňovat nevyhovující dřeviny a nahrazovat 

je novými kvalitními stromy, které mají řádně zapěstované kmeny a správně tvarované koruny tak, aby ani za 

desítky let nehrozilo zbytečné riziko statického selhání těchto dřevin při zhoršených povětrnostních podmínkách. 

Je třeba najít rovnováhu mezi kvalitním životním prostředím ve městě (kvalitní a bezpečná zeleň) a mírou rizika, 

které je společnost ochotna nést za případné škody na zdraví či životech osob, které mohou být při pádu stromu 

zasaženy. Zeleň je jako složka životního prostředí nenahraditelná, rostliny produkují kyslík, zeleň zlepšuje a 

zvlhčuje mikroklima ve městě, poskytuje stín v rozpálených ulicích v letních dnech, působí jako protihluková a 

protiprachová bariéra, funguje jako přirozené útočiště pro živočichy, zejména ptáky, … ani pozitivní estetické a 

psychologické působení nelze pominout. Nikdo z nás by však jistě nehodnotil existenci kteréhokoliv stromu 

jakkoliv krásného či hodnotného výše, než  život člověka . To „nejmenší“ co se může stát je pád stromu na auto, 

ve kterém nikdo není, nebo pád dřeviny na oplocení u rodinného domu, kde se naštěstí nikomu nic nestalo. Tyto 

oba uvedené případy se zde bohužel staly. 

Porosty zeleně je třeba „vychovávat“, měnit jejich druhové složení a strukturu tak, aby byly co 

nejstabilnější, nejodolnější a povětrnostní podmínky je tolik neničily. Je to práce na desítky a desítky let, budeme 

rádi, když strom, který dnes zasadíme nám ještě za našeho života „postíní“. Zejména dlouhověké dřeviny než 

narostou své plné výšky a šířky trvá i 50 let. Péče o zeleň je činnost, která musí být soustavná a dlouhodobá, 

překonává nejen volební období, ale i generace. Je třeba poškozené a destabilizované porosty a plochy zeleně 

zmapovat, „očistit“ od problematických a provozně nebezpečných dřevin (například dřeviny polovyvrácené, 

zavěšené v korunách sousedních stromů, dřeviny s defekty či napadené hnilobou) a obnovit parky tak, aby mohly 

sloužit původnímu účelu bez zbytečného rizika.  

Některé parky bude třeba téměř založit znovu a snad i lépe. Osvícené vedení města a odbornost 

zahradníků k tomu napomůžou. Bez dlouhodobé následné údržby by to však byly marné investice.  Je nutné 

nejen zmapovat důkladně škody a z chyb se poučit, ale též s obnovou zeleně neotálet. Nebezpečí z prodlení je 

velké, každá další vichřice může destabilizované porosty poškodit zcela nevratně. Je třeba zrekonstruovat park 

na náměstí, jehož stav a reprezentativnost již neodpovídá dnešním potřebám místních obyvatel. Dále je třeba 

vést o způsobu obnovy širokou diskuzi. Parku Komenského (Komenského sadům) zasadila vichřice velkou ránu, 

parčík vedle základní školy je výrazně poškozen, zejména ve své parterové „vstupní“ části, zeleň před 

sokolovnou po vichřici již neexistuje, stráň nad fotbalovým hřištěm byla také zasažena vichřicí velmi razantně a 

„vítr“ tak odkryl hodně letitých a neřešených problémů v porostech, … 

Při nových výsadbách je možné a nanejvýš vhodné použít k výsadbě již větších „sazenic“ kvalitně 

zapěstovaných stromků, které budou mít ty nejlepší předpoklady na vybraném stanovišti dlouho zdárně růst a 

vyvíjet se.  



Vegetace (zeleň) 

• je jednou z významných složek životního prostředí  

• v urbanizovaném prostředí jsou plochy zeleně spolu s ovzduším, jehož kvalitu přitom samy aktivně ovlivňují, 

složkou nejvýznamnější 

• jsou to soubory vegetačních a technických prvků vytvářející objekty se specifickou, zpravidla rekreační, 

funkcí (městské parky, zeleň dotvářející veřejná prostranství a plochy, uliční stromořadí, parkově upravené 

plochy sídlišť, …) 

Péče o městskou zeleň = významná součást veřejné správy (odbornost, produktivita, legalita, racionalita, 

efektivita a hospodárnost systému organizace správy zeleně).   

Městská zeleň - vlastníkem (majitelem) je město (obec) 

Veřejná zeleň – zeleň ve městě, která je veřejně přístupná a užívaná (opakem je vyhrazená zeleň)  

Lesní zeleň … opakem je „mimolesní“ zeleň (zákon o lesích versus zákon o ochraně přírody a krajiny)  

Správa zeleně = okruh činností souvisejících s péčí o zeleň jako (byť specifický) majetek města, tedy o její 

rozvoj (koncepce, plánování, projektování, realizace, ...), správa, údržba a ochrana. 

Legislativa (právní předpisy):  

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanoví jako povinnost: 

„Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku...“ (§ 38 odst. 1).  

 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 7 „péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování 

a udržování je povinností vlastníků, …“  

 občanský zákoník (č.40/1964 Sb.):  

• „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti a to pokud neprokáže, 

že škodu nezavinil“  

• povinnost „ počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na 

životním prostředí“ § 415 

• škodu tak podle § 420 zavinil každý kdo, byť ji nejenže způsobit nechtěl, ale třebas ani nevěděl, 

že ji svým jednáním může způsobit, avšak vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům 

to vědět měl a mohl  

 a další (ústavní zákon, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obchodní zákoník, o lesích, 

o pozemních komunikacích, o vodách, o zadávání veřejných zakázek, o svobodném přístupu 

k informacím, o právu na informace o životním prostředí, o místních poplatcích 

 zajišťuje správu a obnovu veřejné zeleně  

 zadává údržbu zeleně dodavatelům (vegetace, dětská hřiště, městský mobiliář, vodní prvky,…)  

 zřizuje a aktualizuje pasport zeleně, generel zeleně a další koncepční rozvojové  dokumenty   

 formuluje podmínky k jednotlivým záměrům a projektům pro zabezpečení jejich souladu se zájmy 

města na úseku ochrany ploch veřejné zeleně a ochrany přírody a krajiny na území správního 

obvodu města 

 sepisuje žádostí ke kácení, podklady pro návrhy náhradní výsadby a náhrady ekologické újmy 

 zajišťuje vyčíslování škod při přestupcích a kalamitách na plochách veřejné i městské zeleně  

 zajišťuje potřebnou PD pro realizaci záměrů na plochách veřejné zeleně (ÚŘ, SŘ, VŘ, …) a zadává 

veřejné zakázky  



 připravuje roční plán obnovy a údržby ploch zeleně včetně návrhu rozpočtu  

 přebírá objekty a plochy zeleně do majetku (správy) města v rámci kolaudačních řízení 

 vyřizování stížností a podnětů na úseku veřejné zeleně  

 povolování tzv. záborů a jiného zvláštního užívání městské zeleně (shromáždění, hromadné 

sportovní, kulturní aj. akce, propagační akce, činnosti a zařízení, stavební činnost, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soupis havarijních dřevin v obci Bakov nad Jizerou 
 

První místní šetření ode dne vichřice 23. 7. 2009 proběhlo dne 28. 7. 2009. V terénu byly označeny barevnou 

červenou značkou stromy v havarijním stavu k okamžitému odstranění a to v plochách zeleně: Komenského park, 

areál MŠ, zeleň okolo ZŠ a učiněna obchůzka parku na náměstí, parku v ulici B. Němcové (Flora), plocha před 

Sokolovnou a také byl specifikován rozsah ploch tzv. Pod Strání (u fotbalového hřiště a tenisových kurtů). 

Objednávka posouzení provozní bezpečnosti stromů po vichři byla učiněna dne 29. 7. 2009.  

Další místní šetření proběhla ve dnech 30. 7., 31. 7., 1. 8., 2. 8. 2009 a dále. 

 

Místa (plochy zeleně): 

I.  park na náměstí  

II.  park Komenského  

III.  zeleň v areálu MŠ  

IV.  park vedle ZŠ  

V.  zeleň před ZŠ (liniová uliční zeleň)  

VI.  park u Flory (ulice B. Němcové)  

VII. zeleň pod strání u fotbal. stadionu – podél panel. komunikace  

 

Závěry:  

ad I.  park na náměstí  

Část vzrostlé zeleně je poškozena vichřicí, některé stromy spadlé či vyvrácené přímo na zemi (břízy v centrální 

části plochy, …).  

- k dokácení nutné 2 nakloněné dřeviny (2 ks Picea), 1. strom = smrk vysoký, štíhlý, nesvislý vykloněný kmen, 

zřejmě následkem prasknutí kotevního kořenu, náklon přes cestičku do zelené plochy, nelze stabilizovat, nutné 

pokácet v havarijním režimu, 2. smrk (Picea omorika)  

nakloněný, provozní bezpečnost těžko hodnotit, jedná se o nepříliš vysokou dřevinu, která by stěží mohla ohrozit 

(pokácet, protože již dále nelze úspěšně pěstovat a dosáhnout požadovaného estetického efektu)  

- havarijní dřevina 1 ks  

- park zdaleka není v dobrém stavu, který by odpovídal reprezentativnosti tohoto místa a blízkosti významných 

budov (radnice atd.), probíhá zde pouze běžná a nahodilá údržba, bez technologických standardů. Původní 

koncepce je stěží patrná, je nutné zpracovat návrh obnovy parku včetně historického průzkumu. Porosty jsou 

destabilizované s výhledem brzkého rozkladu porostů, stav městského mobiliáře je nevyhovující dnešním 

požadavkům na veřejný prostor, …  

- v parku a ploše před kostelem je několik velmi problematických dřevin, které již dávno neměly být součástí 

porostů („dvoják“ turecké lísky, sakura s poškozením v patě stromu, bříza s dutinami z nichž vytéká hnilobou 

zabarvená tekutina, …) . U těchto dřevin je nutné požádat o povolení ke kácení v blízké době a náhradní výsadbu 

již koncipovat jako součást obnovy. Obnovu  je třeba organizovat jako postupnou, ale odbornou (amatérských 

zásahů je zde na první pohled celá řada). Zejména ošetření zbytku stávajících stromů musí být odborné, aby 

alespoň část zeleně ještě měla střednědobou perspektivu. Stav technických prvků je neutěšený (původní vodní 

prvky, lavičky bez nátěru, odpadkové koše různých druhů a tvarů, …  

 
ad II.  park Komenského sady 

- značná část vzrostlé zeleně je poškozena vichřicí, některé stromy jsou spadlé či vyvrácené přímo na zemi (lípy, 

jírovce, břízy, smrk, …), v 1 případě poškodil padající strom parkující auto 



- dřeviny k dokácení jsou označené již při první obchůzce červenou barvou (rozlomená lípa, olámaná, nesvislá, 

nestabilní lípa, 2 duté jírovce, smrk s uraženou horní polovinou kmene, …), při druhé obchůzce byly zjištěny ještě 

další 4 dřeviny v havarijním stavu (označeny v terénu bílou značkou – kruhového tvaru): 1 lípa = „pod divadlem“ 

nad rozdvojením je  hnilobou napadená dutina a výrazně destabilizovaná zbývající kosterní větev, 1 jírovec = 

troják se 3 otevřenými dutinami nad centrálním válcem kmene, 1 jírovec = 6 kosterních větví se závažnými 

poškozeními (dutiny, 1 kosterní větev odlomená, hnijící střed, hnilobou napadené dutiny, výtok hnilobou 

zabarvené tekutiny, …) a 1 zerav (odlomená polovina kmene), ale dřevina sama nepříliš vysoká, provozní 

nebezpečnost sporná 

- počet havarijních dřevin navýšen o 4 ks  

- park je vichřicí vážně poškozen a zahradnicky zcela degradován. Stejně  tak to vnímají místní obyvatelé (část 

z nich ochotně a bez pobídky podávala“zaručené“ informace o 15 let existujícím a schváleném projektu obnovy, 

který ale nikdo nerealizoval a „toto“ dílo zkázy je výsledek nekonání. Dále poskytli informace o vytrhání 

obvodových krásných záhonů růží členy sdružení Brontosaurus a určeno místo původního středu parku = 

krásného jezírka s fontánkou uprostřed). „Kostra“ parku z dlouhověkých dřevin je  zničena, porost je 

destabilizován a „odkryt“ a tudíž vystaven každému dalšímu náporu větru se zvýšeným rizikem polomů a vývratů 

- obnovu je třeba započít bezodkladně, zaměřit se na obnovu kostry parku z dlouhověkých dřevin. Souběžně je 

třeba naplánovat obnovu technických prvků (cesty, divadlo, veřejné osvětlení, dětské hřiště, městský mobiliář, 

oplocení pomníku schází zcela, …)  

 
ad III.  zeleň v areálu MŠ    
- vzrostlé stromy jsou nevratně poškozeny vichřicí, některé stromy spadlé či vyvrácené přímo na zemi (borovice, 

…). Neomluvitelný stav zeleně v areálu, kde se pohybují malé děti (přijmout bezpečnostní opatření, aby se tento 

stav nemohl opakovat, upozornit vedení MŠ na bezpečnostní i legislativní rizika a s tím spojenou trestně právní 

odpovědnost, zajistit standard provozních kontrol) 

- dřeviny k dokácení označené již při první obchůzce červenou barvou (již před vichřicí zcela evidentně havarijní 

stav obrovské dominanty = topolu bílého (krátkověká rychle rostoucí dřevina, křehké dřevo), vichřicí rozvrácená 

skupina smrků (výrazně praskliny v zemině okolo 2 největších dřevin uprostřed porostní skupiny), doporučeno 

zahradu MŠ uzavřít před bezpečným odstraněním těchto dřevin a zamezit možnému průniku osob do této lokality.  

- havarijních dřevin (1 topol + skupina smrků)   

- je nutné dosázet kvalitní zeleň, která zde schází již nyní a vlastně zde po odkácení havarijních dřevin nebude 

žádná vzrostlá zeleň, která by poskytovala bezpečný a mikroklimaticky příhodný stín pro pobyt dětí venku.  

- celková obnova této vyhrazené zeleně je na místě a nanejvýš vhodná (a také je to dobrá investice bez rizika 

vandalismu)  

 
ad IV.  park vedle ZŠ     
- část porostů, zejména v blízkosti budovy  je poškozena vichřicí, některé stromy jsou spadlé či vyvrácené přímo 

na zemi (smrky, …), park je  založen klasicky, ale je  upuštěno od nutného následného odstranění výplňových 

dřevin. Dochází zde k destabilizaci porostů přehoustnutím, schází zde odborná údržba = zcela opomíjen 

bezpečnostně-zdravotní řez dřevin 

- dřeviny k dokácení jsou označené již při první obchůzce červenou barvou (znak kříž). Například 1 smrk u školy 

s dutinou napadenou hnilobou (staticky již nestabilní). Při druhé obchůzce zjištěny ještě další 2 dřeviny 

v havarijním stavu (označeny v terénu též červenou barvou) 2 ks provozně nebezpečné břízy (dutiny a defekty na 

kmenech, s hnilobným výtokem zabarvujícím kmen) v porostní skupině. Dále je třeba podat žádost o povolení ke 

kácení dalších dřevin ve špatném zdravotním stavu (sakura s poškozením kmene, „šikmá“ lípa, …)  

- počet havarijních dřevin navýšen o 2 ks   



- u značného množství dřevin je nutné zajistit stabilizační a zdravotně-bezpečnostní řez, dále je nutné nechat 

odstranit všude suché větve a polomy v korunách stromů, navrhnout odbornou dosadbu zeleně v parku, nejméně 

z kvalitních sazenic alejových stromů založit vstupní obvodové stromořadí a centrální trojúhelníkovou plochu po 

odstranění pařezů a vývratů zatravnit a vytvořit zde znovu pobytový trávník, jak zřejmě byl či měl být v původní 

koncepci, která je zde patrná . 

 
ad V.  zeleň před ZŚ (liniová uliční zeleň)  

- zeleň vichřicí výrazně nedotčená, nesouladná liniová výsadba různé kvality a různých druhů dřevin  

- z javoru jasnolistého je třeba odstranit množství suchých větví (u vstupu do ZŠ by se vůbec nic takového nad 

hlavami dětí vcházejících do budovy nemělo vyskytovat) a provést obvodový redukční řez této dřeviny (Acer 

negundo). Řez realizovat formou odborné firmy (aby to nebyl řez poslední), u provozně nebezpečného dvojáku 

lípy (hrozí rozlomení, již existuje prasklina v rozdvojení tlakové vidlice) urychleně pokácet)   

- havarijní dřeviny se zde nyní nenachází, ale dvoják lípy je na hranici mezi havarijním stavem a stromem s velmi 

nízkou provozní bezpečností (každopádně by měl být pokácen do začátku dalšího školního roku)  

 
ad VI.  park u ZC Flora (u ulice B. Němcové, Boleslavská)  
- zeleň vichřicí výrazně nedotčená, 1 jediný vývrat (již rozmanipulovaný)  

- havarijní kácení zde není nezbytné, u 1 břízy (k č.p. 571) dutiny, uvnitř hnije, svislá prasklina v úrovni terénu, … 

bezodkladně podat žádost o povolení pokácení 

- havarijní dřeviny se zde nyní nenachází  

- připravit postupnou obnovu parku, využít základní stávající kvalitní kostru parku ze vzrostlých dřevin, park 

„očistit“ od zašlého keřového patra, zřejmě odstranit Prunus („špendlík“) znečišťující při padání plodů, které zde 

právě nyní hnijí, chodník, u všech dřevin odstranit obrosty a vykmenit dřeviny do výšky 220 cm (tj. zajistit provozní 

bezpečnost parku) a doplnit park o barevný aspekt (výsadba letniček, výsadba trvalek, barevné kultivary, …) a 

provést úpravu cestní sítě a doplnění o kvalitní mobiliář.  

 
ad VII.  zeleň Pod strání u fotbal. stadionu – podél panel. komunikace  
- část vzrostlé zeleně je poškozena vichřicí. Některé stromy jsou spadlé či vyvrácené přímo na zemi (zejména na 

porostních hranách, ale uvnitř nestabilního porostu), je zde vidět absence potřebných zásahů několik desítek let 

zpět. Porost nebyl vůbec „vychováván“ (žádná pěstební opatření), v ploše se nachází zcela suché dřeviny, 

množství dřevin je  se zjevnými defekty, dřeviny  jsou nestabilní a provozně nebezpečné. A to  přímo u cest a 

laviček, také nad „parkovištěm“, stav této zelené plochy je velmi špatný a v některých částech je stav do 

„optimálního“ stavu již naprosto nevratný a bude nutné část zeleně založit znova. Je také nutné přehodnotit 

provozní vztahy, které již původní koncepci neodpovídají, původní koncepce je nezřetelná a možná záměrně se 

jeví jako neexistující (je možné, že  zde byl použit model natolik přírodní výsadby, že zahradnický aspekt byl zcela 

pominut). V kontextu dneška se ale jedná o stav nevyhovující potřebám místních obyvatel. Cesta pod strání je 

využívána jak místními jako procházková až „promenádní“ trasa, s veškerými nešvary jako je venčení psů atd. tak 

jako příjezdová komunikace pro těžká nákladní vozidla na fotbalový stadion. I když je stávající panelová 

komunikace zřejmě „unese“, přestože takto dimenzovaná asi není, souběžný „provoz“ pěších, cyklistů, běžného 

zásobování a těžké nákladní dopravy na takto úzké komunikace je nepřijatelný, zejména samozřejmě 

z bezpečnostních důvodů.  

- pěstební probírky jsou naprosto nezbytné a neodkladné. K  havarijnímu pokácení jsou zde desítky stromů, 
v různých stupních naléhavosti. V této druhé etapě kácení (první etapu již vykonala vichřice) byly k havarijnímu 
pokácení označeny dřeviny, u kterých bezprostředně hrozí vývrat či statické selhání dřeviny (ať už celé dřeviny, 
koruny stromu nebo velkých kosterních větví). Dále byly označeny hrozící vývraty a dřeviny se zjevnými defekty, 
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Fotodokumentace – park Komenského sady 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 

               
 
 

      



         
 

 
 
 

Fotodokumentace – zeleň v areálu MŚ 
 
 
 

           
 
 

         



      
 

        
 
 
 

Fotodokumentace – park vedle ZŚ 
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Fotodokumentace – park u ZC Flora (u ul. B. Němcové, Boleslavská) 
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Fotodokumentace – ukázky škod způsobených pádem stromů z jiných měst 
 
 
 

      
 
 

        
 

        



    
 

 


