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1 HODNOCENÍ 

Hodnocení stavu 3 vrb v ul. Za Hrází v Jablonci nad Nisou včetně návrhu zásahů vedoucích 

především k zajištění provozní bezpečnosti v dané lokalitě bylo provedeno na základě 

objednávky zadavatele ze dne 25. 10. 2021, a po terénním šetření provedeném dne 3. 11. 

2021. 

Stromy byly hodnoceny vizuálně proti poškození zlomem vzhledem k běžným klimatickým 

podmínkám. Není hodnocen stav kořenových systémů, hodnocení se zabývá pouze vizuálně 

patrnými symptomy. Hodnoceny byly následující parametry: průměr kmene, fyziologické 

stáří dřevin, jejich fyziologická vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva, provozní 

bezpečnost, návrh zásahu a jeho naléhavost. Současně jsou uvedeny důležité skutečnosti 

mající vliv na stabilitu hodnoceného jedince.  

Strom č. 1 roste na pozemku p.č. 1589 v k. ú. Mšeno nad Nisou, stromy č. 2 a 3 na pozemku 

p.č. 1561 v k.ú. Mšeno nad Nisou, oba ve vlastnictví: ČR, s právem hospodaření: Povodí Labe, 

státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

1.1 Metodika hodnocení 

 průměr kmene v centimetrech (měřený ve výšce 1,3 m nad zemí průměrkou nebo pásmem, při eliptickém 

průřezu průměr dvou na sebe kolmých měření) 

 fyziologické stáří (parametr, který popisuje stadium vývoje jedince; kromě věku stromu ho ovlivňují 

především stresující faktory prostředí) 

1 mladý strom ve fázi aklimatizace 

2 aklimatizovaný mladý strom 

3 dospívající strom 

4 dospělý strom 

5 senescentní strom 

 fyziologická vitalita (souhrnný parametr, který popisuje životaschopnost jedince, tzn. dynamiku průběhu 

jeho fyziologických funkcí) 

1 vitalita výborná až snížená 

2 vitalita zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny 

3 vitalita výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny) 

4 vitalita zbytková (větší část koruny odumřelá) 

5 suchý strom 

 zdravotní stav (charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození; hodnotí všechna 

narušení stromu jako mechanického objektu bez ohledu jejich bezprostředního vlivu na celkovou stabilitu 

jedince) 

1 zdravotní stav výborný až dobrý 

2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušený významného charakteru) 

3 zdravotní stav výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití hodnoceného jedince) 

4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití 

hodnoceného jedince) 

5 rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, rozpadlý jedinec) 
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 stabilita (hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením významné části 

koruny. Při vizuálním hodnocení stavu stromů je součástí šetření pouze hodnocení odolnosti proti zlomu. 

Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen na základě vizuálně patrných symptomů. Náplní hodnocení 

stability stromu je kvantifikace rozsahu zjištěných defektů, nikoli předvídání okamžiku selhání) 

1 stabilita výborná až dobrá 

2 stabilita zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez akutního vlivu na 

stabilitu hlavních nosných částí) 

3 stabilita výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často vyžadující 

stabilizační zásah) 

4 stabilita silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběh defektů 

výrazně snižující stabilitu jedince, vyžadující stabilizační zásah) 

6 havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem) 

 perspektiva (charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku jeho existence na daném 

stanovišti za současného plnění všech jeho funkcí, danou stavem (vitalita, zdravotní stav, stabilita) a 

vhodností. 

a strom dlouhodobě perspektivní (na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí) 

b strom krátkodobě perspektivní (na stanovišti dočasně udržitelný) 

c strom neperspektivní (na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou předpokládanou dobou           

     přežití) 

 provozní bezpečnost (souhrnný parametr, který vyjadřuje míru stability stromu (odolnost proti vyvrácení, 

rozlomení koruny, pádu větví) vztaženou na konkrétní stanoviště (přítomnost cílů pádu) s přihlédnutím k 

rizikovému potenciálu konkrétního jedince. Rizikovým potenciálem rozumíme schopnost stromu způsobit 

škodu na majetku či újmu na zdraví v důsledku jeho selhání; je daný velikostí potažmo kinetickou energií 

stromu, případně jeho částí, které by při jeho selhání dopadly na objekty v jeho okolí) – slovní hodnocení 

0 PB dobrá (strom neohrožuje své okolí) 

1 PB zhoršená (strom ohrožuje své okolí) 

2 PB kritická (strom vážně ohrožuje své okolí, hrozí škoda značného rozsahu) 

3 PB havarijní (strom svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí škoda 

značného rozsahu) 

 poznámka ke stavu stromu - jiné podstatné či zpřesňující skutečnosti (důležité pro návrh zásahu) 

 návrh zásahu (návrh konkrétní technologie zásahu, viz. Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů – 

SPPK A02 002:2015) 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ (RB) - nejjednodušší druh udržovacího řezu, jehož cílem je zajištění aktuální provozní 
bezpečnosti. Týká se pouze těch částí koruny, které bezprostředně hrozí odlomením a pádem, neřeší komplexní 
statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny).  Zahrnuje odstranění větví 
silných suchých, narušujících provozní bezpečnost, zlomených či nalomených, se sníženou stabilitou, 
mechanicky poškozených, sekundárních (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících 
pupenů), s defektním větvením, volně visících. Jeho provedení je možné kdykoli během roku. 

STABILIZAČNÍ ŘEZY - redukují velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu 

koruny u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace stabilizačních řezů na zdravých stromech s primární 

korunou bez odůvodnění dochází k trvalému poškození stromu. 

obvodová redukce (RO) - provádí se především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení 

náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu, současně podpoří regeneraci ve spodních 

částech koruny a na kmeni. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení 

zmenšuje. Nelze provádět u mladých jedinců ve fázi intenzivního výškového růstu, je určena především pro 
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dospělé a senescentní jedince. Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný 

druh či kultivar. RO20, RO30 – obvodová redukce s intenzitou 20/30% objemu listového aparátu. 

REDUKČNÍ ŘEZY LOKÁLNÍ (RL) 

   lokální redukce z důvodu stabilizace (RL-LR) – symetrizace, zmenšení torzního namáhání kmene u výrazně       
   nepravidelné koruny, odlehčení přetížených kosterních větví 

1.2 Vyhodnocení stávajícího stavu 

1.2.1 Popis lokality a stanoviště 

Zájmové území se nachází mezi ul. Za Hrází a jihovýchodní zátokou vodní nádrže Mšeno. 

Strom č. 1 roste přímo na okraji chodníku, stromy č. 2 rostou na mírně svažitém 

zatravněném břehu přehrady. 

 

Růstové podmínky stromu č. 1 jsou dobré, je pouze jednostranně komunikací omezen 

prostor pro rozvoj kořenového systému. O ostatních stromů jsou růstové podmínky 

neovlivněné, je bez omezení umožněn rozvoj jejich podzemních částí. V okolí stromů č. 2 a 3 

nebyly zjištěny viditelné známky zhutnění ani jiné rušivé činnosti, v okolí stromu č. 1 je terén 

viditelně zhutněný, dochází k narušení půdního povrchu pošlapem (strom roste v zatáčce na 

křižovatce komunikace a pěší cesty kolem přehrady). 

Hodnota cíle pádu charakterizuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové 

vzdálenosti stromů a hodnotu majetku, který může být zasažen v případě selhání stromů. 

Hodnotu cíle pádu lze v létě charakterizovat stupněm 1 dle využití plochy (využití plochy 

mezi konstantním a 2,5 hod/den – rekreace v okolí přehrady, samozřejmě v závislosti na 

počasí). V ostatních částech roku je frekence pohybu nižší, avšak stále se jedná o silně 

rekreačně využívanou lokalitu. 

1.2.2 Popis hodnocených dřevin  

Jedná se o dospělé, solitérně jedince vrby křehké (Salix fragilis L.).  
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Strom č. 1 – průměr kmenů 57,48,48,62,44 ve výšce 130 cm nad zemí 

Strom roste v blízkosti chodníku, volný terén v okolí báze kmene je viditelně zhutněný. Jsou 

obnažené četné povrchové kořeny, řada z nich je mechanicky poškozená. Strom tvoří široce 

rozložitý vícekmen s úzkým větvením. Na kmeni byla zjištěna stará mechanická poškození, 

bakteriální výtok a propadliny. Na kmenech najdeme staré vyhnívající řezné rány, 

v některých vyrůstají plodnice šupinovky. Strom na periferii stále tvoří dlouhé přírůsty, 

v celém objemu koruny se však nacházejí četné odumřelé a zavěšené větve a zlomy. Na 

kosterních větvích, zejména v okolí starých zlomů, je patrná poměrně bujná tvorba 

sekundárního obrostu. 

Strom č. 2 - průměr kmene 81 cm ve výšce 130 cm nad zemí 

Strom roste v mírně svažitém zatravněném terénu. Ukotvení stromu je bez viditelného 

poškození, jsou vytvořené běžné kořenové náběhy. Kmen je přímý, bez viditelných 

poškození. Kosterní větvení je úzké, v jeho okolí a na kosterních větvích se nacházejí staré, 

velké avšak kalusující řezné rány. Na periferii se projevuje pouze mírná stagnace růstu, 

nejsou patrné výrazné malformace větvení, fyziologická vitalita stromu je stále poměrně 

dobrá. Uvnitř koruny najdeme odumřelé větve různých dimenzí a několik silných zlomů. 

Strom tvoří zejména v okolí zlomů poměrně bujný sekundární obrost. 

Strom č. 3 – průměr kmene 89 cm ve výšce 130 cm nad zemí 

Strom roste v mírně svažitém zatravněném terénu. Na kmeni se nachází křížek a u báze 

drobný pomníček. Báze kmene je infikována šupinovkou (Pholiota sp.), najdeme zde zbytky 

starých plodnic. V okolí báze se tvoří bujné výmladky, stejně tak na několika místech kmene. 

Ve kmeni byla zjištěna rozsáhlá hniloba - propadliny s vypadávajícím trouchem, postupně se 

otevírající vstup do centrální dutiny s patrnými adventivními kořeny. Na kosterních větvích 

najdeme velké řezné rány, v jedné z nich byl zjištěn výletový otvor z dutiny. Koruna je již 

mírně mezernatá z důvodu četných silných zlomů. Uvnitř koruny se nacházejí odumřelé 

větve různých dimenzí, strom mírně zmlazuje. 

Zdravotní stav stromů č. 1 a 2 hodnotím vzhledem k infekci kmenů a kosterních větví jako 

výrazně zhoršený, stejně tak stabilitu, s přihlédnutím ke špatným materiálovým vlastnostem 

vrbového dřeva. Hrozí odlomení silných kosterních větví. Zdravotní stav stromu č. 4 

hodnotím vzhledem k rozsáhlé hnilobě kmene s počínajícím rozpadem jako silně narušený, 

stejně tak stabilitu, hrozí kompletní rozpad koruny (zlom silných kosterních větví, selhání 

v místě největšího poškození kmene – pod nasazením koruny). 

Provozní bezpečnost v okolí stromů hodnotím jako kritickou – hrozí ublížení na zdraví nebo 

způsobení škody značného rozsahu. 

Stromy č. 1 a 2 mohou být po provedeném ošetření na stanovišti ještě dlouhodobě 

perspektivní, vzhledem k dobré fyziologické vitalitě lze předpokládat dobrou reakci na řez a 

tvorbu bujné sekundární koruny. Strom č. 3 je na stanovišti pouze dočasně udržitelný jako 

živé torzo. 
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2 NÁVRH OPATŘENÍ 

U stromů č. 1 a 2 doporučuji provést obvodovou redukci koruny s intenzitou 30 %. Současně 

doporučuji odlehčit silné a dlouhé kosterní větve (které nebudou zakráceny při obvodové 

redukci). Tímto zásahem dojde ke stabilizaci stromů – snížením těžiště a zmenšením 

náporové plochy koruny pro vítr. Současně dojde k podpoře aktivity a tvorbě sekundárního 

obrostu ve spodních částech korun. V celém objemu korun postačí provést bezpečnostní řez. 

U stromu č. 1 lidé přecházejí přímo přes obnažené kořeny. Vhodnou součástí navrženého 

opatření by tedy bylo zamezení vstupu do nejvíce exponované části kořenového prostoru 

např. nízkým oplůtkem nebo umístěním linie kamenů. 

Strom č. 3 doporučuji z důvodu rozsáhlé hniloby kmene pokácet. Variantou by byla redukce 

na nízké torzo – vzhledem ke stále ještě dobré fyziologické vitalitě by se dalo očekávat 

zmlazení a tvorba sekundární koruny. Vzhledem k rozsáhlému narušení kmene by však 

muselo současně dojít k zamezení přístupu do okolí stromu. Otázkou je možnost provedení 

těchto opatření v takto vytíženém rekreačním prostoru. Za vhodné tedy považuji odstranění 

stromu a jeho nahrazení kvalitní novou výsadbou.   

Řezy by měly být provedeny v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu – Řez stromů 

– SPPK A02 002:2015, příp. Speciální zásahy na stromech – SPPK A02 009:2019. 

Ošetření by měla provést odborná arboristická firma s dostatečnou praxí a potřebnou 

certifikací. 

Obvodové redukce korun je vhodné provádět v předjaří, aby stromu po nalistění nebyla 

odebrána značná část nově vytvořené listové plochy. V případě naléhavých zásahů je však 

jejich provedení možné kdykoli, ideálně alespoň mimo období vysokých teplot a silných 

mrazů. Vzhledem k vysokému riziku, které stromy představují, doporučuji provést jejich 

ošetření co nejdříve.  

2.1 Následná péče 

Ponechané dřeviny je potřeba i nadále pravidelně monitorovat, nejlépe dvakrát ročně 

(jednou ve vegetaci a jednou mimo vegetaci). Hodnocení bude potřeba zopakovat nejdéle za 

pět let. Stromy jsou živé organizmy, které se vyvíjejí, a za uvedenou dobu již nebude 

provedené hodnocení relevantní. 

Nezbytná je též další péče o stromy po provedeném ošetření. V následujícím období by tedy 

měla i nadále probíhat pravidelná a koncepční údržba, přičemž interval pro udržovací řezy by 

měl být cca 3 až 5 let. U stromů dojde po řezu pravděpodobně k masivní tvorbě 

sekundárního obrostu, který bude v následujících letech nutné zapěstovat. 
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Příloha č. 1 – fotodokumentace  

 

Strom č. 1 

 

Stromy č. 2 (vpravo) a 3  
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Strom č. 1 
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Strom č. 2 
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Strom č. 3 
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