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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

lokalita: porost mezi dopravním hřištěm, tenisovými kurty a řekou Smědou v ul. Jizerská, levý břeh 

řeky od mostu až k jezu pod zámkem 

 

podklady:  dohoda se zadavatelem 

 vlastní terénní šetření 

 

zadavatel: Město Frýdlant, T. G. Masaryka 37, 464 13  Frýdlant 

kontaktní osoba: Milan Kysela 

telefon: 488 886 304 

email: milan.kysela@mu-frydlant.cz 

 

 

zhotovitel: Ing. Radka Frydrychová, Malátova 428/6, 460 01  Liberec 12 

IČ: 86952722 

telefon: 774 334 913 

email: frydrychova@gmail.com 

 

 

 

V Liberci dne 19. 9. 2018 
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2 ÚVOD 

Dendrologický průzkum byl zpracován na základě objednávky zadavatele a na základně místního 

šetření provedeného ve dnech 12 a 13. 12. 2018. Cílem je vytipování hodnotných dřevin, které by 

měly být zachovány, a vytvoření podkladu pro podání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les pro 

ostatní stromy, jejichž kácení je žádoucí z důvodu zajištění dostatečné světlosti koryta řeky Smědé při 

povodních. 

3 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 

V rámci terénního průzkumu byla provedena inventarizace dřevin na levém břehu řeky od ul. Jizerská 

k jezu pod zámkem. Stromy byly hodnoceny vizuálně proti poškození zlomem vzhledem k běžným 

klimatickým podmínkám (rychlost větru 32 m/s). Není hodnocen stav kořenových systémů, 

hodnocení se zabývá pouze vizuálně patrnými symptomy. Stromy byly očíslovány průběžnou číselnou 

řadou. Dřeviny byly zakresleny do katastrální mapy. Hodnocení bylo provedeno dle metodiky 

v následující kapitole. U stromů navržených k ponechání a ošetření byly současně hodnoceny 

parametry umožňující ocenění zásahů dle Ceníku nákladů obvyklých opatření (výška stromu, průměr 

koruny, výška nasazení koruny), byly navrženy zásahy pro zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě.  

V části směrem k jezu, kde má zeleň parkový charakter, byly jednotlivě hodnoceny všechny dřeviny 

včetně nových výsadeb, v části za dopravním hřištěm s množstvím náletových dřevin v zapojeném 

porostu byly jednotlivě hodnoceny stromy nad 20 cm průměru ve výšce 130 cm nad zemí, drobnější 

dřeviny byly sdruženy do skupiny. 

3.1 Metodika dendrologického průzkumu 

lokalizace stromu (dle situace poskytnuté zadavatelem a dle zákresu v terénu) 

číslo stromu (vzestupná číselná řada) 

určení taxonu (rod, druh, případně kultivar kultivaru; česky + vědecky) 

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

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

stresující faktory prostředí) 

1 výsadba ve fázi aklimatizace, mladý nálet 

2 mladý jedinec (dynamický výškový růst) 

3 dospívající jedinec (dorůstající do velikosti dospělého stromu) 

4 dospělý jedinec (stagnace růstu) 

5 starý jedinec (ústup koruny) 

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

fyziologických funkcí) 

1 vitalita výborná až snížená 
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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) 

perspektiva (doba setrvání hodnoceného stromu na stanovišti za současného plnění všech jeho funkcí) 

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) 

3.2 vyhodnocení dendrologického průzkumu 

V cípu směrem k trati najdeme linii několika dřevin s různým stupněm poškození a rozpadu. Západní 

část lokality v blízkosti obou kurtů má spíše parkový charakter, najdeme zde udržované travnaté 

plochy a jednotlivě rostoucí stromy včetně nových výsadeb. Dominantou tohoto prostoru je několik 

jedlovců kanadských (Tsuga canadensis (L.) Carr.) u vstupu na lávku. Na ně navazuje skupina mladých 

smrků pichlavých (Picea pungens Engelm.) a porost pámelníku (Symphoricarpos albus (L.) Blake) 

s několika mladými perspektivními lípami srdčitými (Tilia cordata Mill.) a duby letními (Quercus 

robur L.). V prostoru za touto výsadbou již začíná zapojená skupina převážně mladých dynamicky 

rostoucích dřevin s převahou lip, javorů (Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L.), jednotlivě 
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najdeme duby letní, jilmy (Ulmus minor Mill.), jasany ztepilé (Fraxinus excelsior L.), vrbu jívu (Salix 

caprea L.). Ve většině případů se jedná o vitální stromy bez zásadních poškození, pouze s drobnými 

odumřelými větvemi a korunami ovlivněnými zápojem. Místy je stromové patro doplněné keři, 

zejména pámelníkem. Na zchátralé zdi v blízkosti řeky vyrůstá několik mohutnějších stromů, včetně 

dominantní olše (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) nebo letitého jasanu s rozsáhlou ránou na kmeni. 

Několik starších a hodnotnějších stromů bylo jednotlivě vytipováno v rámci celého věkově 

rozrůzněného porostu. Z původního ozelenění, které bylo v minulosti pravděpodobně udržováno, zde 

najdeme zejména tři rozložité duby, jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.) a trojici smrků 

ztepilých (Picea abies (L.) Karst.). Duby a jírovec patří k nejmohutnějším dřevinám v rámci celého 

území. Stromy jsou však zcela (jírovec, smrky) nebo částečně již ukryté v zápoji mladých dynamicky 

rostoucích stromů. V důsledku zastínění korun dochází k prosychání ve spodních partiích.  

4 ANALÝZA DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU 

Celkem bylo hodnoceno 110 ks jednotlivých dřevin nebo skupin. Pro požadovaný účel průzkumu 

považuji za nejdůležitější vyhodnocení dřevin dle fyziologické vitality a zdravotního stavu, následně 

dle jejich perspektivy funkčního setrvání na stanovišti do budoucna a sadovnické hodnoty. Provozní 

bezpečnost v místě je důležitá, v současnosti je však u většiny stromů dobrá, neboť se jedná o nepříliš 

návštěvnicky exponovanou lokalitu. 

4.1 Rozdělení dle fyziologické vitality 

Fyziologická vitalita je souhrnný parametr, který popisuje životaschopnost jedince, tzn. dynamiku 

průběhu jeho fyziologických funkcí, schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení 

patogenními organizmy. Hodnotí se hlavně defoliace koruny, malformace větvení, prosychání koruny 

a vývoj sekundárních výhonů.  

U většiny dřevin je fyziologická vitalita výborná nebo jen mírně snížená. To je dáno tím, že většinu 

hodnocených dřevin představují mladé dynamicky rostoucí stromy v zápoji. U některých stromů 

s poškozením báze, infekcí kmene, stagnací růstu, malformacemi větvení (zkracování dlouhých 

přírůstů a změna architektury koruny), zjištěným prosycháním, fragmentací a/nebo rozpadem korun 

je fyziologická vitalita zřetelně nebo výrazně snížená. Jednotlivě najdeme stromy odumírající nebo 

odumřelé. Pokles fyziologické vitality může v některých případech souviset s poškozením kořenového 

systému a bází kmenů při povodních. 
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4.2 Rozdělení dle zdravotního stavu 

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. 

Více než polovina hodnocených dřevin má dobrý zdravotní stav, nebyla u nich zjištěna žádná zásadní 

poškození nosných struktur, jedná se většinou o mladé vitální stromy. U dalších dřevin byla zjištěna 

hniloba báze nebo kmene různého rozsahu, dutiny, nestabilní nebo vylomené tlakové vidlice (úzké 

větvení s vrůstající kůrou, které hrozí rozlomením), mechanická poškození kmenů. V závislosti na 

rozsahu defektů a jejich případném souběhu je zdravotní stav těchto dřevin zhoršený až výrazně 

zhoršený.  

 

4.3 Rozdělení dle perspektivy 

Perspektivou rozumíme dobu setrvání hodnoceného stromu na stanovišti za současného plnění 

všech jeho funkcí. Vychází z celkového stavu stromu (narušení nosných struktur) a jeho fyziologické 

vitality. 

Většina dřevin má dlouhodobou perspektivu funkčního setrvání do budoucna. Jedná se jak o mladé 

vitální stromy, tak i dospělé a mohutné jedince bez zásadních poškození, která by snižovala jejich 

dožití. Mezi krátkodobě perspektivní jedince jsou zařazeny stromy se zhoršeným zdravotním stavem 

a/nebo fyziologickou vitalitou, silně potlačené dřeviny, mezi neperspektivní patří odumírající a 

odumřelé stromy. 
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4.4 Rozdělení dle sadovnické hodnoty 

Sadovnická hodnota je celkovou syntetickou hodnotou jedince vyjadřující jeho současnou a 

potencionální funkčnost. Vychází z jeho biologických vlastností, taxonu včetně vhodnosti na dané 

stanoviště, dendrometrických veličin, architektury nadzemní části a komplexního zhodnocení jeho 

aktuálního stavu.  

Vzrostlé stromy v udržovaných partiích v okolí kurtů a některé dospělé stromy v porostu můžeme 

zařadit mezi průměrně hodnotné jedince, mohutné duby dokonce mezi nadprůměrně hodnotné. 

Většina dřevin v zapojených skupinách a stromů se zjištěnými poškozeními spadá mezi podprůměrně 

hodnotné stromy. Velmi málo hodnotní jedinci jsou stromy bez perspektivy a možnosti zachování na 

stanovišti - rozpadající se, odumírající a odumřelé. 

 

5 NÁVRH OPATŘENÍ 

V západní části a v okolí kurtů navrhuji většinu dřevin ponechat, příp. ošetřit, a kácení realizovat 

pouze z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu stromů a zhoršené provozní bezpečnosti v jejich 

okolí. Ošetření doporučuji provést též u třech nejmohutnějších dubů a jírovce, které budou po 

uvolnění z porostu tvořit dominanty celé lokality, a u dřevin kryjících drobnou stavbu mezi kurty a 

řekou. 

V dalším postupu jsou možné 2 varianty podle potřeb zadavatele: 

Varianta 1) k ponechání příp. ošetření je vytipováno větší množství i mladších dřevin ze zapojené 

skupiny – mohutnější stromy bez poškození, s korunou méně ovlivněnou zápojem, nekonkurující 

vzrostlým dubům, mimo profil řeky. 

Varianta 2) k ponechání, příp. ošetření jsou vytipovány jen nejhodnotnější stromy z celé lokality, 

ostatní stromy jsou navrženy k odstranění. 

Obě varianty jsou uvedeny v inventarizační tabulce i vyznačeny v mapovém podkladu (přílohy č. 2 a 5 

tohoto průzkumu). 

U ponechaných stromů je nejdůležitější podmínkou zajištění provozní bezpečnosti a prodloužení 

jejich funkčního setrvání na dané lokalitě. Provozní bezpečnost v okolí většiny dřevin lze zajistit 

bezpečnostním či zdravotním řezem, obvodovou nebo lokální redukcí koruny (snížení těžiště, 

zmenšení náporové plochy pro vítr, odlehčení potřebných partií). Nestabilní kosterní větvení lze 
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stabilizovat instalací bezpečnostních vazeb. Uvolnění od náletových dřevin je u mohutných dubů a 

jírovce důležitý předpoklad provedení obvodových redukcí z důvodu nutnosti oslunění. 

5.1 Popis navržených zásahů 

Návrh konkrétní technologie zásahu vychází ze Standardu péče o přírodu a krajinu – Řez stromů – 

SPPK A02 002:2015) 

ZDRAVOTNÍ ŘEZ (RZ) - komplexní opatření s cílem zabezpečit dlouhodobou funkci a perspektivu 

stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňujeme 

větve strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.), s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným 

větvením, nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.), 

mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou, napadené chorobami či škůdci, usychající a 

suché. Ponechávání drobných suchých větví v koruně není technologickou chybou (nutno přizpůsobit 

konkrétnímu stanovišti). Při tomto řezu nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu, 

je optimální provádět ho v období plné vegetace. Zdravotní řez neřeší aktuální statické poměry 

celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.). 

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. 

REDUKČNÍ ŘEZY LOKÁLNÍ (RL) 

   lokální redukce z důvodu stabilizace (RL-LR) – symetrizace, zmenšení torzního namáhání kmene 

u výrazně nepravidelné koruny, odlehčení přetížených kosterních větví. 

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 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. 

INSTALACE VAZEB – instalace bezpečnostních vazeb na staticky oslabené stromy. Cílem je zlepšení 

statických poměrů jedince a zabránění rozlomení koruny. 

   pružná vazba - ze syntetických materiálů, pro tlaková větvení bez dalšího poškození, 

standardizovaný lanový systém (COBRA, ARCO, FLORAPAS, GEMINY apod.), instalace dle 

technologického postupu uváděného výrobcem, instalace horní úrovně vazby v 2/3 – 3/4 výšky 

větvení, dolní úrovně v 1/3 – 1/2 výšky větvení, instalovaná vazba nesmí být v žádném případě 
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předepjatá! (pozor na instalaci mimo vegetaci, vazba se po olistění zpravidla napne), funkční 

životnost cca 5 - 10 let; 

- VDS – pružná vazba standardní, nosnost min. 2 t 

KÁCENÍ - pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene, se složením na hromady 

v blízkosti stromu nebo s naložením na dopravní prostředek. 

   běžné kácení (KB) – kácení v běžných podmínkách, bez nutnosti spouštění kmene nebo částí 

koruny; 

   rizikové kácení (KR) – kácení ve ztížených podmínkách, většinou s nutností spouštění kmene nebo 

částí koruny (v    blízkosti stromu určeného k odstranění se vyskytují objekty, které by byly ohroženy 

pádem stromu nebo    nárazem větví odlomených při pádu kmene, případně by práce byly 

komplikovány pohybem cizích osob). 

5.2 Etapizace zásahů 

Navržené zásahy lze etapizovat: 

V první etapě doporučuji ošetření a kácení dřevin v západní a střední části lokality nad cestou, kde se 

očekává určitý pohyb osob.  V druhé etapě doporučuji kácení ostatních stromů, následně po uvolnění 

z porostu ošetření ponechaných dřevin. 

Udržovací řezy dřevin doporučuji provádět ve vegetačním období. V průběhu vegetace strom může 

okamžitě reagovat na „poškození“, ke kterému při zásahu dochází a minimalizovat průnik patogenů. 

Obvodové redukce korun je vhodné provádět na začátku vegetačního období.  

Hodnocené 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. 

6 ZÁVĚR 

V okolí kurtů v ul. Jizerská ve Frýdlantě bylo hodnoceno celkem 110 ks jednotlivých dřevin nebo 

skupin. Západní část lokality má spíše parkový charakter s udržovanými travnatými plochami, 

východní část směrem za dopravní hřiště tvoří hustě zapojená různověká skupina převážně lip a 

javorů, místy s keřovým patrem. Dominantou lokality je skupina jedlovců u lávky, mohutný smrk 

pichlavý na okraji skupiny a trojice mohutných dubů a jírovec částečně ukrytá v mladých náletech. 

V udržované části okolo kurtů je většina dřevin navržena k zachování, kácení doporučuji provést 

pouze z důvodu špatného zdravotního stavu stromů a z důvodu ohrožení provozní bezpečnosti 

v jejich okolí. Ve východní části jsou k zachování navrženy mohutné duby a jírovec, mladé stromy 

v okolí drobné stavby. Další postup je navržen ve dvou variantách: 

1) K zachování je navrženo větší množství dřevin – dominantní solitérní stromy na břehu řeky (i 

s určitým poškozením), mohutnější mladé perspektivní stromy ze skupiny s korunami jen 
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mírně ovlivněnými zápojem, ty, které nezasahují do korun dominantních dubů a jírovce a do 

profilu řeky.  

2) K zachování jsou navrženy pouze nejhodnotnější dřeviny, ostatní jsou navrženy ke kácení.  

U některých ponechávaných dřevin bylo navrženo ošetření pro zajištění provozní bezpečnosti 

v místě. V případě etapizace prací doporučuji nejdříve provést práce v západní a střední části lokality 

(nad cestou a v bezprostředním okolí kurtů), kde se předpokládá vyšší pohyb osob. V další etapě 

může být provedeno kácení ve skupině a následně ošetření uvolněných dřevin. 
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Příloha č. 1 – fotodokumentace 

 

  

Charakter porostu ve východní a střední části lokality (za dopravním hřištěm a prvního kurtu) 



                                 Dendrologický průzkum – U kurtů v ul. Jizerská, Frýdlant                                              

 - 13 - 

 porost pámelníku 

některé stromy pod svahem k řece 

keřové skupiny s drobnými 

                                                                                                                  perspektivními listnáči 
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Dominantní smrk a duby;  porost za budkou 

  

Mohutná olše s hnilobou báze; dominantní jírovec v zápoji 
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nové výsadby v západní části 

zapojená skupina smrků pichlavých 
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Jedlovce u vstupu na lávku; rozpadající se olše 

  

Lípa a dvojice javorů v cípu u jezu 
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Zjištěné defekty – poškozené náběhy; poškození kmene 

  

Zjištěné defekty – tlaková vidlice; rozsáhlá dutina ve kmeni 

 


