
Úprava stromů ve středu obce. 

Obec Ohrobec zažádala o znalecké vyjádření Ing. Luboše Fendrycha, znalce se specializací na 

hodnocení stavu a návrhu technologie ošetření a kácení stromů, na stav stromů (mimo lesy) v naší 

obci. 

Na základě tohoto vyjádření proběhne I. etapa, kdy obec provede v době vegetačního klidu tj. do 

31.3.úpravu stromů ve středu obce.  U některých bude proveden redukční řez, některé se musí 

z důvodu špatného stavu stromu a bezpečnostních důvodů pokácet (viz. foto). 

Stromy určené ke kácení: 

-  3 ks vrby bílé v prostoru u tenisového kurtu (stromy jsou mnohočetně rozvětvené, jsou 

napadené dřevokaznou parazitickou houbou. Dřeviny rychle ztrácí svou pevnost a v místě 

napadení dochází ke zlomům. Stabilita korun je nebezpečně snížená. 

-  1 ks vrba bílá u dolního rybníku ze strany  ulice U Rybníků I (odumřelé větve se vyskytují více 

nad rybníkem, jsou zde četné rizikové ostré úhly mezi kmeny, větvemi, jedna nestabilní větev 

nad ulicí je s tržnou ránou. Hrozí zlom větví u stárnoucí  vrby je nebezpečně vysoké. 

- 1 ks jasan – nad dolním rybníkem výrazně odumírá, nadprůměrně prosychá i zbývající 

koruna. Na kmeni je rozsáhlá plocha odumřelých vodivých pletiv. 

- 1 ks  smrk ztepilý (výška cca 25m) u domu v ulici Zvolská čp. 23. Podmínky pro rozvinutí 

kořenového systému jsou nedostatečné, smrk roste na hraně svahu nad potokem vzdáleným 

cca 4m, oba domy jsou vzdálené 9m, těsně u kmene vede cesta. Před několika lety se odlomil 

vrchol koruny, nyní je zahuštěný, zdvojený, hrozí opět jeho zlom, navíc se čím dál výše 

zvyšuje riziko vývratu mohutného smrku. 

 

U dalších stromů bude dle doporučení ve znaleckém vyjádření proveden redukční řez ve formě 

snížení koruny, nebo krácení vykloněných větví. 

 

Samozřejmě bude provedena náhradní výsadba. Ve středu obce bylo doporučeno vysazovat tyto 

stromy: Olše lepkavá, Vrba bílá, Hlošina úzkolistá (česká oliva).  Místo smrku byla doporučena 

Douglaska nebo Borovice lesní.   

 

Obec bude v dalších etapách postupovat stejných způsobem.  Po vypracování znaleckého vyjádření se 

budou upravovat na základě doporučení odborníka stromy a zeleň v celé obci.  

Připravované úpravy povedou ke zlepšení stavu zeleně v obci a k větší bezpečnosti pro procházející 

občany, cyklisty i motoristy. 

 

 


