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ÚČEL
Důležitou a specifickou součástí veřejné zeleně rostoucí mimo les v katastru města
Dobřany jsou různé druhy dřevin. Tyto dřeviny, a z nich především stromy, nesou určitá
rizika spojená s jejich pády nebo pády jejich částí, které mohou způsobit závažné škody na
majetku, zdraví a životech osob. Pravidelná kontrola těchto dřevin a na ni navazující
odborná péče je nezbytností pro minimalizaci těchto rizik a také k předcházení vzniku
odpovědnosti za způsobené škody podle občanského zákoníku. Tato instrukce stanoví
odpovědnost za provádění kontrol, popisuje základní pravidla průběhu kontrol a její
dokumentaci.

ZKRATKY, POJMY
Pojmy
Provozní bezpečnost dřevin – obecně používaný termín pro míru stability stromu
a pravděpodobnost jejího selhání
Správce – město Dobřany, popřípadě vlastník

PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI
Za evidenci, plánování, provádění a hodnocení průběžných a následných kontrol, za
zpracování, ukládání a uchovávání výstupů a za realizaci nápravných opatření odpovídá
město, popřípadě vlastník.

POPIS ČINNOSTÍ
Rozdělení kontrolovaných lokalit s výskytem dřevin podle míry rizik
I.
Zóna s výrazně vysokou mírou rizika pro osoby a majetek s dřevinami v areálech
s intenzivním pohybem osob, dětských hřišť, škol a školek. V těchto zónách se kontroly
dřevin provádějí alespoň jedenkrát ročně.
II.
Zóna s vyšší mírou rizika pro osoby a majetek s dřevinami podél chodníků,
komunikací, parkovišť, v blízkosti budov, staveb a dalších objektů. V těchto zónách se
kontroly dřevin provádějí alespoň jedenkrát za dva roky.
III.
Zóna se střední mírou rizika pro osoby a majetek s dřevinami na plochách s nižší
intenzitou výskytu osob. Jedná se o ostatní plochy městské zeleně v sídlištích, městských
zástavbách atp. V těchto zónách se kontroly dřevin provádějí alespoň jedenkrát za čtyři
roky.
IV.
Zóny s nízkou mírou rizika pro osoby a majetek s dřevinami na plochách
s minimálním nebo nahodilým výskytem osob a majetku, tj. stráně, náspy, neudržované
plochy, biokoridory, biocentra atp. Kontroly dřevin v těchto zónách se provádějí nahodile,
nejméně jedenkrát za 6 let. Rozdělení lokalit do uvedených zón provádí příslušný
správce.

Provádění kontrol
Příslušný správce zajistí provedení plánované nebo mimořádné kontroly dřevin podle
plánu kontrol nebo pokynu nadřízených. Kontroly se provádějí zásadně na místě, tedy
vizuální prohlídkou dřevin, při které se posuzuje zejména odolnost proti zlomu a vizuálně
patrné symptomy odolnosti proti vyvracení (např. výskyt nebezpečných defektů,
nestabilních úžlabí kosterních větví a kmenů, dutin, případná infekce dřeva kmene,
odumřelé větve, náklon kmene, nalomení větví, absence nebo poškození kořenových
náběhů, výskyt plodnic dřevokazných hub, působení škůdců, poškození automobilismem,
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vandaly, solí, ale i bleskem, povětrnostními vlivy atp.) Součástí kontroly je i vizuální
zjišťování důsledků stavební činnosti nebo zemních prací v blízkosti stromu.
Závadné stromy označí odpovědný pracovník provádějící kontrolu signální barvou
na kmeni a provede fotodokumentaci.
Plánované kontroly jsou označeny jako průběžné. Po zjištěných závadách a realizaci
nápravných opatření odpovědný pracovník provede kontrolu následnou, při které vyhodnotí
účinnost nápravných opatření.

Dokumentace
Výstupem z průběžných a následných kontrol je záznam. Záznam musí obsahovat
údaje o kontrolovaných dřevinách, tj. označení lokality, umístění dřevin a jejich popis.
Jména účastníků kontroly a datum provedení jsou dalšími povinnými náležitostmi záznamu.
Nejdůležitější částí záznamu je kontrolní zjištění, které má obsahovat stručné, věcné
a srozumitelné informace o zjištěných závadách. Přílohou záznamu jsou fotografie
kontrolovaných dřevin s datem pořízení.
Případné návrhy opatření k nápravě sestavuje odpovědný pracovník provádějící
kontrolu společně s nadřízeným zaměstnancem, případně objednatelem, je-li odpovědným
pracovníkem smluvně zavázaný zhotovitel. Informace z kontrolních záznamů budou
prokazatelně evidovány v systému příslušného správce.
Význam výstupů z kontroly dokresluje skutečnost, že řádně zpracovaná
dokumentace o jejím průběhu a výsledcích je důležitým, a zřejmě jediným důkazem
při prokazování nezavinění v případném soudním sporu o náhradu způsobené škody.
Originály záznamů ukládají a uchovávají jejich zpracovatelé podle předpisů o spisové
službě. Kopie záznamů obdrží všichni účastníci kontroly.
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Čj.:

Záznam
průběhu a výsledků průběžné kontroly provozní bezpečnosti dřevin městské
zeleně
Účastníci kontroly /jména a funkční zařazení/:
Kontrola provedena ve dnech: —
Lokalizace a základní parametry kontrolovaných dřevin (druh, příp. počet ve
skupině, výška, Ø kmene, objem kmene, stáří atd.) :

riziková zóna*: I.☐
Kontrolní zjištění:

II.☐

III.☐

IV.☐

1. výskyt defektů*:

koruna ☐ náběhy větví ☐ kmen ☐ kořenové náběhy ☐ kořeny ☐
popis defektů (trhliny, praskliny, dutiny, houbové infekce, napadení hmyzem, poškození
povětrnostními vlivy, mechanické poškození, prosychání koruny, lámavost větví, přerostlé
větve, náklon kmene, podezření na destrukci kořenového systému atp.) nebo odkaz na
fotodokumentaci a předpokládané vlivy na provozní bezpečnost dřevin:

2. znaky výkopové činnosti nebo jiné vlivy, jejichž důsledky mohou ohrozit
stabilitu*:

ano ☐

ne ☐

3. posouzení možnosti vývratu a odolnosti proti zlomu kmene a větví dřeviny*:

stabilní ☐

nestabilní ☐ odolná proti zlomu ☐ vykazuje riziko zlomu ☐

4. jiná zjištění:

Navržená opatření k prevenci rizik:
Podpisy zúčastněných osob:
Přílohy:

Záznam vyhotovil:
jméno a funkční zařazení

datum

podpis

datum

podpis

Schválil:
jméno a funkční zařazení

* zaškrtněte příslušnou variantu
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Čj.:

Záznam
průběhu a výsledků následné kontroly provozní bezpečnosti dřevin městské
zeleně
Účastníci kontroly /jména a funkční zařazení/:
Datum provedení kontroly:
Na základě kontrolního zjištění ze Záznamu průběhu a výsledků běžné
kontroly provozní bezpečnosti dřevin čj.: ze dne byla přijata opatření
k odstranění závad, jejichž plnění je uvedeno v následujícím kontrolním
zjištění.
Kontrolní zjištění:
5. Popis závady:
závada odstraněna*
Komentář:

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

6. Popis závady:

závada odstraněna*
Komentář:
7. Popis závady:

závada odstraněna*
Komentář:
8. Popis závady:

závada odstraněna*
Komentář:

Popis ostatních závad a jejich odstranění:
Podpisy účastníků kontroly:
Přílohy:
Záznam vyhotovil:
jméno a funkční zařazení

datum

podpis

datum

podpis

Schválil:
jméno a funkční zařazení

* zaškrtněte příslušnou variantu

