Zpráva o stavu stromů a vegetace v oko!í silnic
ve Středočeskémkraji
a pIán jejich stromové údržbya výsadby (mlmo sekání trávy)
pro jednání Výboru pro dopľavu dne 16.

KSUS SK

p. o. spľavuje cca 8,5 tis. km

silnic

3.2022

II. a III. tříd včetně doprovodné vegetace.

Stľomy podél komunikací patří historicky do našíkľajiny a z hlediska zachovëlvźníkľajinného
râzu je vyžadováno ze všech směľů, abychom my, jako správci komunikací včetně doprovodné
zeleně' tento fakt ľespektovali.

Není tedy jenom našímzźţmemse o dopľovodnou zeleň staľat, zachovtnatji' udľžovat,
doplňovat a obnovovat aleje a celkově o ni pečovat, ale je to zâroveťl i našípovinností, kdy
musíme dodržovat, v rámci péčeo zeleň zźtkony, především Zâkon 114l1992 o ochraně přírody
a krajiny' který ve většině případůdále odkazuje na metodiky Ministeľstva ŻP nebo Agentuľu
ochrany přírody a kĘiny atd. a to v souladu se Zákonem č. l3ll997 Sb. o pozemních
komunikací a také v souladu s občanským zákoníkem.
Do oblasti péčeo stľomy všeobecně zahľnujeme:

o
o
o
o
o
o
o

Výsadbu stľomůazakládéní nových alejí
Následnou péčiu nově vysźnených stľomůa alejÍ, coŽ je výchovný řez a pľavidelná
zâlivka minimálně po dobu 3 let
OÍezy aűdrżba staých stľomů
Kácení stľomů
Frézovźlnípařezů
Štěpkovánívětví

odvoz dřevní hmoty

Pľoblematikou stavu stromů a doprovodné zeleně podél komunikací se intenzivně zabývâme a
máme maximální zéţem odstraňovat nedostatky, kteľéľegistrujeme v důsledku:
o

Zanedbání

o

Absence kontinuální péče

o

Nedostatku odboľnosti

o

Spolupľáce s někteľými dobrovolnými spolky

péč,e

1.

K zaneclballe pćči
Souvisí s historií.
Máme odpovědnost a pečujeme o stromy a aleje, kteľé byly v historii vysazovány' ale nikdy u
nich nepľoběhl zakládací ţez. tzn. neproběhlo zalotęní a výchova koľun u mladých stľomů'
zejména pak v prvotních vegetačníchobdobích. Dnes máme výs|edek takový, Že dospělé
stľomy vyrostly se zásadními defekty, které nám ohroŽují BESIP a svým tvarem a velikostí
neodpovídaj í danému stanovišti.

Zá'sahy na dřevinách tohoto typu plánujeme postupně' Zfinaněních důvodůnelze plánovat
systematicky' ale tak, jak je potřeba dle aktuálního stavu dřevin, tak aby by|a zabezpečęna
bezpečnost veřejnosti. Problémové lokality jsou pravidelně monitoľovány a kontľolovány
v ľámci pľavidelných pľohlídeksilnic v ľámcijednotlivých CMS.
Práce jsou pak zadávány a financovány z rozpočtu jednotlivých CMS. Zâsahy na těchto
dospělých dřevinách výrazně zasahují do ľozpočtůjednotlivých CMS.

Ke KontiIlLlální péči
Nestačívysadit, alę dokźnat se i následně postarat.

Na stľomech a v celých alejích' kteľéjsou vysazęny cca do l0 let, pozorujeme absenci následné
péče,konkrétně absenci výchovnéhoÍezu,zejménapak v prvních letech vegetačníhoobdobí.

Do těchto stľomů- alejí je potřeba co nejdříve zasáhnout, zajistit výchovný ořez, jiŽ dnes
odstranit tlaková větvení' kodominantní větvení, odstľanit větve pro zajištěnípodchozí či
podjezdné výšky, odstranit jedince, které nelze vychovat do zdľavého. Tyto zásahy Se,,dnes'o
budou dělat zę země, za miniméiní cenu, ale v případě, Že se neponaučímezlet minulých,
situaci s nebezpečnými a problematickými stromy budeme řešit za páľ let Znovu v podobě

zanedbané péče.

K odboľllosti
Rezy
Zâsahy prováděné na dřevinách jsou nevľatné,proto
kompetentní osoba.

je

nezbytné, aby zâsahy prováděla

Řez stromů a jeho kontrola je činnost odboľná. Činnosti související s řezem stromů jsou proto
prací kvalifikovanou
Doporučenou kvalifikací pro osoby provádějící řez stľomů ze země je splnění

o

Certifikační zkoušky Čcł(Českýceľtifikovaný aľborista)

Dopoľučenoukvalifikací pľo osoby pľovádějícířez stromů ve výškách je splnění někteľých
z následuj ícíchceft ifikačníchzkoušek:
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o
o
o
o

Ceľtifikačnízkouška ČcA - specialista pro práci stľomolezeckou technikou
ISA Ceľtified Tree Workeľ Aeľial Lift Specialist
ISA Certified Treę Workeľ Climber Specialist
Euľopean Treewoľker

Naši dodavatelé (v ľámci běŽné űdrżby na CMS) jsou pro KSÚS odbornou firmou, kteľá by
výše uvedené měla ľespektovat a splňovat. Evidujeme ovšem případy, kdy se tak neděje.

Souvisí to především se zadé*áním těchto prací v ľámci běŽné űdriby.
Smlouvy s dodavateli ľozlišujíjen pľáce jako j e oÍez zę země nebo ořez z výšky.

Dle standaľdůAOPK (Agentuľa ochľany příľody a kľajiny) jsou řezy rozděleny do několika
technologických skupin pro usnadnění zadávâní a kontľoly arboľistických pľací.Uvedeny jsou
včetně dopoľučovacíchkódů, které jsou vyużívanépři návrzích arboľistických prací a při
zpracovâní plánu péče.

V ľámci objednání těchto pľacíje pak velmi těŽké přesně specifikovat, jaký typ ořezu
poŽadujeme.

Pokud máme moŽnost dle nastavených smluv objednat pouze ,,ořezze země či z výšky",takový
Yęznęlzę ani zkontľolovat, ani reklamovat, neboť ŕezby|jednoduše,,nějak" pľoveden.

My jako spľávci zelęně zajišťujeme řez stromů. Zhotovitel řezumá povinnost počínatsi tak,
aby nedocházęlo ke škodám na zdraví a majetku, na přírodě a Životním prostředí. Zhotovitel
řezu odpovídá za škodu, kterou případě způsobil poľušenímpľávní povinnosti, pokud
nepľokáŽe, Že škodu nezavinil...

...ale neodborně provedená pľáce od zhotovitele vrhá špatnésvětlo na vlastníka či správce

dřevin.

Učiněná opatření

o
o
o
o

V ľoce 202l proběhlo školení
stľomů dle standardů AOKP" pľo cestmistľy KSÚS'
''Řez
kdy na toto školeníbyly pozváni i zástupci dodavatelů (ne všichni se však účastnily,

neboť není jejich povinností).

Školiteli byli Ing. Kaľel Kříž_ vedoucí střediska Čsop Vlašim a Ing' Václav Bažant
PhDľ. pedagog z Českézęmědělské univeľzity v Praze
Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou

Klademe důraz na kontrolu a důslednost
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Výsadby

V roce 20Żl jsme sjednotili pľavid|a pľo nové výsadby,

dodavatelů (v rámci běŹné údržby)dle přílohy č. l a od
probíhají dle těchto pľavidel - ukázky příloha č. 2.

které jsou zadávźny u našich

rckuZ)Żljiž všechny výsadby

Nadále:

o
o
o
o
.
o
o

Bude kladen velký důraz na kvalitu vysazovaných dřevin' kde bude upřednostněna
kvalita před kvantitou
Bude postupně zajišťována kontinuální péčenových výsadeb
Budou vysazovány kvalitních rostliny s obvodęm kmínku min. l0 cm a výškou min.
150 cm
Kotvení ke 3 kůlům_ z důvodu údrŽby zeleně v okolí výsadby
Spon min. l 5 m _ z důvodu udrŽby zeleně v okolí výsadby
Bude kladen dťraz na důslednou kontrolu nových výsadeb ze stran cęstmistrů ve
spolupráci s dendrologem KSÚS

Zvýšit komunikaci s oľgány ŻP v otâzktlch jejich zélvazných stanovisek a rozhodnutí, s
cílem předjednávat moŽnosti pěstebních zásahŮ, aby se pro KSÚS rozhodnutí oľgánů
ŽP nestáva|y nesplnitelnýmijak finančně' tak v rámci BESIP'

Dopoľučená opatření:

Ve stávajících smlouvách s dodavateli, případně do nových smluv na běŽnou údľŽbu:

o
o
'

Zakotvit technologické skupiny řezů stromů dle standardů AOKP

Zakotvit odkaz na dodržování standardů AOKP všeobecně
Yyżadovat od dodavatelů doložení příslušnéceľtifikace nębo odbornosti zaměstnanců
dodavatele nebo uvędení subdodavatelské firmy dodavatele, která bude zajišťovat tyto
odborné pľáce dle standardů AOKP (Řez stromů i Výsadba stromů)

K cĺobľovolnýln spolktiln
Ne všechny výsadby, kteľé se nachâzí podél našich komunikací' tak jsou našízásluhou.
Existuje velký zájem z řad veřejnosti, dobrovolných spolků, alę i z řad jednotlivců nebo obcí
moŽnost vysazovat stľomy podél našich komunikací.
Doposud jsme jednotlivým Žádostem

o výsadby vyhovova|i dáním písemného souhlasu

jakýchkoliv podmínek dodľženínějakých pľavidel.
BohuŽel pľoto některé výsadby dobľovolníkůtaké dopadají takto. ViZ příloha č. 3
s výsadbou na pozemcích v našísprávě bez
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opatření:

Pľo vydání takového souhlasu byl zpľacován návrh pľavidel, za kteľých v ľámci spolupráce
spolky budou moci být prováděny. Viz. příloha č. 4

s těmito

llinaĺrcován

í

Zde uvâdím informaci, kolik finančních pľostředků vynaloŽila KSÚS za rok ŻOŻl v râmci
rozpočtu na jednotlivá CMS za űďžbu stľomů a vegetace. Je počítánakomplexní ÚdrŹba.

(Výsadba stľomůazakládání nových alejí' následná péěe u nově vysázených stľomůaalejí,což.
je výchovný řez apľavidelnâzá'livkaminimálně po dobu 3 let' ořezy audrŽba staľých stľomů,
kácení stľomů,frézovâní paŕezű, štěpkování větví i odvoz dřevní hmoty)
Oblasti:

o
o
o
o

Kladno: l0 894 930 Kč
Kutná Hoľa: 30 610 35 l Kč
Benešov:14 560 l34 Kč
Mnichovo Hradiště: l8 l39 l46 Kč

Mimo Íinančníprostředky v ľámci ľozpočtuna jednotlivá cestmistľovství je v celkovém
ľozpočtuKSÚS zŕízensamostatný účeta vyčleněny finanění prostředky na zeleň (pro rokŻ0Ż2
je výše pľostředků l0 mil. Kč,,též.vľoce 202l),kdy

o
o

Investice do výsadeb z tohoto účtu(860 ks) byla _ 5.381.208,-Kč

Kácení nebezpečných stromů z tohoto účtu(351 ks) + pľořez stľomů - 4'60o.669,-Kč

Celkem KsÚs SK za rok Ż02l vynaložila cca 74 milionů Kč na údľžbustľomů a

dopľovodné vegetace podél komunikací II. a III. tříd, kteľéspľavuje.

Přesto nutnost pěstebních opatření převyšují možnosti financování.

l)lán

2022

o
o
o

výsac1by i pěstební opatřeIlí

V ľoce 202Ż plânujeme školení,,Výsadba stromů" pro cestmistry s moŽností účasti
zástupce dodavatęlů
Chceme podpoľovat spolupľáci s dobrovolnými spolky dle nově nastavených pravidel
Chceme podpoľovat spolupľáci s obcemi - v podobě případnémoŽnosti obcí o zajištění
zálivky k novým výsadbám v okolí jejich obcí nebo moŽnosti vyuŹívâní dotačních

výzev
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o

Budeme pokľačovatve spolupľáciv rámcidobľých vztahü se Svazem ochľánců příľody

(Ing. Kaľlem Křížem)a Českou zemědělskou univerzitou v Pľaze (Ing' Václavem

o
o
o

BaŽantem)

Plánujeme min. výsadbu 2000 kvalitních stľomů ve Středočeskémkľaji (cca 500 ks na
oblast) dle standaľdů AOPK
Budeme zajišťovat následnou péčivýsadbám dříve vysazeným

Budeme dbát na důslednou kontľolu pľacídodavatelů (ak výsadeb, tak ořezů) ve
spolupľáci cestmistr + dendľolog

Zpracovala:.

Gabriela Dymáková, Dis.
Silniění technik - dendrolog

,?Zđľ:i*fffiflľłţii'iĺ'..
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?zilom &
Jed notná
(dle standardů AOPK A02 0o1
s cíIem zlepšit

pravidla výsadeb stromořadí

- Výsadba stromů a A02

oo2

-

Řez stromů)

kvalitu nově vysazovaných stromořadí podéI komunikací
ve správě KSÚS, p. o.

Vážení kolegové'

dovoluji

si Vás

oslovit

s

Žádostí o spolupráci ohledně příštíchvýsadeb stľomůpodél

komunikací ve spľávě rcsÚs.

Z důvodu toho, že následná péčeo nově vysazené stľomy je minimálně

3

_ 5 let, a aby nově

vysazené stľomořadí plnilo důležitoufunkci v životním pľostředí dalšĺchxx let, záľoveň plnilo

funkci estetickou, ale

i

splňovalo podmínky odboľu dopľavy jako příslušnéhosilničního

správnĺho úřadu podle ust. $ 40 odst. 4) písm. a), zilkona

ć. l3ll997

Sb., o pozemnĺch

komunikacích, bude nutné dľŽet se základních pľavidel při zajišťovánívýsadeb stromů.

ZasÍlám doporučenív podobě základních pľavidel, kteľých bychom se měli dľžeta důsledně
na ně dbát při zadávání pľacínašim dodavatęlům ohĺędně nových výsadeb podél komunikací

ve správě

KsÚs'

a s tím související důležiténásledné kontroly při přebírání výsadeb.

Dodľžováníľntěchto pľavidel se:

r
.
r

zvýšíúroveň a efekt výsadeb
následná péčebude úspoľnějšíjakěasově i finančně
nové výsadby nebudou mít kľátkou životnost

ł

Dopoľučená pľavidla _ vyžadujte prosím u našich dodavatelů
Čas výsadeb
a

konec srpna, zâŕÍ,ŕÍjna,listopadu (najaře nedopoľučuji kvůli tomu, že bychom
nemuseli stíhat Zalévat)

Rostliny:

o
.
o
o
o
o
o

obvod kmínku l2

-

vysokokmen-min.

14 cm

-

listnaté neovocné

10 _l2 cm, nasazení koľuny

v l,70 cm avícę_ovocné

Sazenicę stromů musí být zdtavé
Bęzznźtmek poškození kmene a kostemích větví
S vyzrálými výhony
PľostY choľob a škůdců

Jednoduše - sazenice musÍ být kvalitní a měli bychom u dodavatel
vyžadovat, aby dodľželdodávku sazenic, kteľésplňujĺ ukazatele jakosti

Čsľłĺłgoz
KotvenÍ:

l.

2.
3.

jeden kůl-materiál-opracovanéfrézovanédřevo(nejlépetvrdého)-uovocných
tŕi kůly - neovocných
ÍJvazky - mateľiál ze syntetického materiálu, šiľšípásky a úvazky nesmí poškozovat
kůľu'ani jejich sklouznutí.

Ochľana stľomťr pľoti koľníspáIe

r

Nátěr kmenů vápenným mlékem nebo jiným přípravkem k tomu uľčeným

Ochľana stľomůpľoti okusu

r

Mechanické chráničky, oplocenky

Ř.ez zakládacĺ

r
.

Komparativní - se pľovádí souěasně s výsadbou stľomů
Řez výchovný - zalożenÍavýchova korun u mladých stromťl

Zálivka
Pľvnírok: navľhujĺ v ceně výsadby ponechat pouze pľvní zálivku bezpľostředně po
vysazenÍ, ostatní ztiivky vyjmout zceny výsadby a dalšízálivky objednávat individuálně.
Lépe se bude kontľolovat, zda a kdy opravdu dochází k zalití

1. zálivka

o2
c3
oĄ

bezpľostředně po zasazenĺ - v ceně výsadby
zálivka týden po výsadbě
zćiivka 2. - 3. týden po výsadbě

zálivka

3.

_

4'

týden po výsadbě

o
o
C
r
l
r

5' zálivka 4'

- 5. ýden po výsadbě

6. zálivka duben

7. zálivka květen
8. zálivka čeľven

9' zálivka čeľvenec
l0. zálivka sľpen

Salnozřejmě vše dle počasí.'.. Pokud bude intenzivně pršet, zálivka se odloŽí na
později...pokud boudou extrémnísucha, zalije se2xzaměsíc, pokud pľopľšícelý měsíc,
zalévatse nebude'... asi tak...

Dľuhý ľok: ( dle objednávky)

r
o
o
.
r

Duben 2x
Květen 2x

Čeľven2x
Červenec 2x
Sľpen 2x

Třetí rok: (dle objednávky)

r
l
c
.
o

Duben lx
Květen lx
Čeľven2x
Čeľvenec 2x
Sľpen 2x

Při převzetí budeme kontrolovat:

o
l
o
.
e

pravost deklarovaného tąxonu
deklaľované velikosti sazenic

ţziologickou vitalitu

a zdľavotní stav stľomů

typ zapěstování koľuny
instalaci tľvalých ochľanných prvků - kotvení a chráničky a také nátěr protĺ koľnĺ
spále

Dále se pokusíme zapojovat samotné obce a města do spolupľáce s KSÚIS v ľámci obnovy
stľomořadí podél komunikłcĺ ve vlastnictví KsÚs.
Např.:

.

VyužÍvánídotačnĺchvýzev na podpoľu funkčnĺhostavu zeleně ve městech a
obcĺch. (žádajĺobce)

V praxi by to mohlo vypadat tak,źe si obec podá žádost o dotacÍ, zajistĺ kvalĺtnístľomy a
následnou péčio ně a KSÚS sfuomy bud'vysadí na své náklady na pozemcích podél
komunikaci v blĺzkosti té obce, co dostane dotaci, a nebo alespoň zajistí na své náklady
vykácení stávajících dřevin a následně dá souhlas s výsadbou.
V případě nevyužitÍ dotačnívýzvy lze i přesto navľhnout spolupľáci, ale financování

z vlastních zdrojů, popřípadě se zapojením dobľovolných spolků atd'.'.

o

veškeľých výsadbách, kteľépľoběhnou mě, prosím, infoľmrlte na mail:
gĺbľielĺ.-ĺ!y.rn-tr'ţpy_r.ł"ţlkşułçĺ,
samozřejmě v případě zájmu o konzultaci a spolupľáci před
výsadbou čijakýchkoliv dotazů ohledně stľomů, mě neváhejte kontaktovat na tel, č.
607 207 477,

Budu se těšit na spolupráci

Gabriela Dymáková, silničnítechnik - dendľolog
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Pravidla k výsadbám podél komunikací ll. a ll. tříd ve správě KsÚS
Středočeského kraje
pro dobrovolné spolky (pro všechny, kteří majízájem sázet stromy na
pozemcích ve spráVě KSÚs sK)

Vzhledem

tomu, že výsadby podé! komunikací vyžadujíspeciáIní
péčipro k zajištěnísouladu Zákona č. t3lt997 Sb. o pozemních
komunikací, Zákona č. tl4lL992 o ochraně přírody a krajiny, a
občanskéhozákoníku, vzhledem k plošnéúdržbězeleně v okolí
výsadeb a vzhledem k různým činnostem v oko!í výsadeb spojených
s BESIP, KsÚs p. o. SK informuje tímto všechny dobrovolníky, kteří
mají zájem dělat vrýsadby stromů podél komunikací ll. a lIl. tříd, které
jsou ve správě KsÚs SK, že jim bude vydáván souhlas s v'ýsadbamĺ na
těchto pozemcích, za podmínky dodržování těchto pravidel:
k

].. Budou se dodrŽovat standardy AOPK

- Výsadba stromů

2. Bude vysazován kvalitní rostlinný materiál - kmen rostlin bude
rovný bez jakéhokoliv poškození pletiv dřeva a kůry prost od
3.

4.
5.
6.

chorob a škůdců
Budou vysazovány alejové stromy se zapěstovanou korunkou
Druh stromu bude domluven předem s dendrologem KsÚS sK
Daný úsek k výsadbě bude předem odsouhlasen s dendrologem
KsÚS a cestmistrem
Budou vysazovány rostliny s min. obvodem kmínku 6-8 cm v
obvodu a nasazením koruny Ve ].20 -].50 cm

7. Kotvení stromů bude na 3 kůly (ohoblované kůly stejného
materiálu) a stromy přivázány kvalitním! úvazky (ne provázkem)
8. Strom bude opatřen chráničkou proti okusu (přírodníbarvy)
9. Strom bude opatřen i přírodním materiálem proti mrazu či korní
spáIe

L0.

Následnou péčitzn. zálivky, oprava kotvení a chrániček, či
zajištěnívýchovného řezu bude zajišťovat dobrovolný spolek
min. 3 roky
1'L. Po uplynutí 3 let předá dobrovolný spolek alej do správy
KSÚS sK
12. Veškerépráce, které bude dobrovolný spolek zajišťovat
v rámci údržby,nahlásí předem správci
13. Bude dodržen pravidelný spon min ]-5 m
1'4. Tato pravidla budou součástísouhIasu KsÚS SK k výsadbě
na základě žádosti dobrovolného spoIku či organizace
15. V případě nedodržování výše uvedených pravidel ze strany
dobrovolného spolku, KsÚS SK zrušívydaný souhlas s výsadbou
dobrovolnému spolku.
1-6. Dobrovolné spolky budou o těchto nových pravidlech
postupně informovány s žádostí, aby si své dosavadní výsadby na
pozemcích Ve správě KsÚs zkontrolovali a v případě zjištění
závad či nedostatků, aby své výsadby upravili již podle těchto
vydaných pravidel.
V případě, Že se následnou kontrolou zjistí, že výše uvedené body
nejsou ze strany dobrovolného spolku dodržovány, bude provedena
fotodokumentace stávajícího stavu a dobrovolný spolek nebo
organizace bude upomenuta s termínem možnénápravy. Pokud
nebude náprava ze strany dobrovolného spolku do daného termínu,
splněna, KsÚS SK zajistí v co nejbližšímožnédobě nápravu na své
náklady v podobě !ikvidace špatného materiálu.
V

tomto případě dobrovolný spolek nebude mít nárok na žádné

náhrady a dalšísouhlas s výsadbou nebude poskytnut.

Gabrĺela Dymáková Dis.
Sĺlničnítechnik - dendrolog
V Kolíně 02/2022
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