
Bouřka a větrná smršť 28. července 2020 

V pondělí 28. července se ve večerních hodinách (20:35 hod) přehnala Hranicemi větrná smršť. Během 

20 minut bylo poškozeno mnoho stromů vzrostlé vegetace a strženo několik střešních plášťů 

a elektrických vedení. Největší škody vznikly  v arboretu lesnické školy a  lesoparku kasáren  na 

přestárlých stromech. Na městské zeleni došlo převážně jen k odlomení různě silných větví a vrcholků 

korun. 

Před  budovou  školy  padající  smrk  pichlavý  srazil  vodiče  elektrické  vedení,  rozrazil  oplocení 

a přesahoval až do vozovky u nádraží. Z vedení byl odříznut hasiči. 

 

Z  velkého  dvojáku  buku  lesního  ošetřeného  na  jaře  ořezem  z  výsuvné  plošiny  se  odlomila  větev 

v tloušťce kmene a padla směrem k chodníku u vstupu do školy pro žáky.  

 



Nejvyšší smrk omorika (výška 29 m, věk 64 let) ulomený ve výšce 1 m přehradil přístup k budově a 

poškodil okapní žlab.  

 

 

 

 



 

 

 

  



Javor mléč (68 let) u křižování pěšin před přístřeškem pro úly byl vichrem ukroucen a oddenková část 

kmene roztříštěna. 

 

 

 



 

  

Bříza bělokorá na terasách (86 let) ulomena ve výšce 7 m dopadla na chodník před venkovní učebnou, 

zlomila zerav západní a zbavila koruny jeřáb břek. 

 



 

 

 

  



Smrk ztepilý (76 let) v dolní části arboreta poškozený václavkou ukroucený na bázi kmene. 

 

 

  

  



Vrba bílá, borovice lesní, javor klen z letního kina, ulámané větve zatarasily pěšiny.  

 

  

 

Nahovětvec kanadský rozlomený silný kmen dvojáku padl na javor babyku a zůstal viset zaklíněn ve 

výšce 8 m. 

 



Smrk pichlavý (46 let) a jedle obrovská uprostřed arboreta ulomen vrcholek. 

 

  

Borovice vejmutovka jeden z nejstarších stromů (110 let) poškozená hnilobou (Hnědák Schweinitzův) 

kmen ukroucen ve výšce 5 m nad zemí.  

 

  

  



V arboretu u garáží byl odlomen vrchol zeravu (52 let) a odhozen ve směru na skalku.  

 

  

Jedle ojíněná před učitelským domem čp. 1062 ulomen vrchol zatížený šiškami, stržena část 

oplechování střechy, ve dvoře polámané větve ze švestky padly na garáže.  

 



Během bouřlivého větru s deštěm nedošlo k žádným vývratům. Nápor a  nárazovitost způsobila jen 

zlomy, ukroucení kmenů s korunami a odlámání silných větví listnáčů (db, jv, bk, bř) vrcholků. 

 

 

Popadané větve na pěšinách 

 



Vylomené výmladky na pajasanu  

 

 

Ulomená koruna dubu ceru 

 

Zpracoval Ing. Vladimír Šmíd                                                                                                 červenec 2020 
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