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PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ ČELÁKOVICE 
Podklady pro jednání Zastupitelstva Města Čelákovice ke dni 25. 9. 2013 
Zpracoval a předkládá: RNDr. Petr Petřík, Ph.D., zastupitel 
 
Jako zastupitel se dlouhodobě zajímám o problematiku zeleně v našem městě a jako předseda 
komise pro životní prostředí zařazuji toto téma pravidelně na jednání (viz zápisy), kam zvu 
mj. vedení města, vedoucí OŽP i ředitele Technických služeb. V poslední době se odehrálo 
několik věcí, které mne bohužel přesvědčily o tom, že je něco špatně v tom, jak město 
přistupuje ke vzrostlé zeleni. Níže rozebírám detailněji dva příklady. 
 
Kácení zdravých topolů u náhonu 
Je vydáno pravomocné rozhodnutí, které je ovšem postavené na podle mého soudu 
nesprávných závěrech z místního šetření, kterého se účastnili pracovníci Povodí Labe, s.p., 
starosta Města a vedoucí OŽP. (Řízení bylo zahájeno 29.5.2013, přičemž osloven starostou 
jsem byl až den před konáním místního šetření 10.7.2013 (!), a tak jsem se nemohl účastnit 
z důvodu pracovní vytíženosti.) PLA získal povolení na skácení 7 ks topolů u náhonu Labe 
v Čelákovicích (viz příloha A1). Vzhledem k tomu, že tato oblast je jedním z posledních míst 
k procházkám pro občany města, které ještě nebylo necitlivým kácením ze strany zmíněného 
státního podniku narušeno, domnívám se, že o tom občané Čelákovic mají právo vědět více.  
 
Podle mého názoru je to zbytečně radikální zásah do významného krajinného prvku, nehledě 
na možnost narušení břehů nezpevněných kořeny stromů. Obytný dům by mohl svým pádem 
ohrozit pouze jeden strom, který by bylo možné ošetřit korunovou redukcí. Podobně by šlo 
postupovat i v případě dalších topolů, které nevykazují výraznější známky senescence a 
ohrožení je minimální. V těchto dnech proto probíhá z iniciativy občanů města sběr podpisů 
pod petici za změnu rozhodnutí (viz příloha A2). Není mi také známo, že by se do takového 
řízení zapojilo nějaké občanské sdružení s cílem chránit životního prostředí. 
 
(Připomínám, že s. p. Povodí Labe před více než dvěma roky provedlo velice kontroverzní 
zásah do nedalekého VKP a ochranného pásma EVL při toku Výmoly, při kterém došlo k 
nekontrolovanému a rozsáhlému kácení vzrostlé zeleně – shrnutí viz příloha A3.) 
 
Přílohy: A1. Rozhodnutí KÚSK, A2. Text petice A3. Žádost na KÚSK 
 
Vrba u náhonu 
Další ukázku špatné informovanosti a provázanosti mezi poradními orgány Města, státní 
správou a samosprávou ve věci zeleně lze nalézt v přístupu u kácení staré vrby u Sadů 17. 
listopadu (viz příloha B1). Dřevo, které mohlo být podle návrhu KŽP využito pro řezbářské 
sympozium, je nabízeno volně zájemcům na otop nebo mj. rozebráno pracovníkem MěÚ (viz 
příloha B2).  
 
Přílohy: B1. Článek a vyjádření OŽP, B2. Korespondence s ředitelem TS 
 
Vznáším proto interpelace na vedení města. 

1. Proč Město neinformovalo o zahájeném správním řízení o kácení topolů u 
náhonu předsedu komise pro životní prostředí s dostatečným předstihem?  

2. Proč se Město ve stanovených lhůtách neodvolalo proti vydanému rozhodnutí? 
3. Proč nebylo dřevo z pokáceného stromu využito pro umělecké či estetické účely 

příp. zpeněženo?  
4. Jak je možné, že pracovník MěÚ si dřevo z městského pozemku ponechal 

k vlastnímu užitku?  
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V souladu s výše uvedeným navrhuji následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 starostu města Čelákovice obrátit se s „Peticí občanů za změnu rozhodnutí ve věci 

kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“ na MěÚ Brandýs n. L.-St. Boleslav s cílem 
přezkoumat rozhodnutí (č. j. 100/27790/2013) z 18.7.2013 spočívající v odstranění 7 
ks topolů kanadských (Populus canadensis) na pozemcích s parc. č. 3221 a 1573/1 
v k.ú. Čelákovice. 

 kontrolní výbor prošetřením postupu při manipulaci s dřevem skáceného stromu 
vrby náhrobní u Sadů 17. listopadu, ulice Vašátkova. 

 ředitele Technických služeb Čelákovice, p. o. vypracováním evidence dřeva z 
pokácených stromů na pozemcích města a rozbor, komu byl tento městský majetek 
v minulosti nabízen příp. darován.  

 
Uvedené příklady nejsou bohužel ojedinělé. O větších zásazích do zeleně na katastru města 
nebyl opakovaně informován poradní orgán RM v osobě předsedy KŽP (viz kácení ve VKP 
Výmola, výsadby v ulici Na požárech – viz příloha C1). K větším zásahům do zeleně je např. 
vydáno pravomocné rozhodnutí statutárního zástupce města, aniž je vyžadováno stanovisko 
KŽP (alej v Sedláčkově ulici, zeleň na náměstí 5. května, prošetřováno ČIŽP). Finance určené 
na zeleň jsou bez vědomí KŽP vynakládány i na s ochranou životního prostředí nesouvisející 
akce (viz vánoční strom za téměř 100 tis. Kč na náměstí, příloha C2). Funkce tohoto 
poradního orgánu RM pak zcela postrádá svůj smysl. 
 
Na nutnost řešení dlouhodobě upozorňuji vedení města a dosáhl jen částečných úspěchů. 
Také po podnětech týkajících se péče o zeleň tak, jak je vykonává p. o. Technické 
služby, není vždy vidět pozitivní výsledek. „Zakopaný pes“ je v něčem jiném. Je to 
v přístupu zodpovědných zaměstnanců státní správy a Města na různých úrovních. 
Domnívám se, že vedoucí odborů a příspěvkových organizací by měli přistupovat 
k řešení problémů zodpovědně a v plné šíři. Toho lze dosáhnout pouze proaktivním 
přístupem a s rozhledem vysokoškolsky vzdělaného pracovníka s praxí. Proto bych také 
tímto rád inicioval personální posílení na OŽP MěÚ Čelákovice a v p. o. Technické 
služby Čelákovice. 
 
Přílohy: C1. podklad do RM k petici Na Požárech, C2. podklad do ZM k Vánočnímu stromu 
 
 
 

V Čelákovicích 13. září 2013 
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Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Detašované pracoviště Praha 1 
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111 

Č. j. : 100/27790/2013                                                  246.4.            A5                              

Vyřizuje: Mgr. Hana Hubálková 

                221 621 460 
   hana.hubalkova@brandysko.cz 

 

 

       V Praze dne  18.7.2013 

 

Povodí Labe, s.p.  

Víta Nejedlého 951  

500 03  Hradec Králové  
 

 

 

R O Z H O D N U T Í  

 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako  

orgán státní správy ochrany přírody a krajiny místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb.,  

o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů 

obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), a v ochraně přírody  

a krajiny podle § 77 odst. (1) písm. h) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), na základě provedeného 

správního řízení zahájeného dne 22.5.2013 pod č.j. 100/27790/2013 ve věci zásahu do 

významného krajinného prvku – údolní niva - dle ust. § 4 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb.  

 

 

uděluje souhlas 

 

k zásahu do významného krajinného prvku - údolní niva - na pozemcích parc. č. 3221 a 1573/1 

v k.ú. Čelákovice, z důvodu plánované obnovy doprovodného porostu Mlýnského náhonu 

v Čelákovicích, spočívající v odstranění 7 ks vzrostlých topolů kanadských (Populus x 

canadensis).  

 

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek: 

 

1) Kácení dřevin proběhne v mimovegetační sezóně (říjen – únor). 

2) Na pozemku parc.č. 3221 v k.ú. Čelákovice bude realizována tato náhradní výsadba: 

2 ks třešeň ptačí, 3 ks jilm vaz, 2 ks dub letní, 3 ks javor mléč 

Na pozemku parc.č. 3222/1 ve vlastnictví Povodí Labe, s.t. bude realizována tato 

náhradní výsadba: 
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3 ks lípa srdčitá 

Sazenice budou mít obvod kmínků 14-16 cm a budou s balem, s výjimkou sazenic třešně 

ptačí, které budou prostokořenné. 

3) Náhradní výsadba bude provedena do 3 let od vydání tohoto rozhodnutí. 

4) Následná péče o dřeviny se stanovuje na dobu 3 let od vysazení s povinností nahradit 

uhynulé jedince. 

5) Dřevní hmota z pokácených dřevin bude z údolní nivy odklizena. 

 

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:  

Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 

 

 

 

O  d  ů  v o  d  n  ě  n  í  : 

 

 

   Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 

22.5.2013 oznámení Povodí Labe, s.t., dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., týkající se obnovy 

doprovodného porostu Mlýnského náhonu v Čelákovicích na pozemcích parc.č. 3221 a 1573/1 

v k.ú. Čelákovice. Oznámení předcházelo vyhodnocení zdravotního stavu 7 ks topolů 

kanadských, rostoucích na předmětných pozemcích. Vyhodnocení provedli pracovníci Povodí 

Labe, s.t., na základě stížností majitelů a uživatelů nemovitostí v blízkosti předmětných dřevin 

(zahrádky, chaty), odůvodněné obavou o bezpečnost osob a poškození majetku. Dokumentace 

zdravotního stavu dřevin včetně navrhované náhradní výsadby je součástí oznámení (Úprava 

břehového porostu na pravém břehu vodního toku Mlýnský náhon k.ú. Čelákovice, Bc. Lucie 

Kovandová, 9/2012). Plánovaný zásah vyhodnotil zdejší orgán ochrany přírody (dále jen OOP) 

jako zásah do významného krajinného prvku (dále jen VKP) – údolní nivy Labe. Na základě 

oznámení proto bylo dopisem ze dne 29.5.2013 oznámeno zahájení řízení ve věci zásahu do 

VKP dle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb. V oznámení o zahájení řízení byl stanoven termín 

místního šetření na den 13.6.2013 a stanovena lhůta, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit 

připomínky, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Termín místního šetření byl na základě 

požadavku účastníka řízení spol. Povodí Labe, s.t., změněn (včetně lhůt pro uplatnění 

připomínek, důkazů a návrhů) z důvodu potřeby v daném termínu provést evidenci 

popovodňových škod. 

Na místním šetření, konaném dne 11.7.2013 za účasti zástupců oznamovatele, Města 

Čelákovice a Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice, byla provedena obhlídka 

předmětných dřevin a dotčených pozemků. Byly dohodnuty podmínky plánovaného zásahu, 

včetně stanovení rozsahu náhradní výsadby. Z místního šetření byl pořízen zápis. Ve stanovené 

lhůtě nikdo z účastníků řízení neuplatnil připomínky ani jiné návrhy či důkazy. 

Předmětné topoly kanadské (Populus x canadensis) se nacházejí na travnaté bermě, částečně 

zarostlé rákosem, mezi Mlýnským náhonem a oplocením soukromých pozemků. Jedná se o 

dospělé dřeviny s výškou kolem 30 m. Jejich zdravotní stav je podrobně popsán ve výše 

citovaném posudku a zdejší OOP se s ním ztotožňuje. Koruny stromů začínají prosychat, na 

některých jedincích jsou polámané větve a mají dutiny po odpadlých větvích; na dvou jedincích 

jsou praskliny na kmeni. Zdejší OOP vyhodnotil, vzhledem ke stavu předmětných dřevin, jako 

neúčelné vynakládat prostředky na sesazování korun a bezpečnostní řezy. Topoly jsou ve fázi 

stagnace růstu, která již začíná směřovat k postupnému odumírání jedinců. Odstranění dřevin je 
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zásahem do údolní nivy, nikoliv však takovým, který by mohl tento VKP poškodit či zničit. Za 

předpokladu splnění podmínek tohoto rozhodnutí nedojde k ohrožení či oslabení ekologicko-

stabilizační funkce VKP. Rozhodnutí stanovuje kromě podmínek ke kompenzaci ekologické 

újmy, způsobené odstraněním dřevin, též časové období zásahu, stanovené na mimovegetační 

sezónu, která pokrývá i dobu mimo hnízdění ptáků. Výše uvedené podmínky byly stanoveny tak, 

aby byl minimalizován možný dopad oznámeného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

 Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

 

Poučení o  opravném prostředku : 

       

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle  § 83 odst. 1 správního řádu 

odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to 

podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav, nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1.  

 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného  

vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené 

a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet  

stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 

               

 

 

 

                                                                      

                                                                                                         Ing. Vlastislav Horáček 

                      vedoucí odboru životního prostředí 

otisk úředního razítka 

  

 

  

 

Obdrží na doručenku účastníci řízení:  

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 

Město Čelákovice, nám. 5. května 1, 250 88  Čelákovice 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 



Zastupitelstvu města Čelákovice 
PETICE ZA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE VĚCI KÁCENÍ VZROSTLÝCH TOPOLŮ U NÁHONU 

LABE  
 

Záměrem této petice je požadavek na přezkoumání, příp. na změnu rozhodnutí ve věci skácení 7 ks topolů 
kanadských u náhonu Labe (oblast pod kostelem), které bylo učiněno bez účasti Komise pro životní prostředí a 
z podnětu s. p. Povodí Labe, a proti kterému se Město v zastoupení OŽP MěÚ v Čelákovicích neodvolalo. 
Absurdnost tohoto rozhodnutí dokládá existence dvou zcela suchých stromů na opačném břehu náhonu Labe u 
cyklostezky, jejichž uvolněné větve přímo ohrožují občany a o jehož skácení se i přes opakovaná upozornění 
předsedou KŽP nikdo nezajímá. 
Tato oblast je jedním z posledních míst k procházkám pro občany města, které ještě nebylo necitlivým kácením ze 
strany zmíněného státního podniku narušeno (jako např. biokoridor Výmoly, kde bylo v r. 2013 smýceno 203 
převážně zdravých stromů). Podle předběžného šetření KŽP by kácení bylo zbytečně radikálním zásahem do 
významného krajinného prvku, nehledě na časté záplavy v této oblasti, které by mohly stromy nezpevněné břehy 
nevratně narušit. Obytný dům by mohl svým pádem ohrozit pouze jeden strom, který by bylo možné ošetřit 
korunovou redukcí. Podobně by šlo postupovat i v případě dalších topolů, které nevykazují výraznější známky 
senescence a nikoho přímo neohrožují. To si ale nemyslí pracovníci OŽP Brandýs n.L.-St. Bol., který vyhodnotil mj. 
jako neúčelné vynakládat prostředky na sesazování korun a bezpečnostní řezy. Topoly jsou údajně ve fázi stagnace 
růstu, která již začíná směřovat k postupnému odumírání jedinců… 
 
Zároveň tímto žádáme, aby bylo na MěÚ Čelákovice při výběrových řízeních k městské zeleni postupováno 
vždy v souladu se zákonem  a s doporučeními komise pro životní prostředí a aby byla prováděna pečlivá 
kontrola nakládání se dřevem ze skácených stromů (aby nedocházelo např. k tomu, že se kamsi ztratí či si ho 
rozeberou zaměstnanci úřadu, jak se dnes děje). 

Zastupitelstvu města Čelákovice 
My, níže podepsaní občané Čelákovic vyjadřujeme touto cestou nespokojenost s chybějící koncepcí vzrostlé 
zeleně v Čelákovicích a zvláště žádáme o projednání následujících bodů:  
 

 Žádáme o odborné přezkoumání rozhodnutí o kácení 7 ks topolů v oblasti náhonu Labe pracovníkem 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.   

 Žádáme o soustavnou spolupráci OŽP MěÚ s KŽP a vypracování odborné koncepce městské zeleně. 
 Žádáme o důslednou kontrolu nakládání se dřevem ze skácených stromů v majetku města a zabránění 

obohacování soukromých osob, ke kterému dochází laxní kontrolou v této věci v současné době. 
 
My, níže podepsaní členové petičního výboru určujeme Helenu Zvolskou, aby nás zastupovala ve styku se 
zastupitelstvem města Čelákovic. 
 

V Čelákovicích dne 9.9. 2013 
 

Petiční výbor ve složení: Ing. Alena Neumannová, Na Stráni 799/8, Čelákovice; Helena Zvolská, M.Červenky 1615, 
Čelákovice; Ing. Petr Jiras, Družstevní 1010, Čelákovice. 
 

ZDRAVÁ ALEJ MIMO CESTY - PRYČ                      USCHLÉ STROMY U CESTY - ZŮSTÁVAJÍ 
(NA JEDNOM BŘEHU)                                                         (NA DRUHÉM BŘEHU) 
 
Zatímco zdravá alej mimo cestu má zmizet, dva dlouhodobě zcela suché stromy s uvolněnými větvemi hned 
naproti, přímo nad cyklostezkou, nikomu nevadí… Opravdu tu jde o ochranu občanů, nebo o něco jiného…? 
 



 
   
 
 

PETICE ZA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE VĚCI KÁCENÍ VZROSTLÝCH TOPOLŮ U NÁHONU 
LABE  

z 9.9. 2013  
Prohlašuji, že jsem se řádně seznámil s obsahem PETICE ZA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE VĚCI KÁCENÍ VZROSTLÝCH 
TOPOLŮ U NÁHONU LABE podávané petičním výborem, za který je oprávněna jednat Helena Zvolská, M. Červenky 
1615, Čelákovice, a svým podpisem, k němuž jsem nebyl žádným způsobem nucen, ji podporuji. 
 

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo popisné) Podpis 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Petici mohou podepsat osoby starší 18 let  

 
Podepsané petiční archy odevzdávejte prosím na adresu Helena Zvolská, M.Červenky 1615, Čelákovice (po 

dohodě je možné je též osobně vyzvednout: babickahelena@gmail.com) 
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Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Odbor životního prostředí 
Pracoviště Praha 1 
Nám. Republiky 3 
110 00 Praha 1 
Ing. V. Horáček 
 
PP/KÚSK/01/2011       Čelákovice 4. srpna 2011 
 
Věc: Žádost o kontrolu provedených údržbových prací n a Výmole 
 
Letos v březnu na pozemcích s parcelními čísly 457/5 (vlastník Město Čelákovice), 457/7 
(ČR, MěNV Čelákovice), 461 (M. Coubal), 462 (V. Štolbová), 463/2 (M. Coubal), 464 (M. 
Coubal), 465/1 (Město Čelákovice), 486/2 (Město Čelákovice), 857 (Město Čelákovice), 
874/1 (Povodí Labe, s. p.), 874/2 (Povodí Labe, s. p.) v k. ú. Sedlčánky 619213 bylo 
pokáceno 203 vzrostlých stromů.  
 
Podle mého názoru došlo tímto zásahem k poškození významného krajinného prvku (VKP) a 
ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce vodního toku a údolní nivy podle § 4 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny. Navíc předmětné pozemky zasahují do 
nadregionálního biokoridoru a ochranného pásma evropsky významné lokality. 
 
Podle vyjádření OŽP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pod č.j. 100/85493/2010 (vyř. 
Ing. A. Čadilová) měla být v rámci údržbových prací na toku Výmola provedena prořezávka 
břehového porostu v nezbytně nutné míře, dále odstraněny padlé a odlomené větve, křoviny 
tvořící překážku v korytě vodního toku, průklest břehového porostu, úprava korun stávajících 
dřevin, vyvětvení a zvýšení korun.  
 
Vykonavatel zásahu Povodí Labe, s.p. (PLA) oslovil před zásahem OŽP Brandýs a svolal 
dne 11. 1. 2011 místní šetření. Podle dostupných informací bylo účastníky místního šetření 
(za PLA J. Moucha, L. Kovandová, I. Franková, za ORP M. Vošta, za MO ČRS P. Jindřich) 
navrženo ke kácení 136 ks a k ponechání na torzo 11 ks dřevin v doprovodném porostu 
Výmoly v Sedlčánkách. Kácení bylo účastníky odůvodněno špatným zdravotním stavem 
dřevin a problémy, které jsou tímto způsobeny (vývraty do toku, ohrožení nemovitostí a 
osob). Z hlediska povolení ke kácení dřevin bylo konstatováno, že se jedná o kácení z 
důvodů pěstebních (§ 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). 
 
Ke kácení na uvedených pozemcích se opakovaně vyjadřovala komise pro životní prostředí 
v Čelákovicích. V této souvislosti členové komise oslovili 21.1.2011 starostu města, aby za 
Město Čelákovice požádal ORP Brandýs nad Labem, aby celou situaci řešil jako zásah do 
významného krajinného prvku s tím, že bude dle zákona požadováno biologické hodnocení 
(§ 67 zákona č. 114/1992 Sb.) i s řešením konkrétní výsadby (obnova) porostů. Proběhlo 
také jednání s PLA za účasti OŽP MěÚ Čelákovice a ČIŽP ohledně konkrétního postupu ve 
věci navrhované obnovy porostů. 
 
Podle mého zjištění bylo na předmětných pozemcích účastníky místního šetření vyznačeno 
v terénu 106 stromů signální oranžovou barvou. Evidentně suchých, nakloněných nebo 
vyvrácených do toku bylo podle mých pozorování z takto označených stromů kolem třiceti. 
Několik stromů bylo doupných a nelze zde vyloučit zimoviště netopýrů a případný doupný 
prostor pro ptactvo.  
 
Po skácení jsem pařezy na předmětných pozemcích zaměřil GPS, změřil průměry a posoudil 
poškození pletiv pařezů. Zjistil jsem, že bylo smýceno 203 stromů, z nichž podstatná část 
dosahovala průměru přes 1 metr (měřeno v úrovni pařezů) a namátkově u takových jedinců 
byl zjištěn věk kolem stovky let. Jednalo se o především v krajině mizející topol černý, dále 
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jasan ztepilý, po grafioze obnovující jilm vaz, olši lepkavou, břízu bradavičnatou a dub letní. 
Tyto listnáče tvoří hlavní dřevinnou složku přirozeného ekosystému tvrdých luhů nížinných 
řek chráněných soustavou Natura 2000. Zaznamenal jsem, že bylo přikročeno k výsadbě 
celkem 13 olší lepkavých, 15 jasanů ztepilých, 12 javorů klenů (1 uhynul), 5 vrb bílých (1 
uhynula). Při zásahu byly poškozeny okolní dřeviny, jak dokladuje fotodokumentace. 
 
Bohužel uvedený zásah nesplnil původní záměr. Při poslední návštěve 23.6. jsem zjistil 
v jižní části předmětného území podemílání břehu, který s sebou strhl dva velké pařezy 
topolů do průtokového profilu toku. Hrozí tak při zvednuté hladině vody její rozlití do stran a 
zaplavení okolních pozemků. Zpevnění břehu již není zajištěno živým kořenovým vlášením 
hluboké kořenové soustavy zejm. topolů a lze předpokládat, že postupně se u břehů začnou 
uvolňovat další pařezy a hrozí nekontrolovatelná eroze břehu a možné povodně. 
 
Jak jsem již uvedl výše, v platném ÚSES na k.ú. Čelákovic a Sedlčánek podstatná část 
uvedených pozemků spadá i pod evropskou ochranu přírodních stanovišť v systému Natura 
2000 (EVL CZ 0214007 Káraný-Hrbáčkovy tůně) a jedná se i o nadregionální biokoridor NK 
67 Vidrholec, jehož součástí je i niva potoka Výmola (významný krajinný prvek ze zákona). 
S ohledem na střety technických popř. vodohospodářských údržeb toků spadajících přímo do 
EVL nebo do jejich ochranných pásem je zde reálná hrozba sankcí ze strany EU plynoucí 
z nenaplňování Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. Odkazuji také na právě projednávaný návrh Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje řešící nutnost ochrany říčních niv tak, aby se 
zabránilo vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování 
údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, 
břehové porosty, louky). (Blíže viz také Vyhodnocení vlivů ZÚR na stav a vývoj území podle 
vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech uveřejněný na 
http://www.wmap.cz/zurstck.) 
 
 
Žádám o poskytnutí veškerých informací k provedeném u zásahu a o kontrolu Vaším 
úřadem, zda bylo p ři zásahu postupováno podle podmínek vydaných OŽP M ěÚ 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pod č.j. 100/85493/2010 (vy ř. Ing. A. Čadilová) a 
nedošlo k zásahu nad rámec zákona č. 114/1992 Sb. 
 
Děkuji za vyřízení.  
 
S pozdravem 
 
 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
zastupitel města Čelákovice 

 
Na vědomí:  

1. Povodí Labe, s.p. 
2. Městský úřad Čelákovice 
3. ČIŽP 
4. AOPK ČR 
5. soukromí vlastníci dotčených pozemků 

 
Přílohy:  

1. Lokalizace smýcených stromů na podkladě katastrálních map 
2. Souhrn získaných údajů o pařezech pokácených stromů 
3. Soupis pařezů dřevin (šířky, stupně poškození a druh) 
4. Fotodokumentace  
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Vyznačení pozice většiny pokácených stromů na k. ú. Sedlčánky 619213 na podkladě 
katastrální mapy a ortofotomapy. Zaměřil: P. Petřík v r. 2011 s využitím veřejně přístupných 
údajů na http://nahlizenidokn.cuzk.cz. 
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Souhrn získaných údaj ů o pařezech pokácených strom ů 
 

Stupeň poškození pa řezu Druh d řeviny a rozptyl pr ůměru pa řezů 
1 2 3 4 5 Celkový sou čet 

bříza bradavičnatá (28-42 cm)   2       2 
dub letní (53 cm) 1     1 
jasan ztepilý (průměr 18-120 cm) 8 3  2  13 
jilm vaz (13-34 cm) 9     9 
lípa sdrčitá (33-42 cm) 5     5 
olše lepkavá (36-49 cm) 3     3 
topol černý (25-137 cm) (vč. 1 čtyřkmene) 79 39 35 8 4 165 
vrba křehká (21-108 cm) 3 1 1 2 1 8 
Celkový součet 108 45 36 12 5 206 
 
Legenda: stupnice poškození pa řezu 
1 Nepoškozený 
2 drobné dutiny (do 5 cm) nebo odumírající pletivo  
3 centrální dutina nebo velké dutiny na periferii 
4 vykotlaný ale živý (obráží výmladky) 
5 mrtvý 
 
Vybraná fotodokumentace (úplná je na www.celakovice.org/fotoalbum/devastujici-
udrzba/povodi-labe/)(Všechny foto P. Petřík 5.3., 30.5., 9.6., 23.6.2011 není-li uvedeno jinak) 
 
 

 
Situace před a po zásahu. (foto vlevo 12.1.2011, P. Jindřich) 
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Příklad zcela zdravého kmene skáceného topolu a doupného kmene s hnízdním prostředím 
pro ptáky.  

 
 
Příklady poškození kmenu jilmu a koruny dubu vzniklých při zásahu. 
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Vyvrácené kmeny skácených topolů, které se uvolnily po zásahu do koryta Výmoly. 

 
Splavené kmeny a pařezy blokující volný průběh toku Výmola po zásahu. 
 



Proč musela padnout prastará vrba v Sadech 17. listopadu aneb jak „chráníme“ stromy u nás 
v Čelákovicích 
  
Z poklidné atmosféry prázdnin mne vyrušili občané, kteří se na mne obrátili, protože se skácela „ta stará 
vrba u mostku“. Ihned jsem věděl, o kterou se jedná, protože to byl jeden z významných stromů, který jsme 
z téměř stovky v našem městě s kolegou Jirasem evidovali. Podle slov úřednice OŽP „…  šlo o havarijní 
kácení podle § 8 odst.4 zákona č. 114/1992 Sb. V noci z 6.8.-7.8.(bouře, silný vítr) došlo k odlomení jedné z 
hlavních větví a ta spadla na soukromou zahradu a způsobila naštěstí jen menší škody na majetku a 
neohrozila život, i když v místě pádu má rodina tam bydlící malý altánek. Dřevina byla i podle posudku 
velmi zdravotně poškozená a nebezpečná pro své okolí. Nacházela se na velmi frekventovaném místě s 
pohybem osob a tak po odlomení jedné z hlavních větví došlo k dalšímu závažnému poškození již nezdravého 
stromu.“ 
Vrba tam stávala už velkou řádku let (na pařezu bez známek hniloby jsem napočítal kolem 80 letokruhů) a 
dosáhla úctyhodného obvodu 453 cm v prsní výšce. Podle inventarizace, kterou si MěÚ nechal vyhotovit 
roku 2011, byl její stav dobrý. Asi v 10 m jí byla před lety zakrácena koruna a místní šetření provedené 
úřednicemi konstatovalo mj., že kosterní větve cca z 1/3 koruny stromu přesahují z veřejné komunikace na 
soukromý pozemek a doporučilo vrbu smýtit, přičemž ponechání jejího torza se dle nich jevilo jako 
nevhodné a neperspektivní. Odborný posudek vypracovaný na objednávku Města o 14 dní později za více 
než 6 tis. Kč byl téměř kopií toho, co zjistily úřednice. Přesto konstatoval výbornou fyziologickou vitalitu 
stromu.  
Protože je známo, že vrby výborně zmlazují, doporučil jsem radikální ořezání větví a provedení tahových 
zkoušek, a pokud by se přece jen přistoupilo k havarijnímu kácení, tak ponechání dřeva pro estetické účely. 
Dřevina však padla k zemi, aniž se tím někdo zabýval. Příběhu však ještě není konec. Ředitel Technických 
služeb na můj dotaz, kam se podělo dřevo odpověděl, že „…část zlomů si odebral ing Týč (pozn. autora: 
zaměstnanec úřadu).“  
Bohužel se opět to, co v našem městě kolem stromů pozoruji, projevilo v plné nahotě. Scénář jako ze 
špatného filmu je následující: Město potřebuje smýtit strom, bez výběrového řízení se osloví znalec a 
vypracuje nákladný posudek a navrhne pro město nejsnazší řešení, tj. kácení. najatá firma si odveze dřevo – 
majetek města, a zbytek si rozeberou zaměstnanci úřadu nebo je přenecháno zdarma zájemcům na otop. 
Prostě, kdo dřív přijde, ten dřív bere. Jako dokonalá ukázka klientelismu zde navíc ještě nedávno fungovala 
praxe, kdy posudky vyhotovoval přímo majitel firmy zajišťující kácení! To bylo zatrhnuto až po mojí 
intervenci.  
Vzpomínáte si jistě na kauzu v Sedláčkově ulici, kdy měla podle jednoho takového posudku padnout celá 
alej, ale občané zabránili nejhoršímu? Stačilo pozvat média a Česká inspekce životního prostředí celé řízení 
bylo beze stopy stornováno – aby se za nějakou dobu objevilo znova. Městské stromy si je třeba u nás 
pohlídat. 
Opakovaně na výše uvedený scénář poukazuji a jako zastupitel jsem také předložil Radě města žádost, aby 
pověřila ředitele TS Čelákovice vypracováním evidence dřeva z pokácených stromů na pozemcích města a 
předložením dokladů o tom, komu byl tento městský majetek v minulosti prodán nebo darován. Můj návrh 
byl zamítnut…   
Ve městě je přitom několik uschlých stromů, na které marně upozorňuji jak vedení města tak OŽP. Dřevo 
z těchto soušek bychom rádi využili na pořádání dřevořezbářského sympozia. Že by mohly někoho zranit i 
bez zásahu vichřice také zjevně nikoho nezajímá. Zvláštní logika, že? Přes rok se zabývám přesvědčováním 
ředitele TS a vedení města, aby byl vyčleněn prostor, kde by šlo dřevo uskladnit. Naprosto bez výsledku.  
Celou věcí se hodlám zabývat na nejbližší komisi pro životní prostředí a návrh řešení v podobných situacích 
předložím RM. Ovšem není jisté, že to bude něco platné… 
  
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
Předseda komise pro životní prostředí a zastupitel města Čelákovice 
 



 
 
Pařez po padlé vrbě u parku – foto H. Zvolská, srpen 2013. 



Příloha: Korespondence zastupitele s ředitelem TS 

 

---------- Přeposlaná zpráva ---------- 

Od: Technické služby <ts@celakovice-mesto.cz> 

Datum: 12. srpna 2013 13:37 

Předmět: Re: Fwd: Fwd: podněty ke stavu zeleně 

Komu: Petr Petrik <pet.petrik@gmail.com> 

 

Dřevo stromu likvidoval dodavatel služby p. Bodlák. Část zlomů si odebral pan ing Týč. Větve 

jsou deponovány na drcení. Kmen byl prohnilý, pro dřevořezbu nepoužitelný. 

Turek 

TS Čelákovice 

 

Dne 12.8.2013 12:11, Petr Petrik napsal(a): 

Vážený pane řediteli,  

kdo si odebral/komu bylo prodáno dřevo z pokácené vrby v parku 17. listopadu? Viz email od 

pí Rašínové z OŽP, která mě na Vás odkazuje. 

S pozdravem 

 

RNDr. P. Petřík, Ph.D 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Od: Technické služby <ts@celakovice-mesto.cz> 

Datum: 2. listopadu 2012 13:47 

Předmět: Re: Sedláčkova alej 

Komu: Petr Petrik <pet.petrik@gmail.com> 

Dřevo z kácení je likvidováno tak, že je buď přenecháno zájemcům na otop nebo předáno na 

štěpkování nebo 

likvidováno fy. ASA. Podle stavu a situace. Původně bylo dřevo páleno. To skončilo s 

účinností nového zákona o 

odpadech. Možnosti prodeje již byly několikrát zvažovány, ale pro administrativní problémy s 

tím spojené, bylo 

rozhodnuto na vedení města, že se postup při likvidaci dřevní hmoty měnit nebude. 

Karel Turek 

TS Čelákovice 

 

Dne 2.11.2012 7:51, Petr Petrik napsal(a): 

> 

> Dobrý den, 

> prosím o zodpovězení dotazu na DF týkajícího se likvidace dřeva ze Sedláčkově ulice. 

> 

http://195.22.55.200:8080/phpbb3/viewtopic.php?f=17&t=10069&sid=6a5b36ce9272674ea7

6e3c1973a4cee8 

> Děkuji. 

> S pozdravem 

> Petr Petřík 

> zastupitel 



Reakce na „Petici za odstranění nové výsadby kaštanů v ulici Na Požárech“ doručenou na 
podatelnu MěÚ 14. 11. 2012 pod č. j. 12570/2012 
 
Komise pro životní prostředí na svém jednání 10. 6. 2012 doporučila vypracovat poptávky na osazovací 
plán s oceněním výsadeb i následné údržby, který bude podkladem pro zpracování projektů na vybrané 
výsadby stromořadí a parků v Čelákovicích (lokality 1, 9, 12, 19 a 39–44 v příloze). Těmto lokalitám 
přiřadila nejvyšší prioritu z celkem 3členné škály.  
 
Na dalším jednání komise 10. 9. 2012 vedoucí OŽP pí Mutínská předložila mj. nabídku od firmy Living in 
green na vypracování projektu sadových úprav v ulici Na Požárech. Výsadby v této ulici obdržely 
v pracovním materiálu komise prioritu č. 2 z celkem 3členné škály. 
 
Projekt měl podle nabídky obsahovat: 
1) detailní zaměření jednotlivých vjezdů a ploch vhodných pro zeleň, 
2) plán s návrhem nové výsadby včetně seznamu navrhovaných dřevin, 
3) listy s popisem variant navrhovaných druhů stromů – pro místní referendum, 
4) plán se specifikací a výměrem ploch a 
5) průvodní zprávu a slepý rozpočet.  
 
Na nabídce byla uvedená cena 8 000 Kč bez DPH. Konečná cena projektu ani následných výsadeb mi 
nejsou známy. 
 
Členové KŽP do ulice Na Požárech doporučili výsadbu pávií červených (Aesculus pavia). Pávie dosahují 
výšky 5–7 m, a proto se výborně hodí do uličních stromořadí. U jírovce maďalu se udává výška až 36 m. 
Kříženec těchto dvou druhů (A. ×carnea) dorůstá středních rozměrů. 
 
Na poslední schůzce členů komise 22. 10. 2012 pak byl vedoucí OŽP prezentován celý projekt a také 
dopis určený pro obyvatele ulice, který předseda KŽP uvítal, protože je v souladu se zlepšováním 
komunikace města s občany. Dále se KŽP uvedenou lokalitou nezabývala.  
 
Nejsou mi známy důvody, proč nakonec bylo ustoupeno jak od původní doporučované varianty dřeviny, 
tak od vyjednávání s občany (v nabídce je dokonce uvedeno místní referendum). Postup navrhovaný KŽP 
by totiž mohl podle mého názoru do jisté míry předejít nespokojené reakci občanů.  
 
K petici uvedu, že protesty občanů do jisté míry chápu, protože s nimi údajně dopředu nebylo o 
výsadbách jednáno. Není ale zcela pravda v petici uvedené tvrzení, že kříženec jírovce není vůči klíněnce 
rezistentní. Některé odborné prameny uvádějí, že ačkoliv může dospělec klíněnky klást vajíčka i na jiné 
druhy jírovců včetně A. ×carnea, nejsou tyto druhy vážně zasaženy a listy nenapomáhají larválnímu vývinu 
klíněnky.  
 
I přesto, že nebyl plně zohledněn názor KŽP, doporučuji výsadbu na místě vzhledem k vysokým 
finančním nákladům a riziku úhynu stromů při novém přesazení, ponechat. Lze snad v tomto případě na 
jednotlivých případech vysazených stromů argumentovat, že nedojde k žádným omezením pro  obyvatele 
ulice (ohrožení staveb, stínění atd.)  a následně svolat jednání a s obyvateli vše projednat.  
 
Je žádoucí při akcích financovaných městem zohledňovat co nejvíce odborný názor poradních orgánů RM 
a požadavky na zpracování projektů ze strany města formulovat jasně. 
 
Tento názor byl konzultován s členy komise pro životní prostředí. 
 

 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
předseda komise pro životní prostředí      Čelákovice 19. 11. 2012 



Podklad č. 7.1 na jednání Zastupitelstva města Čelákovice 12/2012 na den 
29. února 2012 
Zpracovatelé a předkladatelé: Tomáš Janák – radní města, RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – 
zastupitel 
 
S ohledem na chybné zpracování projektu revitalizace náměstí byl tento rok pokácen asi 
35letý smrk pichlavý stříbrný, který občanům Čelákovic sloužil v souladu s adventními 
obyčeji podobně jako ve většině obcí ČR. V letech 2009 a 2011 byl místo něj ozdoben strom 
u městské knihovny, což bylo občany kladně hodnoceno.  
 
Na návrh místostarosty I byl na RM 16.2.2012 předložen návrh Odboru životního prostředí 
MěÚ Čelákovice a Technických služeb Čelákovice, p.o. na výsadbu vánočního stromu na 
náměstí, který počítá s náklady v ceně 250 000 Kč včetně DPH a RM svým usnesením č. 
11.2. doporučila ZM schválení této částky v úpravě rozpočtu č. 2/2012 (paragraf 3745 – péče 
o vzhled obcí a veřejnou zeleň, položka 5169 – nákup služeb).  
 
Částku 250 000 Kč na výsadbu jednoho stromu považujeme za nepřiměřenou a domníváme se 
rovněž, že na území města se nachází řada vhodných stromů k vánočnímu nazdobení, přičemž 
výsadbu na náměstí lze zajistit i skromnějším postupem. V případě trvající potřeby Města na 
výsadbě tzv. vánočního stromu navrhujeme následující postup: 
 
- výběr lokality, druhu dřeviny, stanovení parametrů v souladu se schváleným projektem na 
revitalizaci náměstí (termín do 15.3. 2012) 
- jednání s vlastníkem pozemku (termín do 31.3. 2012) 
- vyzvednutí stromu a převoz (Technické služby Čelákovice) (termín do 15.4. 2012) 
 
Předběžný rozpočet: 
- režijní náklady (vyhledávání, jízdné – jednání s vlastníky) cca 10 000 Kč 
(zajistí v rámci své režie radní Janák) 
- cena stromu (solitér) bez výkonů cca do 20 000 Kč 
- je nutné dokalkulovat výkon TS (vykopání s balem, technika, PHM apod.). Předpokládané 
náklady do 30 000 Kč 
 
Předpokládané náklady pro město činí cca. 50 000 Kč. Vzhledem k prestižní záležitosti celé 
akce doporučujeme oslovit místní podnikatele s žádostí o přispění na splacení této částky. 
Ušetřené prostředky navrhujeme rozdělit mezi výsadbu alejové zeleně ve městě a na činnost 
občanským sdružením. 
Komise životního prostředí by měla dále odborně posoudit níže uvedené kroky.  
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje postup při zajištění tzv. vánočního stromu v Čelákovicích navržený 
zastupiteli Tomášem Janákem a RNDr. Petrem Petříkem, Ph.D.  
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