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1. Pár slov o alejích na úvod

M

oravskoslezský kraj patří ke krajinně nejrozmanitějším částem naší země. Je to
dáno mimo jiné jeho polohou na rozhraní
dvou odlišných celků, kterými jsou Karpaty a Česká
vysočina, které jej „uzavírají“ z východu a západu.
Ze severu sem zasahují polské nížiny, které úzkým
jazykem Moravské brány pronikají až k moravským
úvalům. Specifikem je průmyslová krajina Ostravska
a Karvinska.
V Podbeskydí, malebné pahorkatině mezi horskými hřebeny Beskyd a Ostravskou pánví, se krajina
mírně vlní a je členěna nepříliš vysokými pahorky.
Louky, pastviny jsou zastoupeny přibližně stejně jako
pole, vyšší nebo srázné polohy patří lesům. Moravské
vesnice jsou na rozdíl od rozptýlené slezské zástavby
vesměs sevřené, vsi se táhnou především podél vodních toků. Poměrně hustá je zde cestní síť, většinou
nižších tříd a polních cest. Krajina je různorodá, má
lidské měřítko a působí harmonicky, klidně a útulně.
K tomu významně přispívají drobné krajinné prvky, především různé formy rozptýlené zeleně. Aleje
a stromořadí patří k nejvýznamnějším z nich – právě
jim patří tato publikace.
Aleje, tedy oboustranná stromořadí, pohledově
uzavírají cesty před okolní krajinou, a tím je zvýrazňují, zviditelňují na velkou vzdálenost. Vytváří
polouzavřené prostředí, úběžníky se táhnou do dáli,
koruny zvyšují vertikalitu. Zároveň ale dovolují výhled
do stran v pravidelném rytmu kmenů stromů. Podle
okamžitého počasí vytvářejí zcela specifická prostředí
– stín, bezvětří nebo naopak usměrnění větrných poryvů. Aleje představují typ krajinné architektury, který
je díky svému přírodnímu charakteru neustále stejný
i jiný – v každém ročním období nabízí odlišný estetický zážitek.
Sedláci chtěli, aby krajina přinášela užitek, a tak
v polích převládaly ovocné dřeviny, většinou krajové
odrůdy, které nejlépe snášely specifické klimatické
a půdní podmínky. Najdeme ale řadu výjimek, někde
bylo cílem z různých důvodů vytvořit výrazný a dlouhověký prvek, a byly proto vysazovány dubové, lipové,
kaštanové ale také jeřábové, topolové či jasanové nebo
javorové. Vynikají mohutností, v krajině se projevují
jako nepřerušované linie na velkou vzdálenost. Někdy
se na význačných místech vysazovaly tvarově či druhově odlišné stromy. Šlo o to zdůraznit specifičnost
míst jako jsou drobné sakrální stavby u komunikací,
křížení cest, mosty a další.
V dnešní době mají aleje i novodobou funkci „lapačů škodlivin“ – prachu, emisí a hluku.

Méně známá je funkce alejí jako biotopů pro živočichy – nabízí potravní a úkrytové možnosti pro
ptáky i drobné savce. Je třeba si uvědomit, že aleje se
skládají ze starých solitérů, které vyhledává řada druhů hmyzu pro osluněné prostředí a dutiny. V případě
ovocných stromů je také zapotřebí zmínit odrůdovou
pestrost a různorodost krajových odrůd.
Poměrně vysoká četnost silničních stromořadí
v České republice má pravděpodobně svůj hlavní důvod v habsburském Rakousku. Již v první polovině 18.
století se u nás započalo se systematickým vysazováním stromů kolem cest, a to nejen k ozdobě krajiny
a pohodlí cestujících, ale též jako ukazatele cesty ve sněhových závějích, a konečně i pro užitek z ovoce a dřeva.
Od plánovitě velkoryse pojatých hlavních silničních
tahů „císařských“ silnic, které jako přímky protínají
krajinu a které často doprovází dlouhověké listnáče,
se doširoka rozvíjí síť místních a polních cest. Ty jsou,
mnohde spíše byly, všudypřítomné.
Ovoce bylo součástí hospodaření na statcích
i na záhumencích domkářů. Linie stromů posloužily také jako živé mezníky, zřetelně vyznačující kudy
probíhala hranice mezi pozemky. Alejemi vedly cesty za úrodou do polí, za nákupy na trh do vedlejší vsi
nebo na ranní mši. Rozkvétaly na jaře a přinášely ovoce v létě.
Obytné vlastnosti krajiny jsou dány ve velké míře
její drobnokresbou. Aleje a stromořadí přispívají
ke zvýšení „pohostinné atmosféry“, pocitu blízkosti,
jsou spojnicí okolní krajiny a zástavby a k tomu plní
environmentální funkce.
Stojí na pomezí přírody a kultury a jsou sepjetím
člověka s krajinou.
Jsou svým způsobem symbolem naší krajiny a měly
by tam proto zůstat i do budoucna. I k tomu by měly
přispět malým dílem následující stránky.
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2. Historie silničních alejí

S

tromořadím se rozumí liniové uspořádání stromů v krajině, jednořadé nebo víceřadé (aleje),
nejen jako doprovod liniových staveb nebo vodotečí, ale i veškeré další prvky ve volné krajině, které
splňují definici charakteru stromořadí (např. stromořadí podél polních cest a pěšin, linie stromů tvořící
hranice pozemků, větrolamy apod.), s přibližně pravidelnými vzdálenostmi (rozestupy) mezi jedinci nebo
jejich násobky.
Dle prof. Ing. Jiřího Marečka CSc. představuje řadu stromů se samostatným výtvarným nebo
provozně technickým určením, tj. bez doprovodné
funkce. Např. řada stromů vymezující majetkové
nebo uživatelské vztahy, upravující lokální mikroklimaticko-hygienické poměry nebo plnící samostatnou
kompoziční funkci (optické uzavření prostoru, řada
pyramidálních stromů jako liniový kontrast přilehlé
horizontální vodní plochy aj.).

Aleje na historické malbě – Andělská Hora,
zdroj: Eva Mračanská

Historie
Již koncem 10. a začátkem 11. století probíhalo
Čechami 31, Moravou 25 a Slovenskem 24 obchodních
stezek, které se nazývaly podle druhu přepravovaného zboží, např. Zlatá, Jantarová, Solná atd. Tyto stezky
vedly většinou lesem. Roku 1361 bylo z bezpečnostních důvodů (kvůli lapkům a loupežníkům) nařízeno
k ochraně cestujících vyklestit křoviny a stromy
po obou stranách stezky na vzdálenost „co by kamenem dohodil obepjatým prsty“.
Již v době Karla IV. jsou ojedinělé písemné zmínky
o ovocných alejích podél cest vědomě pro užitek vysazovaných.
Cílevědomé vysazování stromů u cest nastává až
v 18. století.
l Na základě přípisu Marie Terezie z roku 1752
měly být u všech nových silnic povinně vysazovány stromy a to z důvodů hospodářských (dřevo),
estetických, orientačních i bezpečnostních. Volba
druhů byla libovolná, rozestupy byly určeny zpravidla 6 sáhů (11,4 m).
l Tereziánský patent z roku 1778 obsahuje instrukce o stromech a keřích. Dočteme se v něm např.
„Jestliže blízko silnice stojí stromy a keře vrhajícím stínem překážejí jejímu vyschnutí, nařizuje se,
aby ve vzdálenosti 2 sáhů (3,8 m) od patníků nebo
hrany silnice nově se nevysadil žádný strom, ať se
jmenuje jakkoli, veškeré pak nyní v této vzdálenosti stojící stromy, vyjma stromy ovocné, pokud jsou

l

l

l

l
l

l

ještě 3 stopy (0,95 m) daleko od hrany silnice a tedy
spádu příkopu nepřekážejí, aby byly ihned poraženy“. Dále bylo nařízeno: „Ovocné stromy na straně
silnice zcela oklestiti se mají. Oplocení a živé ploty
smějí stát blíže, a sice 1 sáh (1,9 m) od silnice a nesmějí býti vyšší než 5 střevíců (1,58 m). Naší vůle
během 6 týdnů jistě býti vykonáno, jelikož by jinak
provedeno bylo vojenskou exekucí na útraty vzdorujících“.
Aleje kolem cest navazovaly podle francouzských
vzorů na zámek, park nebo kostel a propojovaly
jednotlivá sídla v krajině. Sázely se lípy, koňské
kaštany i vzácné platany. Sedláci navzdory pýše
šlechtických stromů začali podle cest u svých pozemků vysazovat prosté ovocné stromy.
V době Napoleonských tažení byly v Evropě u silnic
vysazovány husté aleje pyramidálních topolů vlašských, do té doby u nás neznámých. Usnadňovaly
orientaci v krajině vojákům navracejícím se z bitvy.
V letech 1771-1787 podnikla Vlastenecko – hospodářská společnost z popudu státních orgánů
rozsáhlou akci na podporu rozvoje ovocnictví.
Byly vedeny první statistiky: v roce 1772 bylo u silnic napočítáno 2 359 996 stromů a v roce 1786 již
7 649 945.
Jen za jediný rok 1831 bylo vysázeno 56 623 stromů.
V roce 1846 bylo v Čechách 2 410 km ovocných alejí.
V roce 1852 byl vydán výnos nařizující u všech
nových silnic sázet stromořadí nejlépe ovocná
a o jeho prospěšnosti poučovat obyvatelstvo.
V zákoně pro království České z roku 1866 bylo
nařízeno na všech zemských komunikacích obstarávati vysazování stromořadí, totéž na okresních
silnicích. Podle půdy a podnebí obzvláště stromů
ovocných a morušových. Sázet se má za příkopem,
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Původní „kočárová“ cesta dnes: Radkov – Dubová, foto: Kateřina Skalíková

l

l

l

l

vzdálenost pro plané stromy 12 m, ovocné 6-10 m.
V Čechách se sázelo to nejlevnější, co bylo po ruce
– švestkové odkopky. Na Moravě a ve Slezsku i jiné
ovocné dřeviny.
Po roce 1886 (vynález automobilu) se začaly měnit
názory na konstrukci a šířku vozovky, bezpečnostní a dopravní zařízení, na způsob trasování silnic
a jejich začlenění do přírody.
První světová válka přerušila rozvoj dopravy, péče
o existující aleje byla nepatrná. Situaci komplikovala počínající elektrifikace země. Přestože byla
vydána řada předpisů na ochranu stromů proti
poškozování při stavbě elektrických a telegrafních
vedení, docházelo k mrzačení celých alejí.
V roce 1927 byl zřízen státní silniční fond na úpravu
silnic, z něhož se rovněž financovaly výsadby neovocných dřevin na okraji silnic (lípy, javory, jasany,
břízy, jilmy, jeřáby, topoly) a to hlavně v horských
a podhorských oblastech.
V roce 1928-29 zmrzly stovky kilometrů alejí, celkem 24,5 mil. stromů u silnic i v sadech. Obdobně
v roce 1940-41.

l V roce 1932 ministerstvo zemědělství vydává knihu
K. Kamenického „Ovocná a okrasná stromořadí“,
kde se autor pokusil zformulovat nové zásady pro
silniční stromořadí, doporučoval vysazovat dřeviny
za příkop.
l V roce 1948 J. K. Říha v knize „Země krásná – kniha
o přírodě, civilizaci a plánování“ navrhuje vysazovat
u silnic okrasné dřeviny v nepravidelných skupinových výsadbách s ohledem na udržení svěží
nervové kondice řidičů.
l Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé
předpisy o veřejných silnicích, zestátnil veřejné silnice, silniční stromoví pokládal za součást silnice
k úplnosti, ochraně a zabezpečení silničního tělesa. Byla zřízena funkce silničního sadovníka, který
měl pečovat o veškerou vegetaci u silnic.
l V 50. letech produkce ovocných stromů přinášela správcům silnic zisky, které byly investovány
do rozvoje komunikací.
l V roce 1951 vyšla kniha V. Vaníčka „Silniční sadovnictví“, kde byly vysvětleny biologické a krajinářské
principy tvorby silniční vegetace a to respektová-
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ním terénu, půdy a klimatu při výběru dřevin.
l Dle zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích byly stanoveny podmínky pro výsadbu
dřevin u silnic tak, aby jejich umístění neohrožovalo bezpečnost provozu, neúměrně neztěžovaly
použití pozemků k účelům správy silnic, k umístění
nadzemních a podzemních vedení ani zemědělské obhospodařování pozemků. Péče o zeleň je
svěřena okresním správám silnic. Vydané normy
upravovaly možnost výsadby dřevin u silnic.
l Po roce 1968 byly některé ovocné aleje svěřeny
do péče zemědělským podnikům, které však nedokázaly zajistit potřebné chemické ošetření, řez,
hnojení a sklizeň, takže péče byla omezena na sklizeň ovoce, často neúplnou.
l Na základě usnesení Středočeského KNV č.
97/1977 byla nařízena náhrada ovocných dřevin
okrasnými dřevinami u silnic I. a II. tříd.
l Dle prováděcí vyhlášky č. 35/1984 Sb. byly stromy
v krajnici silnic I. a II. tříd považovány za pevnou
překážku silničního provozu a měly být odstraněny do 31. 12. 1986 u II. tříd a místních komunikací
pak do 31. 12. 1990. Následkem tohoto nařízení
i stárnutí stromů došlo k úbytku silničních alejí
a výsadby byly omezeny pouze na investiční akce.
V té době došlo k likvidaci mnoha alejí zejména
na Novojičínsku.
l Současný právní rámec je definován v kap. 3.

stromy k silnicím patří, jsou sítí v naší krajině, která
se vine podél cest, a že bez nich jsou silnice v terénu méně patrné. Mohou být vodítkem v zimě, když
jsou silnice zaváté, při povodni, kdy jsou zaplavené
nebo v husté mlze či sněžení. I přes určité negativní
vlivy jako je stínění, opad listí a plodů, nutnost snížit
rychlost v místech alejí v krajnici, plní celou řadu pozitivních biologických funkcí:

Současnost

I z hlediska technického mají stromy u silnice svůj
význam. Odvodňují podloží, zpevňují krajnici a udržují pozornost řidičů. Stávají se bohužel nehody, kdy
dopravní prostředek narazí do stromu, ale příčinou je
nepřizpůsobení rychlosti jízdy okolním podmínkám,
ne strom. Nejvíce nehod je způsobeno střety s vozidly, dále jde o náraz do pevné překážky, kde jsou
zahrnuty i stromy, sloupy, značky, svodidla, reklamní
tabule, ploty a domy, dále kolize s chodci a zvěří. Je
potřeba dobře uvážit snahu likvidace alejí a vegetace
kolem silnic jako překážky silničního provozu, vždyť
i v úsecích bez vegetace se nehody dějí (utržení krajnice, střety vozidel, sjetí z komunikace), protože široký
rovný úsek svádí k rychlé a bezstarostné jízdě. Aleje
i skupinové výsadby a solitérní stromy v blízkosti silnice působí jako přirozený retardér a řidič by měl jejich
existenci vzít na vědomí.

l Ovocné stromy v alejích dožívají a aleje postupně
mizí, někdy jsou nahrazovány okrasnými stromy
za příkopem.
l Staré okrasné aleje dožívají a mezernatí, nemocné
stromy jsou káceny často bez náhrady.
l Na vegetační doprovod silnic je pohlíženo jako
na překážku silničního provozu (zejména stromy
v krajnici).
l Rozměrné koruny okrasných stromů omezují provoz a obhospodařování sousedních pozemků, jsou
vnímány jako nebezpečí, ztěžují údržbu silnic.
l Skupiny pečující o silniční zeleň zanikají s odchodem stárnoucích odborníků, funkce, která by
plnohodnotně nahradila „silničního sadovníka“
v organizaci správy silnic neexistuje.
l Dochází k poškozování alejí nedostatečnou nebo
neodbornou péčí.

l krajinotvorná (prostorově zdůrazňuje komunikace, člení krajinu, přispívá k její pestrosti, vymezuje
hranice pozemků)
l estetická (kompoziční, barvy, habity, vůně, květy,
plody)
l orientační (v mlze, zasněžené krajnice, při záplavách)
l protierozní (omezuje splachy z půdy i větrnou erozi)
l zdravotně hygienická (pohlcuje exhalace, uvolňuje fytoncidy)
l mikroklimatická (zvlhčuje ovzduší, snižuje teplotu a prašnost, zmírňuje nárazy větru, zachycuje
mírný déšť)
l produkční (plody pro lidi i zvěř)
l indikátor prostředí (citlivé druhy usychají vlivem
zasolení, exhalací, zamokření, přílišným suchem,
jiným poškozením)
l přírodovědná (poučení, úkryt i biotop pro živočichy)

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že stromy od nepaměti lemovaly dopravní cesty. Někdy měly příhodnější
podmínky pro existenci, jindy byly káceny a pak znovu
dosazovány. Přes všechny současné technické normy a bezpečnostní nařízení je nutno konstatovat, že
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3. Základní pojmy a právní rámec
3.1. Základní pojmy

Alej podél silnice III. třídy v Šilheřovicích , foto: Marcela Klemensová

Výčet právních norem vztahujících se k této problematice viz v kap. 10.
Použité zkratky:
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ZSIL – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
VOPK – vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
VSIL – vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Funkční a estetický význam dřevin
(§ 8 odst. 1 ZOPK)

smyslů dřevina působí na city člověka a jaké v něm
vzbuzuje subjektivní dojmy.

Funkční význam dřevin je výsledkem vyhodnocení
souboru všech společenských a ekologických funkcí
ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., jako
souboru funkcí ovlivňujících životní prostředí. Estetický význam dřevin je pak dán jejich působením
na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech

Kácení dřevin (§ 8 odst. 1 ZOPK)
Kácením dřevin se rozumí odstranění dřevin i s kořeny nebo jen jejich nadzemní části ve výšce pařezu.
V případě dřevin s pařezovou výmladností je strom
pokácen, resp. kácení je dokončeno i v případě, kdy
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po odstranění kmene stromu dojde k růstu nového
kmene nebo nových kmenů ze spících pupenů v pařezové části kmene nebo z již existujících pařezových
výmladků, které při kácení kmene nebyly odstraněny. Vyroste-li v průběhu času pařezovou výmladností
nový strom, pak taková dřevina požívá ochrany jako
běžná dřevina. Přitom pařez lze chápat jako část stromu (zpravidla bázi kmene), která zůstává zakotvena
kořeny v zemi. Obvyklá výška pařezu je 1/3 průměru
kmene na pařezu. V případě náročných terénních
podmínek lze ponechat i pařez přiměřeně vyšší.

Náhradní výsadba (§ 9 odst. 1 ZOPK)
Náhradní výsadba je nástrojem ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny. Náhradní
výsadba dřevin (stromů či keřů) podle § 9 ZOPK je
stanovována přiměřeně k ekologické újmě, ke které
kácením došlo.

Následná péče o dřeviny (§ 9 odst. 1 ZOPK)
Následnou péčí o dřeviny se rozumí souhrn opatření a zásahů na dřevině či jejím okolí, které vytvářejí
optimální podmínky pro růst dřevin a vedou ke zdárnému vývoji vysazených jedinců. Jedná se zejména
o provádění výchovných řezů, pravidelnou kontrolu,
případnou úpravu či odstraňování kotvících a ochranných prvků, zálivku, kypření, hnojení, odplevelování,
ochranu proti chorobám a škůdcům, ochranu před
vlivem mrazu a doplňování mulče.

Nedovolené zásahy do dřevin (§ 2 VOK)
Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy
vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které
způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně
či následně způsobí jejich odumření. O nedovolený
zásah se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci
péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha
anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče
o zvláště chráněné území.

Období, ve kterém se kácení dřevin
zpravidla provádí (§ 5 VOK)

za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního
roku. Doporučení kácet dřeviny v době vegetačního
klidu je třeba respektovat zejména s ohledem na další
zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Jde např. o zájem na ochranu ptáků v době hnízdění,
na ochranu netopýrů, ale i např. zájmy obecné ochrany rostlin a živočichů.

Pevná překážka (§ 29 ZSIL)
Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny
pouze dopravní značky a zařízení kromě zábradlí,
zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku. Pevnou překážku lze umístit na pozemní
komunikaci pouze na základě povolení silničního
správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem
Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici,
v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze
za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost
a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná
opatření.
Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno
povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj
náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník
dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.
Tvoří-li pevnou překážku strom a ohrožuje bezpečnost užití komunikace nebo neúměrně ztěžuje použití
těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací, pak na návrh příslušného orgánu Policie České
republiky nebo po projednání s ním nebo na návrh
silničního správního úřadu nebo po projednání s ním
je vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se ZOPK kácet dřeviny na silničních
pozemcích (§ 15 ZSIL). Pro zvýšení bezpečnosti provozu lze podél pevných překážek umístit svodidla (viz
také kap. 3.3.)

Pozemní komunikace (§ 2 ZSIL)

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich
vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se
rozumí období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřeviny.
Povinnost dodržení doby vegetačního klidu pro
kácení dřevin neplyne striktně z obecně závazného
právního předpisu a vzhledem k vazbě vegetačního
klidu na aktuální klimatické podmínky není období
vegetačního klidu ani kalendářně závazně vymezeno. V geografických podmínkách České republiky lze

Pozemní komunikací se rozumí dopravní cesta určena k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně
pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití
a jeho bezpečnosti.
Pozemní komunikace se podle ZSIL dělí na kategorie:
a) dálnice
— pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými
vozidly, která je budována bez úrovňových kříže-
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Poškození stromu – osekané kořenové náběhy (viz „Nedovolené zásahy do dřevin“), foto: Eva Mračanská

ní, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd
a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice
je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům,
která dosahují stanovenou rychlost.
b) silnice
veřejně přístupná pozemní komunikace určená
k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice
tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
silnice I. třídy – určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Silnice I. třídy vystavěná jako
rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je
přístupná pouze silničním motorovým vozidlům,
která dosahují stanovenou rychlost. Má obdobné
stavebně technické vybavení jako dálnice.
silnice II. třídy – určena pro dopravu mezi okresy,
silnice III. třídy – určena k vzájemnému spojení
obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

l místní komunikace I. třídy – dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace v obcích, zejména
rychlostní místní komunikace (vybavením obdobné dálnicím),
l místní komunikace II. třídy – dopravně významná
sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, která spojuje části
obcí navzájem nebo napojuje obce nebo jejich část
na pozemní komunikaci vyšší třídy nebo kategorie,
l místní komunikace III. třídy – obslužná komunikace v obcích běžně přístupná provozu motorových
vozidel a umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů,
l místní komunikace IV. třídy – komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel
nebo takové, na nichž je umožněn smíšený provoz,
například samostatné chodníky, stezky pro pěší,
cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech,
podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

c) místní komunikace
— veřejně přístupné pozemní komunikace, které
slouží převážně místní dopravě na území měst
i venkovských obcí; mají často povahu ulice, náměstí, nábřeží, samostatné pěší komunikace,
parkoviště atd., mohou však mít provozním a stavebním uspořádáním také charakter silnice, i když
podle zákonného členění „silnicemi“ nejsou.

d) účelová komunikace
— pozemní komunikace, která slouží ke spojení
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků
těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
nebo k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků.

—

l

l
l
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Uvedené vymezení není závazné, nýbrž slouží jako
vodítko pro rozhodnutí silničního úřadu o zařazení
konkrétní pozemní komunikace do některé z kategorií a také o tom, co vůbec pozemní komunikací je.
Dálnice a silnice I. třídy se označují číslicemi
od 1 do 99; jde-li o dálnici, uvádí se v evidenci před
číslici písmeno “D”, jde-li o rychlostní silnici, uvádí se
před číslici písmeno “R”. Silnice II. třídy se označují
číslicemi od 101 do 999. Silnice III. třídy se označují jen v evidenci čtyř- až pětimístnými číslicemi podle
nejbližší silnice I. nebo II. třídy, případně doplněnými
indexem malým písmenem. Ramena jednosměrných
silnic se označují indexem velkým písmenem. Silnice
pro mezinárodní provoz se označují též písmenem
“E” a číslem. Kilometrovníky se vyznačuje vzdálenost
v kilometrech od začátku staničení (kilometráže) dálnice nebo silnice I. třídy.
Místní komunikace se pro evidenční účely označuje arabskými číslicemi, za nimiž je uvedeno písmeno
malé abecedy označující třídu místní komunikace.
Číslování je vedeno odděleně pro každou třídu místních komunikací. Místní komunikace I. třídy mají
rozlišovací písmeno a (například 1a, 15a), místní komunikace II. třídy písmeno b, III. třídy písmeno c a IV.
třídy písmeno d. Místní komunikace IV. třídy a účelové
komunikace nepodléhají speciální evidenci podle § 5
VSIL. Obce však jsou povinny vést přehled o stezkách,
pěšinách a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 63 odst. 1 ZOPK. V praxi a pro veřejnost
se místní komunikace obvykle označují názvem,
který bývá vyznačen tabulí na místě a popisem v plánech obce. Nižší třídy místních komunikací a účelové
komunikace zpravidla nejsou v terénu ani v běžně
dostupných mapách od sebe rozlišeny žádným dopravním značením, což v praxi působí problémy při
určování práv a povinností, které z kategorie pozemní komunikace vyplývají. V dalším textu budou pod
pojmem (pozemní) komunikace a silnice (bez označení třídy) myšleny především vyšší třídy a kategorie
pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní komunikace I. – III. tř.).

Rozhledové oblouky a trojúhelníky
(§ 33 ZSIL)
V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy
o poloměru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto
pozemních komunikací se nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké
keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled
potřebný pro bezpečnost silničního provozu; to neplatí pro lesní porosty s keřovým parkem zajišťující
stabilitu okraje lesa. Strany rozhledových trojúhel-

Rozhledový trojúhelník, podle ČSN 73 6102 Projektování
křižovatek

níků se stanovují 100 m u silnice označené dopravní
značkou podle zvláštního předpisu jako silnice hlavní a 55 m u silnice označené dopravní značkou podle
zvláštního předpisu jako silnice vedlejší.

Silniční pozemek (§ 11 ZSIL)
Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž
je umístěno těleso komunikace a silniční pomocný
pozemek. Tělesem komunikace se rozumí vozovka,
krajnice a příkopy (rigoly) či svahy (zářezy, náspy,
opěrné zdi) kolem nich.
Pokud je mimo území zastavěné nebo zastavitelné (v krajině) část pozemku za příkopy a svahy
ve vlastnictví vlastníka komunikace, označuje se jako
silniční pomocný pozemek. Souborně označuje zákon o pozemních komunikacích těleso komunikace
a silniční pomocné pozemky jako „silniční pozemek“, což je speciální pojem podle tohoto zákona,
jenž je poněkud zavádějící, protože nezahrnuje
„pozemky“ v obecném smyslu, na kterých je stavba
komunikace umístěna.
Uvnitř obcí se komunikace vymezují velice úzce
– v podstatě je to jen vozovka a krajnice (pravidla
vymezení šířky silnice obsahuje § 11 odst. 3 ZSIL),
resp. u dálnic a silnic vedoucích obcemi není silniční vegetace příslušenstvím komunikace. Tyto tzv.
průjezdní úseky dálnic a silnic se určují podle hranice zastavěného území a podle zastavitelných ploch
(dříve označováno jako intravilán), nebo je v případě neexistence územního plánu v obci speciálně
určí silniční úřad (pozor: umístění dopravní značky
označující obec nebo konec obce nemusí být totožné
s hranicí průjezdního úseku).

Silniční ochranná pásma (§ 30 ZSIL)
Ochranná pásma jsou vymezena k příčnému uspořádání komunikací. Jsou vymezena mimo souvisle
zastavěné území obcí, tzn. netýkají se intravilánu

/ 10 /

Komorní Lhotka – torzo stromu ponechané v aleji jako biotop zvláště chráněného druhu, foto: Eva Mračanská

obcí, místních komunikací a průjezdních úseků.
dálnice:
100 m od osy jízdního pásu
silnice I. třídy:
50 m od osy vozovky
silnice II. a III. třídy: 15 m od osy vozovky (obvyklá
šířka vozovky je 7 – 8 m)

Silniční vegetace (§ 13 písm. d) a § 15 ZSIL)
Silniční vegetace je příslušenstvím dálnice, silnice
a místní komunikace. Silniční vegetace na silničních
pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní
komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto
pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo
neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.

Stromořadí (§ 1, písm. c) VOK)
Stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně deseti
stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém
úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý
strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí. Povolení orgánu ochrany přírody je ve stromořadí
nezbytné také ke kácení jednotlivých stromů s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí

menším než 80 cm. Je tak posílena ochrana u nově
zakládaných stromořadí a u stromořadí tvořených
druhy dřevin, které obvodu kmene 80 cm ve výčetní
výšce zpravidla nedosahují.

Torzo stromu
Torzem stromu se rozumí ponechání kmene vyššího, než je obvyklá výška pařezu. Pokud není torzo
stromu výsledkem přirozeného působení přírodních
procesů, nelze jeho umělé vytváření chápat jako
kácení dřevin, ale zpravidla jako nedovolený zásah
do dřevin ve smyslu § 2 VOK (viz výše). Výjimkou jsou
případy umělého vytváření torza s ohledem na zvláštní zájmy ochrany přírody. Typickým případem je
ponechání torza jako biotopu pro zvlášť chráněné
druhy hmyzu.

Závažné důvody pro kácení dřevin
(§ 8 odst. 1 ZOPK)
Závažné důvody pro kácení dřevin jsou skutečnosti,
které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než
pokácením dřeviny. Vzhledem k rozdílnému funkčnímu a estetickému významu konkrétních dřevin
na konkrétních stanovištích mohou být stejné důvody
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ke kácení uváděné v žádosti o kácení podané žadatelem posouzeny ze strany OOP odlišně.

škoda značného rozsahu (kácení v krajní nouzi), se
považuje takový stav, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a nelze čekat na vydání povolení o kácení dřeviny
(případně souhlas se zásahem do významného krajinného prvku nebo rozhodnutí o zrušení ochrany
památného stromu či souhlas s ošetřením památného
stromu), čímž by docházelo k neúměrnému zvyšování či prodlužování rizika ohrožení života či zdraví lidí.
Pro definování škody značného rozsahu lze podpůrně
využít definici obdobného pojmu v zákoně č. 40/2009
Sb., trestní zákoník. Ten definuje značnou škodu,
jako škodu dosahující částky nejméně 500 000 Kč.

Zdravotní důvody kácení (§ 8 odst. 2 ZOPK)
Zdravotním důvodem pro kácení dřevin jsou situace,
kdy stav a rozsah napadení dřevin významně ohrožuje
okolní dřeviny. Může se jednat o výjimečné případy napadení dřevin epidemickými chorobami a masivního
(kalamitního) napadení škůdci a patogeny ve smyslu
§ 7 odst. 2 ZOPK. Za kácení ze zdravotních důvodů
nelze považovat kácení suchých dřevin.

Zřejmé a bezprostřední ohrožení života
či zdraví nebo hrozící škoda značného
rozsahu (§ 8 odst. 4 ZOPK)
Za stav dřevin, který zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví, resp. zřejmě a bezprostředně hrozí

3.2. Vlastnické vztahy ke komunikacím a silničním alejím

S

ilniční vegetace, tedy veškeré stromy, keře i trávníky, jsou příslušenstvím komunikací. Vlastníci
a správci jednotlivých pozemních komunikací
tedy vlastní i vegetaci kolem nich, resp. ji spravují. Zde
je ovšem nutné upřesnit, že uvedená pravidla vlastnictví se vztahují na silniční pozemky, tedy na pozemky,
na nichž je umístěno těleso komunikace a silniční pomocný pozemek (pokud je tento pruh za příkopem či
svahem ve vlastnictví vlastníka komunikace).
Princip stanovující, že stromořadí podél průjezdních úseků silnic nejsou součástí těchto úseků, je
založen na přednostní přírodní a estetické funkci
dřevin v obcích. Zákon o pozemních komunikacích
uznává, že dobrý stav a péče o stromořadí je zde především v zájmu obce a jejích obyvatel, zatímco silniční
správa (státní, krajská) by v případě nedobrovolné

péče o ně mohla spíše usilovat o jejich likvidaci.
Pokud však jde o stromořadí uvnitř obcí, mohou
vznikat problémy s určením jejich vlastnictví. Stromy samozřejmě nevyrůstají z chodníků (které nejsou
součástí průjezdních úseků dálnic a silnic, resp. jsou
součástí místních komunikací I.-III. tř. či samostatnými místními komunikacemi IV. tř.) jakožto vlastnictví
obcí, ale z pozemků pod nimi či vedle nich. Tyto pozemky bývají nejčastěji ve vlastnictví obce, ale mohou
být také ve vlastnictví vlastníka průjezdního úseku
dálnice či silnice, anebo dalších osob vlastnících pozemky podél místních komunikací.
Pro určení vlastnictví alejí a dalších dřevin podél komunikací uvnitř obcí lze ohledně jejich správy
obcím doporučit zpracování evidence majetku
(pasportizace, která může vyjít zejm. ze zjištění, zda

Vlastníci komunikací podle zákona o pozemních komunikacích

Vlastník

Kategorie/typ komunikace

Stát

dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy

Kraje (dle územního obvodu)

silnice II. a III. třídy

Obce (dle územního obvodu)

místní (rychlostní) komunikace

Hlavní město Praha (ve svém územním obvodu)

silnice II. a III třídy, místní (rychlostní) komunikace

Právnické a fyzické osoby, včetně obcí
(dle katastru nemovitostí)

účelové komunikace
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právo k hospodaření s těmito stromy náleželo k 23.
11. 1990 obcím – viz zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění). Poslední možností, jak
rozhodnout případný spor o vlastnictví alejí, je podání
tzv. určovací žaloby občanskoprávnímu soudu.
Pokud jde o aleje a další vegetaci, lze shrnout, že
vlastníkem:
l vegetace před příkopem (na krajnici, na náspu) je
vlastník pozemní komunikace;
l vegetace za příkopem (nebo za patou náspu) v krajině je vlastník uvedený v katastru nemovitostí;
l vegetace za krajnicí (za obrubami chodníků

apod.) v zastavěném území je obvykle obec nebo
jiný vlastník uvedený v katastru nemovitostí.
Vlastníka komunikace určuje zákon o pozemních
komunikacích (viz tabulka na str. 10).
Vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím I. třídy
vykonává ze zákona Ministerstvo dopravy. Výkonem
vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy
pověřilo Ministerstvo dopravy státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). ŘSD pak
vykonává faktickou správu státních komunikací.
Obdobně lze určit faktické správce u všech pozemních komunikací (viz následující tabulka).

Správci pozemních komunikací

Správce

Kategorie/typ komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy

Krajské správy silnic (příspěvkové organizace krajů nebo
obchodní organizace založené a řízené kraji)

silnice II. a III. třídy

Technické správy komunikací, technické služby apod. pojmenované organizace (příspěvkové organizace obcí nebo
obchodní organizace jimi založené a řízené)

místní (rychlostní) komunikace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková
organizace (na území Prahy)

silnice II. a III. třídy, místní (rychlostní) komunikace

Právnické a fyzické osoby, včetně obcí (dle katastru nemovitostí)

účelové komunikace

3.2.1. Kompetence při správě a ochraně alejí
1. Státní správa a dozor ve věcech
pozemních komunikací
Státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejné účelových komunikací vykonávají
tzv. silniční správní úřady, kterými jsou: (viz tabulka
na následující straně).
Jde-li o věc, jež se má uskutečnit ve správním
obvodu dvou nebo více silničních úřadů, provede
řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán (hierarchie naznačena i v tabulce),
který také může zpětně pověřit jeden ze silničních
úřadů. Pokud jde o samotné pravomoci silničních
správních úřadů (netýká se celních úřadů), jsou
ve vztahu k alejím především tyto: dohadují s orgá-

ny ochrany přírody kácení na silničních pozemcích;
dále silniční úřady rozhodují o zařazení pozemní
komunikace do určité kategorie nebo o její změně
a také uplatňují stanoviska v rámci územního plánování a územních řízení, jejichž součástí jsou také
požadavky na trasování stávající zelení a budoucí
ozelenění.
Územní řízení ve věcech novostaveb, rozšiřování
či přeložek komunikací vedou tzv. obecné stavební
úřady (tj. většinou úřady obcí III. stupně a Magistrát
hl. m. Prahy). Vést stavební řízení a vydávat stavební
povolení na stavby komunikací namísto těchto obecných stavebních úřadů mají na starosti tzv. speciální
stavební úřady: (viz tabulka na následující straně).
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Silniční správní úřady

Silniční správní úřad

Působnost pro komunikace

Vlastník / Správce komunikace

Ministerstvo dopravy

dálnice a rychlostní silnice

stát / ŘSD

Krajské úřady

silnice I. třídy (ve svém správním obvodu

stát / ŘSD

Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
(obce III. stupně)

silnice II. a III. tříd (ve svém správním
obvodu)

kraje / krajské správy silnic

obecní úřady (obce I.
stupně)

místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace (ve svém správním
obvodu)

obec (místní komunikace), různé osoby (účelové komunikace)

Magistrát hl. m. Prahy

silnice I., II. a III. tříd, místních komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace (ve svém správním obvodu)

hl. m. Praha, některé svěřeny do správy městských částí / Technické služby,
některé ve správě úřadů městských
částí

celní úřady

všechny typy komunikací – speciální pravomoci

Speciální stavební úřady

Speciální stavební úřad

Působnost pro komunikace

Ministerstvo dopravy

dálnice a rychlostní silnice

Krajské úřady

silnice I. třídy (ve svém správním obvodu)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(obce III. stupně)

silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace (ve svém správním obvodu)

Magistrát hl. m. Prahy

silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace (ve svém správním obvodu)

2. Státní správa a dozor
ve věcech ochrany dřevin
Správními orgány, které rozhodují o kácení dřevin,
ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků
vhodných k náhradní výsadbě, jsou orgány ochrany přírody – zpravidla obecní úřady obcí I. stupně,
v jejichž správním obvodu se předmětná dřevina nachází. V praxi to jsou všechny obecní úřady, městské
úřady (odbory životního prostředí), magistráty nebo
úřady městských částí ve statutárním městě, pokud
došlo na základě statutu k přenesení kompetence
z magistrátu. O stromech rostoucích na území národních parků rozhoduje příslušná správa národního
parku (NP). V ochranných pásmech NP, na území
chráněných krajinných oblastí (CHKO) a v ochranných pásmech CHKO si může příslušná správa NP
nebo CHKO vyhradit působnost úřadů jmenovaných
v předchozím odstavci. Uvedené pravomoci vykonávají úřady obcí jako státní správu, tedy v tzv. přenesené
působnosti. O povolení ke kácení nikdy nerozhodu-

jí orgány vykonávající samosprávu (zastupitelstvo).
Pro obecní úřady povolující kácení jsou odvolacím
orgánem krajské úřady (nebo správy NP/CHKO u kácení v ochranných pásmech NP, na území CHKO
a v ochranných pásmech CHKO). Odvolacím orgánem pro správy NP/CHKO je Ministerstvo životního
prostředí (příslušný odbor výkonu státní správy).
U geograficky nepůvodních druhů dřevin a kříženců musí ten, kdo je hodlá vysadit v krajině, žádat
o povolení obecní úřad obce s rozšířenou působností
– tzv. úřady obcí III. stupně. Tyto úřady mají rovněž
pravomoc nařídit provedení nezbytných zásahů nebo
i pokácení dřeviny v případě výskytu nákazy dřevin
epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami.
Nejdůležitější pravomocí však je přijímat oznámení
o kácení dřevin a rozhodovat o pozastavení, omezení nebo zákazu jejich kácení v případě chybějících
důvodů ke kácení či rozporu s dalšími zákonnými
ustanoveními. Další pravomoci mají úřady III. stupně
a úřady II. stupně (pověřené obecní úřady) ve věcech
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ochrany památných stromů, významných krajinných
prvků a krajinného rázu.
Pro doplnění přehledu kompetencí lze uvést, že
řízení o uložení pokuty a nápravných opatření za ničení dřevin nebo nepovolené kácení (§ 86 – 88 zákona
o ochraně přírody) vedou místně příslušné úřady obcí
III. stupně a na území NP, CHKO a v jejich ochranných pásmech správy NP/CHKO. Pokutu a nápravné
opatření může uložit také Česká inspekce životního
prostředí, pokud zahájí řízení dříve (alespoň den předem) než vyjmenované orgány. Dozorové pravomoci
mají jak krajské úřady a správy NP/ CHKO (spíše metodické a praktické vedení obecních úřadů), tak MŽP
(vrchní dozor spočívající především ve sjednocování výkladů právních předpisů uvnitř celého rezortu

a vydávání metodik). Vykonávat obecný dozor nad
dodržováním zákona a vydaných povolení jak právnickými a fyzickými osobami, tak orgány ochrany
přírody, má Česká inspekce životního prostředí (dále
jen „inspekce“). Inspekce zjišťuje a eviduje případy
ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny
a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je zejména oprávněna vyžadovat prokazování
totožnosti podle § 54 a ukládat v terénu omezující
opatření v případě škodlivé (a to i povolené) činnosti podle § 66. Česká inspekce životního prostředí
také provádí obecnou kontrolu náhradních výsadeb
v rámci své dozorové pravomoci (§ 80 odst. 1 zákona
o ochraně přírody).

3.2.2. Shrnutí kompetencí ve věcech silničních stromořadí
Obecní úřady (obce I. stupně)
l V případě dřevin, jež jsou příslušenstvím místních
komunikací a veřejně přístupných komunikací,
dohadují s orgány ochrany přírody (stejný úřad I.
stupně, jen jiný odbor, nebo úřední osoba) možnost jejich kácení.
l Vykonávají další pravomoci silničního správ. úřadu,
včetně státního dozoru ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
l Vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách.
l Povolují kácení dřevin, jež jsou příslušenstvím pozemních komunikací, ukládají náhradní výsadbu
a vedou přehled pozemků pro ni vhodných.

l

l

l
l

Pověřené obecní úřady (obce II. stupně)
l Registrují dřeviny jako významné krajinné prvky.
l Vydávají v případě kácení dřevin, které jsou součástí registrovaného krajinného prvku, závazná
stanoviska k zásahům do nich.
l Vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů a rozhodnutí o zrušení jejich ochrany.
l Vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů
a ke stanoveným činnostem v jejich ochranných pásmech, povolují výjimky ze zákazů u pam. stromů.

Obecní úřady s rozšířenou
působností (obce III. stupně)
l V případě dřevin, jež jsou příslušenstvím silnic
II. a III. třídy, dohadují s orgány ochrany přírody
(úřady I. stupně, v některých případech jiný odbor
stejného úřadu) možnost jejich kácení.
l Vykonávají další pravomoci silničního správního

l

úřadu, včetně státního dozoru ve věcech silnic II.
a III. tř.
Vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Přijímají oznámení o kácení dřevin, jež jsou
příslušenstvím pozemních komunikací (pěstební a zdravotní důvody, kácení v ochranném
pásmu elektrického vedení a vedení plynu, havarijní kácení) a rozhodují o pozastavení, omezení
nebo zákazu jejich kácení.
Povolují výsadbu geograficky nepůvodních druhů
dřevin a kříženců v krajině.
Vydávají souhlasy k rozsáhlému kácení dřevin, které by mohlo snížit nebo změnit krajinný ráz.
Ukládají pokuty a nápravná opatření za ničení dřevin nebo nepovolené kácení.

Krajské úřady
l V případě dřevin, jež jsou příslušenstvím silnic
I. třídy, dohadují s orgány ochrany přírody (úřady
I. stupně) možnost jejich kácení.
l Vykonávají další pravomoci silničního správního
úřadu, včetně státního dozoru ve věcech silnic
I. tříd, rozhodují o odvolání proti rozhodnutí obecních úřadů, zejm. o povolení kácení.
l Provádějí kontrolu náhradních výsadeb v rámci své
dozorové pravomoci.

Ministerstvo dopravy
l V případě dřevin, jež jsou příslušenstvím dálnic
a rychlostních silnic, dohaduje s orgány ochrany
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přírody (úřady I. stupně) možnost jejich kácení,
l Vykonává působnost silničního správního úřadu
a speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic
a rychlostních silnic.
l Vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními
správními úřady.

Ministerstvo životního prostředí
l Vykonává vrchní státní dozor ve věcech ochrany
dřevin spočívající především ve sjednocování výkladů právních předpisů uvnitř celého rezortu,
odborného školení úředníků a vydávání metodik.

Česká inspekce životního prostředí
l Ukládá pokuty a nápravná opatření za ničení dřevin nebo nepovolené kácení.
l Zakazuje či omezuje kácení v případě jeho rozporu s právními předpisy.
l Provádí obecnou kontrolu náhradních výsadeb
v rámci své dozorové pravomoci.
l Vykonává státní dozor nad orgány ochrany přírody
a všemi dalšími osobami za účelem dodržení zákonností ve věcech ochrany dřevin.
Podrobnosti o úřední praxi orgánů ochrany přírody viz kap. 3.4.

3.3. Technické normy a arboristické standardy
Technické normy pro projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Největší rozhodující vzdálenost pevné překážky,
kdy je nutno osadit svodidlo, se stanoví podle následujícího grafu.

Tyto normy jsou pouze doporučující, protože nemají oporu v zákoně. Výjimkou je norma pro budování
křižovatek.
V normě pro projektování silnic a dálnic jsou vyjmenovány přínosy vyplývající z existence doprovodné
vegetace:
l optické vedení řidičů, začlenění do krajiny;
l ochrana před oslněním;
l ochrana proti sněhu (jazyky, závěje), větru a erozi.
Výsadba vegetace není dovolena:
l při nemožnosti dodržení bočního odstupu nebo
ochrany překážky (stromu) svodidlem;
l na novostavbách a rekonstrukcích silnic II. a III.
třídy a u všech existujících silnic v úrovni terénu
a násypech bez svodidel.
Při výsadbě je nutno dodržet rozhledová pole a odstupy od vozovky:
l větve keřů 1 – 2 – 3 m od vozovky (dle šířky);
l kmeny stromů – doporučená bezpečná zóna je cca
10 m, dle dovolené rychlosti (na základě vyhodnocení nehod končí většina havarovaných aut do 10 m
od komunikace (při rychlosti jízdy cca 90 – 130 km
/h, při nižší rychlosti se tahle vzdálenost úměrně
snižuje).
Výsadba není dovolena na komunikacích s povolenou rychlostí vyšší než 60 km/h, bez ochrany svodidly.

Graf: největší rozhodující vzdálenost pevné překážky.
Za touto vzdáleností lze bez problémů provádět výsadbu
stromů.

V normě pro budování křižovatek je definována
překážka v rozhledu:
Překážkou v rozhledu nejsou stromy do průměru kmene 0,15 cm, pokud nevytváří řady a mají větve
3,0 m nad vozovkou. Tuto charakteristiku splňuje cca
10 letý listnatý strom.

Technické normy vztahující se k silniční vegetaci
Technické podmínky 99 – vysazování a ošetřování
silniční vegetace, ze dne 11. 12. 1997, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2004
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Dokument rozebírá problematiku silniční vegetace
velmi podrobně (nevěnuje se pouze stromům a keřům,
ale ozelenění silnic vůbec). Obsahuje také některé
zásadní části věnované například funkci a významu
vegetace, koncepci péče o silniční vegetaci včetně generelu a plánu péče. Nicméně ani ve znění dodatku
z roku 2004 již nereflektuje aktuální právní požadavky a dendrologické a arboristické poznatky týkající se
výsadby, údržby a ochrany silniční vegetace. Norma je
navíc poměrně jednostranně zaměřena na intenzivní
péči o ovocné stromy. Zřejmě již neodpovídá ani současné personální struktuře a praxi silničních správ, kdy
odborná péče o stromy podél silnic je řešena externími
dodavateli. Zásady odborné péče o stromy, kterými by
se v současnosti měli správci silniční zeleně řídit, jsou
obsaženy v arboristických standardech (viz níže).

Další technické normy z řady Technologie vegetačních úprav v krajině jsou uvedeny v kap. 10. Jejich
podrobný rozbor je nad rámec této publikace.

Arboristické standardy
Ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
a odborníků z řad dendrologů, arboristů i projektantů a správců silnic vycházejí od roku 2013 arboristické
standardy. Pro péči o stromy podél silnic mají význam zejména Výsadba stromů a řez stromů. V roce
2015 mají vyjít Standardy péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury a Ochrana stromů při
stavební činnosti. Na webu standardy.nature.cz je
možno sledovat postup práce na dalších standardech
a účastnit se připomínkového řízení.

3.4. Stromy a úřední praxe
Použité zkratky:

PR: přírodní rezervace
PP: přírodní památka
ZCHÚ: zvláště chráněné území
ZOPK: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
ZSIL – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)

CHKO: chráněná krajinná oblast
NP: národní park
NPR: národní přírodní rezervace
NPP: národní přírodní památka
OP: ochranné pásmo
OOP: orgán ochrany přírody

K

ácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „ZOPK“) a jeho prováděcí vyhláška
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Dřevinami se rozumí stromy či keře rostoucí
jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních
útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.
Všechny dřeviny (včetně ovocných a náletových) jsou
zákonem chráněny před poškozováním a ničením.
O jejich kácení se většinou rozhoduje ve správním řízení. V některých případech je přípustný oznamovací
režim, stromy s velikostí, popř. jinou charakteristikou
stanovenou prováděcí vyhláškou MŽP lze kácet i bez
oznámení. Zákon nezná „povolení/souhlas/stanovisko“ k ořezu dřevin, takovýto právní akt nelze vydat.

Kácení dřevin, které je nutno povolit
na základě žádosti (§ 8, odst. 1 ZOPK)
Současná právní úprava vyžaduje až na výjimky
povolení ke kácení dřevin, o jehož udělení či neudělení se rozhoduje ve správním řízení. Jeho formální
průběh upravuje především zákon č. 500/2004 Sb.,

správní řád. Drobnými odchylkami u lhůt (zejm. 60
dnů na rozhodnutí o žádosti) a rozšířením okruhu
účastníků (občanská sdružení) jsou pravidla podle
správního řádu doplněna zákonem o ochraně přírody
(§ 70, 71 a 83). Vydané povolení má formu správního
rozhodnutí.

Náležitosti žádosti o kácení
dřevin rostoucích mimo les
l jméno, datum narození a adresu žadatele (právnická osoba místo data narození uvede identiﬁkační
číslo – IČ),
l označení katastrálního území a parcely, na které
se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin
a situační zákres (mapka v potřebném měřítku
– často postačí zákres do snímku z katastru nemovitostí),
l doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit
v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám
(v případě žádosti nájemce či uživatele též písemný souhlas vlastníka),
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Tab. 1: Závažné důvody pro kácení dřevin jsou skutečnosti, které nelze účinně eliminovat
přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny.
Vzhledem k rozdílnému funkčnímu a estetickému významu konkrétních dřevin na konkrétních
stanovištích mohou být stejné důvody ke kácení uváděné v žádosti o kácení podané žadatelem
posouzeny ze strany OOP odlišně. (Metodická instrukce MŽP)
Tab. 2: Funkční význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských
a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., jako souboru funkcí
ovlivňujících životní prostředí. Estetický význam dřevin je pak dán jejich působením na vnímání
člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy (Metodická instrukce MŽP)
l speciﬁkaci dřevin, které mají být káceny, zejména
druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů
dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést
výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
l zdůvodnění kácení jednotlivých dřevin,
l označení úřadu, jemuž je žádost určena,
l podpis osoby, která žádá (nebo která jedná jménem žadatele).
Pokud je k rozhodnutí obecního úřadu třeba
spolupůsobení jiného orgánu, je vhodné již k žádosti doložit písemné rozhodnutí či vyjádření tohoto
orgánu (např. při souběhu s jinými ochrannými režimy). Žádost může podat pouze vlastník pozemku či
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Náležitosti žádosti o povolení kácení upravuje obecně § 37
odst. 2, § 45 odst. 1 správního řádu a dále pak § 4 odst.
1 vyhlášky č. 189/2013, Sb.).

Postup správního úřadu v řízení ve věci
povolení kácení stromů rostoucích mimo les
Vyhodnocení úplnosti žádosti o povolení kácení
– náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin jsou stanoveny v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Vyhodnocení odůvodněnosti žádosti o povolení
ke kácení, včetně závažnosti důvodů pro kácení (viz
na této straně Tab. 1 Závažné důvody pro kácení dřevin).
Vyhodnocení funkčního a estetického významu
(viz Tab. 2: Funkční a estetický význam dřevin). Součástí vyhodnocení funkčního a estetického významu
je úvaha o vzniku ekologické újmy, která kácením dřevin vznikne, resp. o jejím rozsahu.
Místní šetření (důkaz ohledáním věci na místě)
slouží k ověření údajů uvedených v žádosti, zejména ověření příslušnosti dřevin k danému pozemku
a jejich polohy na něm, určení druhu dřevin a jejich

velikosti, odborné posouzení jejich zdravotního stavu
a funkčního a estetického významu a ověření důvodů
ke kácení uvedených žadatelem. Při místním šetření
se také zjišťují skutečnosti související s ostatními zájmy chráněnými podle ZOPK. Viz níže.
Uložení náhradní výsadby na základě posouzení
závažnosti důvodů pro kácení dřevin a vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin. (Podrobnosti k náhradní výsadbě viz níže.)
Odůvodnění rozhodnutí o povolení kácení.
Z odůvodnění rozhodnutí musí být patrné, jak OOP
vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin a jak
provedl správní uvážení o závažnosti důvodů pro povolení kácení.

Souběh s jinými ochrannými režimy podle ZOPK
Jestliže by kácení dřevin mohlo vést k ohrožení jiných
zájmů chráněných podle ZOPK (ochrana památných
stromů, ochrana významných krajinných prvků, volně
žijících ptáků, krajinného rázu, zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, zvláště chráněných území,
ptačích oblastí a evropsky významných lokalit), může
OOP povolit kácení dřevin až po vydání potřebného
správního aktu (rozhodnutí, stanovisko, souhlas) příslušným OOP. Pokud potřebný správní akt nepředloží
žadatel už se svou žádostí o kácení dřevin, přistoupí OOP k řešení předběžné otázky v souladu s § 57
správního řádu. Pokud rozhodnutí o povolení kácení
závisí na vyřešení této předběžné otázky, o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může úřad vyzvat
žadatele o kácení, aby podal žádost o vydání výjimky
z jiného ochranného režimu (§ 57 správního řádu).
Do té doby může ve smyslu § 64 odst. 1 písm. c) řízení
o povolení kácení přerušit.
K vydání správního aktu ve věci ohrožení jiných
zájmů chráněných podle ZOPK je ve většině případů
příslušný úřad obce s rozšířenou působností, případně správy národních parků a chráněných krajinných
oblastí.
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Náležitosti rozhodnutí o kácení
dřevin rostoucích mimo les
Výrok: obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením
ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. Žádosti je možno vyhovět i zčásti.
Odůvodnění: v odůvodnění rozhodnutí obecní úřad
uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí,
jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při
použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval, jaké pro rozhodnutí použil podklady. Zejména
musí být patrné, jak vyhodnotil funkční a estetický
význam dřevin a jak provedl správní uvážení o závažnosti důvodů pro povolení kácení.
Poučení o odvolání: odvolacím správním orgánem
je krajský úřad, na území NP/CHKO příslušná správa.
U kácení v maloplošných chráněných územích a jejich
ochranných pásmech v NP a na území CHKO je odvolacím orgánem Ministerstvo životního prostředí.

Orgány ochrany přírody povolující kácení
Správním orgánem, který o žádosti o kácení rozhoduje, je obecní úřad obce I. stupně v rámci výkonu státní
správy v přenesené působnosti (včetně území CHKO,
s výjimkou maloplošných ZCHÚ). V praxi to tedy jsou
obecní úřady, městské úřady, úřady městských částí
ve statutárním městě, pokud došlo na základě statutu
k přenesení kompetence, jinak magistrát. Na území
vojenských újezdů jsou to újezdní úřady.
V PR a PP a jejich OP mimo CHKO a NP rozhoduje
o kácení stromů příslušný krajský úřad. O stromech
rostoucích na území NP a v CHKO na územích maloplošných ZCHÚ, včetně všech NPR a NPP a jejich
OP rozhoduje příslušná správa národního parku (NP)
nebo chráněné krajinné oblasti (CHKO). Na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých
pro obranu státu, mimo vojenské újezdy rozhoduje
o kácení stromů MŽP.
Pro doplnění přehledu kompetencí lze uvést, že
řízení o uložení pokuty za nepovolené kácení dřevin
podle § 87 nebo § 88 zákona o ochraně přírody vedou místně příslušné obce s rozšířenou působností
a na území NP, CHKO a v jejich ochranných pásmech
správy NP/CHKO. Pokutu může uložit také Česká inspekce životního prostředí, pokud zahájí řízení dříve
(alespoň den předem) než vyjmenované orgány.

Účastníci řízení
Statut účastníka řízení upravuje § 27 a násl. správního
řádu, § 70 zákona o ochraně přírody. Postavení účastníka řízení mají všichni (spolu)vlastníci pozemku,
na němž dřeviny rostou, popřípadě i nájemci a uživatelé tohoto pozemku. Účastníkem řízení o povolování
kácení dřevin je vždy příslušná obec. Postavení účastníka řízení má i občanské sdružení, jehož hlavním
posláním je ochrana přírody a krajiny a to za podmí-

nek, že a) má právní subjektivitu, b) podá k obecnímu
úřadu žádost o informování o zahájených správních
řízení (žádost platí vždy jeden rok od jejího podání) c)
oznámí obecnímu úřadu písemně svou účast v řízení
do 8 dnů ode dne oznámení o zahájení řízení. Je možné, že skácením dřeviny budou přímo dotčeny zájmy
jiných subjektů. Tyto mohou být také na základě rozhodnutí správního orgánu účastníky řízení.

Ocenění dřevin a náhradní výsadba
Náhradní výsadba (§ 9, odst. 1 ZOPK) by měla být
úměrná vzniklé újmě. To není možné zajistit ukládáním výsadby metodou „kus za kus“, protože
ekologická funkce mladého stromu je nesrovnatelně
nižší, než stromu vzrostlého. Například jako náhradu
za osmdesátiletý buk, resp. K dosažené stejné ekologické funkce, by bylo nutné vysadit zhruba 1500
osmi až desetiletých odrostků. Nejlepší existující metodiku „Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les“
zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny. Metodika a příslušná softwarová aplikace (internetová
kalkulačka) oceňování dřevin je dostupná na www.
ocenovanidrevin.nature.cz.
Podmínkou úspěšnosti výsadby je vhodná volba
druhu, případně kultivaru dřeviny. Pro stromořadí je
vhodné vybírat stromy s vysoko nasazenou korunou
kvůli zajištění dostatečné podchodné a podjezdné
výšky („alejové stromy“). V zástavbě nejsou vhodné
dřeviny se silně alergizujícím pylem, v blízkosti komunikací pak stromy, ze kterých padá množství plodů.
Geograﬁcky nepůvodní druhy a všechny křížence je
možné do krajiny rozšiřovat jen s povolením orgánu
ochrany přírody. Druhy, které mohou být hostiteli karanténních chorob a škůdců, je za určitých okolností
stanovených rostlinolékařskými předpisy zcela zakázáno vysazovat. Vhodný druh je v každém případě
třeba vybírat s dostatečnými odbornými i místními
znalostmi. Smyslem náhradní výsadby je zachování
zeleně na daném stanovišti, včetně zachování její estetické, biologické a funkční hodnoty.
Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících
součást dálnice, silnice nebo místní komunikace
může být vysazována pouze ve vzdálenosti, kde netvoří pevnou překážku ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.
a normativních předpisů (viz kap. 3.2.).

Kácení dřevin, které je nutno předem
oznámit (§ 8, odst. 2 ZOPK)
V některých případech může povolování kácení dřevin probíhat v takzvaném oznamovacím režimu.
Jedná se o kácení z důvodů pěstebních či zdravotních,
dále jde o kácení podle vodního a energetického zákona – kácení dřevin při údržbě břehových porostů
prováděné při správě vodních toků – a odstraňová-
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ní dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační
a plynárenské soustavy prováděném při provozování
těchto soustav. Oznámení se podává písemně nejméně 15 dnů předem, jeho náležitosti jsou uvedeny
v § 4, odstavci 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. A podává
se k příslušnému orgánu ochrany přírody („trojkové
obce“ – obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
na území NP a CHKO příslušné správy) podle stejných pravidel, jako kdyby se kácení povolovalo (viz
výše). Nemá-li oznámení uvedené náležitosti, postupuje úřad podle § 37 odst. 3 správního řádu, tj.
pomůže oznamovateli nedostatky odstranit nebo jej
vyzve k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu. V případě, že kácení odporuje pravidlům pro kácení podle zákona o ochraně přírody,
nebo jsou dotčeny další zájmy ochrany přírody, anebo
jsou porušeny zvláštní předpisy, musí orgán ochrany
přírody zakročit:
1. v případě pochyb o zákonnosti kácení zahájí neprodleně řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu
kácení podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody,
a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení oznámení,
2. vydá rozhodnutí o předběžném opatření (podle §
61 správního řádu), ve kterém přikáže oznamovateli – účastníku řízení – zdržet se kácení,
3. ukončí řízení, a to buď usnesením dle § 66 odst. 2
správního řádu o zastavení řízení, pokud po přihlédnutí k dalším stanoviskům příslušných orgánů
a zjištěním (např. posudku o stavu dřevin) považuje
kácení za oprávněné, anebo vydá rozhodnutí o zákazu kácení dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody,
pokud ze stanovisek a posudků vyplývá opak.

Kácení dřevin, které je nutné dodatečně
oznámit (§ 8, odst. 4 ZOPK)
Kácení v krajní nouzi – v případě, že je stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné provést kácení okamžitě a tento zásah oznámit orgánu
ochrany přírody až zpětně, a to do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody).
Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které
nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů
po silném větru a přírodních katastrofách. Důvod pro
havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze
naopak zaparkovat jinam. Zákon o ochraně přírody
nedeﬁnuje co je škodou značného rozsahu, lze však
analogicky použít částku nejméně 500 tisíc korun,
kterou deﬁnuje značné škody platný trestní zákoník.
Oznamovací povinnost má ten, kdo ohrožující dřevinu
fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka. Formu a náležitosti oznámení stanoví vyhláška
č. 189/2013 Sb., § 4, odst. 2. Dle tohoto ustanovení je
třeba navíc v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4

zákona doložit skutečnosti nasvědčujících tomu, že
byly splněny podmínky pro tento postup.

Kácení bez nutnosti povolování či
oznamování (§ 8, odst. 3 ZOPK)
Povolení ani oznámení není třeba ke kácení dřevin
se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. (§ 3) tyto
charakteristiky určuje takto: Povolení ke kácení
dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b)
zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona
nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených
v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň.
Tato výjimka z povolovacího režimu se vztahuje
jak na fyzické, tak na právnické osoby jako vlastníky
dřevin. Kácet ovšem nelze v případě, kdy jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem o ochraně
přírody (památný strom a další případy ochranného
režimu) a podmínky zvláštních právních předpisů
(např. nesmí dojít ke kácení dřevin na pozemcích sousedících s koryty vodních toků, pokud bylo zakázáno
vodoprávním úřadem kvůli stabilitě koryta podle § 51
odst. 2 vodního zákona).

Shrnutí pro kácení na silničních
pozemcích a kácení alejí
Kácením dřevin na silničních pozemcích se rozumí
kácení na pozemcích, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný
pozemek (§ 11 odst. 1 ZSIL). Roste-li dřevina na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice,
silnice a místní komunikace, tvoří pevnou překážku
ve smyslu § 29 odst. 1 ZSIL. Při jejím odstranění (kácení) z důvodu ohrožení bezpečnosti užití pozemní
komunikace, neúměrného ztížení použití silničních
pozemků k účelům údržby komunikací nebo neúměrného ztížení obhospodařování sousedních pozemků
se postupuje podle § 15 téhož zákona. Podle něj je
vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn kácet dřeviny a postupuje přitom podle ZOPK
(zejména § 7, 8 a 9). Nejde-li o kácení v krajní nouzi (§
8 odst. 4 ZOPK), je ke kácení nezbytné povolení OOP
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podle § 8 odst. 1 ZOPK, jakož i jiné správní akty vyžadované ZOPK (souhlasy, výjimky apod.).
Dřeviny rostoucí v průjezdních úsecích silnic podléhají ochraně podle ZOPK a péče o ně je podle § 7
odst. 2 tohoto zákona povinností vlastníků pozemků, na kterých tyto dřeviny rostou. Ke kácení dřevin
v průjezdních úsecích je podle § 8 odst. 1 ZOPK třeba
povolení orgánu ochrany přírody; v případech stanovených v § 8 odst. 2 postačí ke kácení dřevin oznámení;
splňují-li dřeviny charakteristiku danou ve vyhlášce,
není k jejich kácení třeba povolení; kácení prováděné podle § 8 odst. 4 ZOPK je třeba zpětně oznámit.
Žádost o povolení ke kácení dřevin v průjezdních
úsecích silnic podává vlastník pozemku nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku.
Povolení ke kácení, resp. oznámení kácení dřevin je
nezbytné i v případě, že odstranění dřeviny jakožto
zdroje ohrožení dálnice, silnice a místní komunikace
nařídil podle § 35 odst. 2 ZSIL silniční správní úřad.
Pro kácení v alejích je třeba povolení. Toto povolení je zapotřebí i tehdy, pokud stromy nedosahují
potřebného obvodu kmene (80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí). Povolení ke kácení vydává příslušný orgán
ochrany přírody, což je zpravidla obecní či městský
úřad. O povolení může požádat vlastník pozemku
nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka.
a) Za stromořadí se považuje liniové uspořádání stromů, a to nejen jako doprovod liniových staveb nebo
vodních toků, ale i veškeré další liniové struktury
v krajině tvořené stromy s pravidelnými vzdálenostmi (rozestupy) mezi jedinci, např. stromořadí
podél polních cest a pěšin, linie stromů tvořící hranice pozemků, větrolamy. Stromořadí nemusí
tvořit linii ve tvaru přímky, ale může se jednat i o linii s lomovými body nebo oblouky.
b) Za stromořadí se nepovažují liniové keřové porosty,
resp. výsadby, stříhané živé ploty, nebo upravované
stěny, i když jsou vysazeny ze dřevin, které mohou
být i stromového vzrůstu (např. habr, buk, javor,
smrk, zerav, cypřišek).

c) Za stromořadí lze považovat liniové uspořádání
stromů i v případě, že v jeho funkčních částech
chybí některé stromy. Žádoucí je, aby v takovém
případě zůstal zachován charakter stromořadí
jako funkčního celku.
d) OOP v rámci správní úvahy posuzuje žádost o povolení kácení stromů tvořících stromořadí také
s ohledem na jejich zvýšenou společenskou funkci oproti jednotlivým stromům. OOP bere v této
souvislosti v úvahu původ a funkční význam stromořadí. Ten je zjistitelný zejména u mladých
stromořadí tvořených stromy, na které se na základě původní právní úpravy dosud nevztahovala
žádná právní ochrana.
e) Zvýšený společenský význam stromořadí lze předpokládat např. v případě, kdy jeho výsadba byla
uložena jako náhradní výsadba ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin podle
§ 9 odst. 1 zákona, nebo kdy bylo založeno jako
součást plánu společných zařízení pozemkových
úprav, s dotační podporou.
V některých případech je také v alejích možné
kácení na základě oznámení. Prakticky přichází
v úvahu jen kácení v krajní nouzi (aplikace § 8 odst.
4 ZOPK) správci silnic či jednotkami integrovaného
záchranného systému po extrémních povětrnostních
či povodňových událostech, případně ještě kácení
v ochranném pásmu nadzemního vedení elektřiny,
či kácení stromů napadených epidemickými chorobami.
Rozhodně nelze při kácení stromů v alejích na základě oznámení uplatňovat účel „obnovy porostů“.
Podle Společného sdělení odboru obecné ochrany
přírody a krajiny a odboru legislativního k výkladu
pojmů „porost, pěstební důvody kácení dřevin, obnova porostů, výchovná probírka porostů“ (Věstník
MŽP, ročník XIV, leden 2014, částka 1) „za porost nelze např. považovat stromořadí (liniové uspořádání
stromů ve smyslu § 1 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení).

3.5. Stromy a občanský zákoník

D

nem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“),
který přináší také změny některých soukromoprávních pravidel ve vztahu k dřevinám rostoucím
na pozemcích jednotlivých vlastníků. Upozorňujeme
na to, že následujícími ustanoveními soukromoprávní
normy nejsou dotčeny veřejnoprávní povinnosti sta-

novené jinými zákony, zejména zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Přerůstající kořeny a větve
Podle § 1016, odst. 2 NOZ, pokud to neučiní vlastník
v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal,
smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční
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době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné
obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování
stromu. Sousedovi také v tomto případě náleží, co
z odstraněných kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused
odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení (§
1016, odst. 3 NOZ). V souladu se zásadou, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování
práva veřejného (§ 1 odst. 1 NOZ) je třeba připomenout, že oprávněním odstranit přesahující kořeny
a větve podle NOZ nejsou dotčeny veřejnoprávní povinnosti stanovené jinými zákony. Podle § 7 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
jsou všechny dřeviny chráněny před poškozováním
a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů
(např. rostlinolékařských). Tedy i v případě, kdy sousednímu vlastníku vznikne podle NOZ oprávnění
přerůstající větve či kořeny odstranit, musí tak učinit šetrným způsobem (jak je ostatně stanoveno i v §
1016 odst. 2 NOZ), který dřevinu samotnou nepoškodí. V opačném případě se vystavuje hrozbě sankce ze
strany orgánu ochrany přírody.

Stromy u společné hranice pozemků
Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může
požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je
nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m
(§ 1017, odst. 1). Toto ustanovení se ovšem nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li
stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu. Obdobně jako
jiné evropské občanské zákoníky zakládá NOZ právo
souseda bránit sázení stromů v těsné blízkosti hraniční čáry sousedících pozemků. Vlastník pozemku
může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů
v blízkosti společné hranice pozemků, má-li pro to rozumný důvod. Ze stejného důvodu může požadovat,
aby je odstranil, pokud je vysadil nebo nechal vzrůst.
Za „rozumný důvod“ lze považovat například vysazování stromů u zemědělského pozemku, které by
produkčním plodinám odčerpávaly vláhu, vysazování
stromů, které mohou stínit, či vysazování takových
druhů stromů, které mohou svými kořeny poškodit
sousední stavbu. V důsledku přechodného ustanovení § 3028 odst. 2 NOZ lze požadavek na odstranění
stromu vztáhnout i na případy, kdy ke vzrůstu stromu došlo před nabytím účinnosti NOZ. Za „místní
zvyklosti“ lze považovat například vysazování stromů

Alej na soukromém pozemku vysadili místní aktivisté
po dohodě s vlastníkem, Havířov – Na Důlňáku,
foto: Marcela Klemensová

podél komunikací. V konečném důsledku vše záleží na „domluvě sousedů“, neshody jsou pak řešeny
soudní cestou. Ani ustanovením NOZ, které umožňuje požadovat odstranění stromů, nejsou negovány
povinnosti ve vztahu k ochraně dřevin podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ke kácení
dřevin rostoucích mimo les je podle § 8 odst. 1 tohoto
zákona zásadně třeba povolení orgánu ochrany přírody (nejde-li o tzv. podlimitní dřeviny resp. o kácení
dřevin v dalších zvláštních případech). Orgán ochrany
přírody vydá povolení ke kácení ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin. Orgán ochrany přírody není vázán soukromoprávním požadavkem na odstranění stromů – tuto
skutečnost jistě posoudí v rámci úvahy o „závažnosti“
důvodů, nicméně shledá-li, že odstranění stromů by
bylo v rozporu se zákonnými požadavky na ochranu
dřevin, povolení nevydá a dřeviny nebudou moci být
pokáceny.
NOZ rozhodně nestanoví striktně zákaz vysazování stromů, které dorostly (nebo dorostou) nad 3 m,
blíže než 3 m od společné hranice pozemků. („Má-li
pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné
blízkosti společné hranice pozemků.“) Domníváme
se, že typicky silničářům například co se týče nové
výsadby podél silnic, nic nebrání se o výsadbě dohodnout s vlastníkem pozemku, který by měl uvést, jaké
„rozumné důvody“ k bránění výsadbě má. Navíc lze
dovodit, že stromy k silnicím nerozlučně patří a že
aleje jsou nepochybně „místní zvyklostí“.
K této problematice viz také kap. 6.1.
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4. Současnost alejí v Moravskoslezském kraji
4.1. Mapování alejí

Jistebník – vrby bílé na hrázi rybníka, foto: Eva Mračanská

Úvod

M

apování alejí a stromořadí Moravskoslezského kraje proběhlo v období od jara 2013
do ledna 2015. Cílem mapování bylo získat
základní přehled o alejích a stromořadích v Moravskoslezském kraji a vytvořit databázi, která se stane
podkladem pro další aktivity v oblasti ochrany alejí
a stromořadí. Mapováno bylo území Moravskoslezského kraje, mimo lesní komplexy a mimo soukromé,
veřejnosti nepřístupné pozemky.
Mapování probíhalo ve dvou krocích:
1. identifikace alejí a stromořadí na leteckých snímcích
2. terénní zjišťování jednotlivých parametrů a vyhotovování fotodokumentace.

Prvky pro mapování byly jednotlivé aleje a stromořadí. Základem pro výběr parametrů, které byly
u jednotlivých prvků zjišťovány, byla metodika použitá
pro mapování Olomouckého kraje (autoři Hendrych,
Létal), které proběhlo v roce 2010. Po odborných konzultacích a stanovení cíle mapování byl původní soubor
parametrů upraven a doplněn. Nově byly přidány zejména tyto parametry: datum mapování, nadmořská
výška a položka „kam vede“, která zachycuje vazbu
aleje na objekt (zámek, kostel, kapli apod.), se kterým
je alej spojena, resp. ke kterému alej směřuje. Celkem
bylo pro jednotlivé prvky zjišťováno 29 parametrů.

Teoretické aspekty
Při přípravě metodiky a následně při vlastním mapování a zpracování dat se ukázaly některé teoretické
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aspekty, které je nutné brát v úvahu při dalším mapování. Vedle vlastní definice aleje a stromořadí je
možné uvést tyto dva:
1. Stromořadí a (zejména) aleje nejsou pouhými liniemi. Jedná se o prostorové útvary, které vzhledem
k šířce komunikace a šířce korun stromů mají areálový charakter. Vzhledem k tomu, že výška stromů
je jedním ze základních parametrů, je nutné alej
i stromořadí chápat jako trojrozměrný objekt.
2. Parametrů alejí a stromořadí je možné definovat
ohromné množství a je prakticky nereálné provést
mapování zahrnující všechny možnosti vyčerpávajícím způsobem. Množství, rozsah i podrobnost
mapovaných parametrů závisí na účelu mapování, resp. na účelu, ke kterému má sloužit výsledná
databáze. Limitující mohou být i další faktory jako
čas nebo finanční prostředky.
Jasanová alej podél silnice III. třídy Vítkov – Klokočov,
foto: Eva Mračanská

Výsledky mapování
Mapování alejí a stromořadí nelze prohlásit za skončené. Kontinuálně probíhá doplňování, zpřesňování
a aktualizace údajů a současně jsou prováděny kontroly a opravovány odhalené chyby. K únoru 2015 je
možné uvést následující výsledky:
Bylo zmapováno 733 prvků, z toho 473 stromořadí
a 260 alejí.
Délky jednotlivých prvků se pohybovaly od třináctimetrového březového stromořadí v Palkovicích
po 3,5 km dlouhou jírovcovou alej mezi Skřípovem
a Starou Vsí. Celková délka zmapovaných alejí a stromořadí činí přes 270 km.
Osm mapovaných prvků mělo v jedné řadě více
než 300 stromů, několik desítek nejmenších prvků
mělo počty stromů pod hodnotou 10. Celkem se aleje
a stromořadí skládají z 51 528 stromů.
Maximální odhadnutá výška byla pro dvě topolová
stromořadí v Opavě a Fulneku okolo 50 metrů. Výšky
dalších topolových stromořadí se pohybovaly okolo
40 metrů. Nejnižší je 0,8 metrů vysoká, nově vysázená
smrková alej na hřbitově v Podlesí.
Z dřevin jsou nejčastěji zastoupeny: slivoň (111x),
lípa (105x), javor (101x). Následují jabloň, topol, bříza,
třešeň, jasan, dub, jírovec a dalších 14 rodů dřevin.
Převahu listnatých alejí a stromořadí jednoznačně
dokládá poměr jehličnatých, smíšených a listnatých,
který je 14 : 4 : 714. Z listnatých je potom 221 prvků
čistě ovocných.
K esteticky nejzajímavějším mapovaným prvkům
patří zaklenuté aleje – těch bylo na území kraje zmapováno celkem 53.
Aleje a stromořadí v naprosté převaze doprovázely
komunikace různých typů a úrovní, ale mimo jiné se
vyskytovaly i podél vodních toků (9x), lemovaly areály
hřišť (7x) nebo tvořily hranici pozemků (6x).

Metodika mapování alejí a stromořadí
Moravskoslezského kraje
Metodika byla vytvořena v rámci tematického mapování alejí a stromořadí Moravskoslezského kraje
pro sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů. Cílem mapování bylo získat základní informace
o alejích a stromořadích a ty poté využít pro vytvoření
funkční geodatabáze alejí. Ta bude po propojení s výsledky mapování z dalších krajů sloužit k odborným
účelům, ale také k popularizaci alejí.
Metodika vychází ze dvou zdrojů. Prvním je Metodika mapování alejí autorů Hendrych, Létal (dostupná
na www.aleje.upol.cz), která byla použita pro mapování Olomouckého kraje, druhým je diplomová práce
Mapování alejí a stromořadí od Simony Machalové
(2013, Ostravská univerzita), která obsahuje podrobný
rozbor, doplnění a úpravu první z uvedených metodik.
Pro mapované aleje a stromořadí je nadále používán společný termín mapovaný prvek nebo jen prvek.
Vedle terénního mapování se významným zdrojem dat může stát Národní Geoportál INSPIRE, který
obsahuje velké množství tematických mapových dokumentů. Pokud je v metodice uvedeno, že data je
možné získat z MAPY, jsou tím myšleny právě mapy
z tohoto geoportálu.
Metodika vychází z předpokladu určité homogenity
mapovaných prvků. Předpokládá se např. v určité míře
stejná výška, stejný rozestup stromů apod. Ve skutečnosti se u jednotlivých parametrů může vyskytnout
velké množství variant. Metodika řeší pouze základní
postupy získávání parametrů bez snahy o vyčerpávající
pokrytí všech teoretických variant.
Pokud je v metodice uveden pojem průměrná
hodnota, není tím myšlen statistický průměr souboru měření, ale hodnota vztahující se k typickému
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představiteli (stromu). Například hodnota průměrné výšky nevznikla jako průměr výšek všech stromů
(tento postup by byl časově nesmírně náročný), ale
pohledově byl vybrán „průměrný“ strom a u něj byla
určena výška.
Dále je u názvů jednotlivých parametrů hvězdičkou
(*) vyznačeno, zda se parametr uvádí vždy. Jedná se o ty
parametry, které lze definovat pro každý mapovaný prvek. Pokud takto označený parametr není v databázi
vyplněn, nebo je místo něho uveden otazník, jedná se
o chybějící údaj, který nebyl při mapování určen nebo
byl určen zjevně chybně. V databázi byly ponechány
i prvky s některými chybějícími parametry, pokud zbylé
údaje mohou prvek dostatečně charakterizovat.

Parametry mapovaných prvků
Kód*
Jednoznačný identifikátor prvku ve formě šestimístného kódu. Na prvních dvou pozicích je zkratka
mapované oblasti (BR – Bruntálsko, FM – Frýdecko-Místecko apod.), následuje čtyřmístné číslo prvku
v rámci mapované oblasti od 0001 dále. Některé pozice mohou zůstat neobsazené, např. při odstranění
prvku z databáze. Kód propojuje tabulkovou databázi
s shp soubory pro vykreslování prvků.
Obec*
Název obce, na jejímž území se prvek nachází. V případě, že prvek přechází z území jedné obce do druhé,
rozhoduje převažující část prvku. Je možné určit
z MAPY.
Název prvku, ulice
Název aleje nebo stromořadí, pokud takový název
existuje. V intravilánu název ulice. Ani ve spojení s názvem obce se nejedná o jednoznačný identifikátor
(v jedné ulici může být více prvků). Informace nemusí
být uvedena. Lze určit v terénu nebo z MAPY.
Souřadnice začátku a konce*
Pro identifikaci polohy prvku se uvádí souřadnice
počátečního a koncového bodu – souřadnice WGS84
(zeměpisná šířka a délka) ve formátu stupně a jejich
desetinná část. Měří se přijímačem GNSS v terénu, případně je možné odečíst z MAPY. Souřadnice
WGS84 byly upřednostněny před S-JTSK z důvodu
větší využitelnosti pro běžného uživatele databáze
(možnost vyhledávat na mapy.cz nebo maps.google.
com či použít pro navigaci na místo výskytu prvku).
Přesnost určení polohy je dána přesností měření – je
možná odchylka několik metrů. U zakřivených prvků
koncové body nedefinují průběh ani délku, ale umožňují jednoznačnou lokalizaci. Není nijak definováno,
který bod je počáteční a který koncový.

Nadmořská výška*
Jedna hodnota pro prvek. Průměrná nebo převládající hodnota nadmořské výšky (Bpv) v metrech (na celé
metry). Je možné zjišťovat v terénu nebo z MAPY.
Řada prvků může ve svém průběhu výrazně měnit
nadmořskou výšku, proto se jedná o orientační údaj.
Kategorie*
Textová informace, zda se jedná o stromořadí nebo
alej. Informaci je možné odvodit z parametru počet
řad, ale je zařazena samostatně pro jednodušší orientaci v databázi.
Poloha prvku vůči intravilánu a extravilánu*
Při zjednodušeném pohledu na využití krajiny je
možné odlišit dva specifické a výrazně odlišné druhy území: intravilán – tedy souvisle zastavěné území
a extravilán – volná krajina. Parametr slovně uvádí,
v jakém území se prvek vyskytuje. Hranice intravilánu jsou určovány pohledem do MAPY (nejsou použity
definice intravilánu, např. ze stavebního zákona nebo
z katastru nemovitostí). V případě přechodu prvku
z intravilánu do extravilánu rozhoduje větší část prvku.
Délka*
Udává se vodorovná délka prvku v metrech. Je možné
měřit v terénu nebo zjišťovat z MAPY.
Počet stromů v první řadě*
U stromořadí počet stromů, u aleje počet stromů
v první řadě, přičemž není specifikováno, která řada
je první a která druhá. Počet stromů ve druhé řadě je
uveden dále.
Výška*
Průměrná výška stromů v metrech. Výška je odhadována v terénu porovnáním s měřickou 3m nebo 4m latí.
Rozestup*
Průměrná hodnota vzdálenosti mezi stromy v metrech. Zjišťuje se měřením v terénu. Měří se mezi
osami stromů.
Průměrný obvod
Obvod kmene měřený ve výšce 1,3 m nad zemí v centimetrech. V případě, že nelze změřit ve výšce 1,3 m,
např. z důvodu větvení, měří se co nejblíže této výšce.
Obvod kmene má význam uvádět pouze u vzrostlých
stromů. U mladých stromů (které nemusí ani výšky
1,3 m dosahovat) je údaj vynechán.
Skupina dřevin*
Parametr byl zaveden pro případnou kategorizaci
prvků a vychází z druhového složení prvku. Byly stanoveny tyto kategorie:
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1.
2.
3.
4.
5.

Ovocné (stromy)
Listnaté okrasné – kromě ovocných
Kombinované – listnaté okrasné s ovocnými
Jehličnaté
Smíšené – listnaté s jehličnatými

Převládající dřevina*
Textově se uvádí druh dominantní dřeviny v českém
jazyce. V případě nejasnosti v určení druhu je uveden
pouze rod.

až 5. Byla odhadována příslušnost ke kategoriím:
1 – výborný zdravotní stav, zdravé stromy bez viditelného poškození,
2 – dobrý – na některých stromech patrná drobná poškození,
3 – zhoršený – zřetelná poškození některých stromů,
4 – špatný – velký počet poškozených stromů,
5 – katastrofální – všechny stromy prvku vážně poškozeny.
Počet řad* – Číslem se uvádí počet řad prvku.

Další dřeviny
Textově se uvádí druh další dřeviny vyskytující se
v prvku. V případě nejasnosti v určení druhu je uveden pouze rod.
Podrost
Parametr má zachycovat informaci zejména o případném keřovém patru. Textově je uváděn podrost.
Pokud není typický podrost přítomen, je parametr vynechán.
Stupeň ochrany*
Textově je uveden stupeň ochrany: VKP – významný
krajinný prvek, památné stromořadí, případně další. Stupeň ochrany je možné zjišťovat z dat AOPK,
z územních plánů, z Národního Geoportálu INSPIRE
a dalších zdrojů.
K čemu náleží*
Textově se uvádí typ doprovázeného objektu. V případě silnic je uvedena třída a číslo ve formátu zlomku
např. II/315 (silnice II. třídy číslo 315).
Kam prvek vede
Textově je uváděn objekt, ke kterému prvek vede, směřuje (např. kostel, kaple, nádraží apod.). Jsou uváděny
objekty, nikoli obce. Pokud prvek nevede k žádnému
objektu, je vynecháno.
Tvar*
Textově popisuje tvar, resp. průběh prvku, např. přímý, zakřivený, do písmene L atd.
Úplnost*
Kódem je uvedeno, zda je prvek úplný (1), nebo zda
některé stromy chybí a prvek je neúplný (0).
Zdravotní stav*
Určování zdravotního stavu stromů je vysoce odborná
činnost a komplexní hodnocení celé skupiny dřevin je
ještě náročnější. Vzhledem k tomu, že mapování neprováděli profesionální dendrologové, byly stanoveny
pouze všeobecné kategorie zdravotního stavu prvků
(aleje nebo stromořadí) vyjádřené číselným kódem 1

Rozpon
Uvádí se pro aleje – vzdálenost řad v metrech. Měří se
mezi osami stromů.
Počet stromů 2. řada
Uvádí se pro aleje. Počet stromů druhé řady. Celkový
počet stromů aleje je dán součtem 1. a 2. řady.
Typ aleje
Udává se pouze u alejí. Odlišuje dvě kategorie:
zaklenutá – koruny stromů obou řad se spojují a vytvářejí „zelený tunel“
otevřená – mezi řadami je zachován volný prostor.
Způsob výsadby
Udává se pouze u alejí. Textový údaj protilehlá nebo
střídavá charakterizuje způsob výsadby. Protilehlá
– stromy v obou řadách jsou vysazeny proti sobě, střídavá – stromy jedné řady jsou vysazeny proti mezerám
druhé řady. V případě, že není patrný systém výsadby,
může být uvedeno nespecifická.
Rok mapování* – Uvádí se rok mapování.
Foto*
Pokud je pro prvek 1 fotografie, uvádí se jméno souboru.
V případě více fotografií jméno složky, resp. adresáře.
Fotodokumentace není přímo součástí databáze, snímky jsou uloženy externě. V databázi jsou pouze názvy
souborů, nikoli celé cesty k externím datům.
Kraj*
Pro databázi Moravskoslezského kraje je pochopitelnou položkou Moravskoslezský. Je uvedeno z důvodu
možného spojování databází jednotlivých krajů.
Zveřejnění databáze
Databáze alejí a stromořadí Moravskoslezského
kraje byla spojena s obdobnými databázemi pro
kraj Zlínský a Olomoucký a společně zveřejněna
jako jedna z tematických vrstev na Národním geoportálu INSPIRE.
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4.2. Statistika vykácených a vysázených stromů v alejích
v posledních 10 letech

A

rnika vytváří od roku 2009 ve spolupráci
s krajskými správami silnic „statistiky kácení
a výsadeb stromů podél silnic II. a III. třídy“.
Impulsem bylo zjištění, že zejména silniční stromořadí z naší krajiny mizí velmi rychle. Nikdo přitom
neevidoval, kolik stromů na celém území silničáři
vykácejí a na druhé straně kolik stromů k silnicím vysadí.
Podařilo se shromáždit poměrně ucelená data
za období 2003 – 2013, i když ne všechny správy silnic
nám poskytly data za celé období a způsob evidence těchto dat není zdaleka jednotný. Správa silnic
Moravskoslezského kraje patří k těm, s nimiž komunikace probíhala bez větších problémů a jejichž údaje
jsou nejkompletnější.
Důležitý je také dlouhodobý poměr mezi
vykácenými a vysázenými stromy. Nejlepších hodnot dosahuje právě Moravskoslezský kraj (těsně
následován Středočeským). Silničáři v obou krajích
dlouhodobě nahrazují každý pokácený strom nově
vysázeným stromkem. Není však jasné, zda stromy
zasadili opět okolo silnic nebo na úplně jiná místa.
Jaké obecné závěry lze za období pětileté spolupráce formulovat?
Tabulka: Evidované údaje pro silnice II. a III. třídy
Moravskoslezského kraje

rok/období

vykáceno
(ks stromů)

vysázeno
(ks stromů)

2003 – 2010

3 433

4 327

2011

679

649

2012

424

446

2013

934

562

2014

644

463*

CELKEM

6 114

6 447

* = z toho pouze 241 stromů bylo vysázeno jako součást
stromořadí podél silnic

Dlouhodobý trend jasně ukazuje, že stromů okolo
krajských silnic ubývá, vysazuje se jich totiž podstatně
méně, než se kácí. Pro přírodu i řidiče je to ke škodě,
protože dobře ošetřované aleje jsou nejen plné života,
ale pomáhají i řidičům v orientaci při zhoršené viditelnosti či zabraňují tvorbě sněhových jazyků.
Jedním z největších problémů je dlouhodobý nedostatek koncepční péče o stromy, na kterou nemají
silničáři dostatek financí.
Pozitivním příkladem mohou být silničáři z Vysočiny. Poté, co Arnika natřela několik alejí bezpečnostními
pruhy, převzali pomyslnou štafetu a začali stromy
sami natírat. Na základě jednání s Arnikou zpracovala silniční správa několik úspěšných žádostí o granty
z prostředků EU a odborně ošetřili řadu historických
alejí. V tomto trendu pokračovali i v roce 2014.
Nové výsadby podél silnic se v roce 2014 objevily
také v Pardubickém kraji. Stromy byly vysázeny s ohledem na bezpečnost provozu i okolní krajinu.
Zdá se, že i v několika dalších krajích se situace
obrací k lepšímu a silniční správy začínají zavádět postupy a hledat peníze pro výsadby alejí. Ve statistikách
se to ale projeví vždy s mírným zpožděním.

Tabulka: Údaje za období 2003 – 2013, srovnání s ostatními
kraji ČR

kraj

vykáceno
(-)

vysázeno
(+)

poměr
-/+

Moravskoslezský

5 470

5 984

1 : 1,09

Středočeský

32 594

33 877

1 : 1,04

Jihomoravský

15 490

14 574

1,06 : 1

Pardubický

14 462

11 246

1,28 : 1

Vysočina*

10 806

8 174

1, 32 : 1

Zlínský

11 768

6 121

1,92 : 1

Olomoucký

8 870

3 991

2,22 : 1

Ústecký

5 872

2 547

2,31 : 1

Jihočeský

23 319

7 192

3,24 : 1

Plzeňský

20 123

2 897

6,95 : 1

Karlovarský

7 600

984

7,72 : 1

Liberecký*

2 296

170

13,51 : 1

Královéhradecký*

7 501

510

14,71 : 1

* = k dispozici jsou neúplná data

/ 27 /

4.3. Významné projekty výsadby zeleně kolem komunikací
4.3.1. Projekty výsadby a regenerace zeleně podél komunikací
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
1) Projekt Snížení prašnosti v okolí
silničních komunikací ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje
Financování: Operační program Životní prostředí,
podoblast 2.1.3. Snížení emisní zátěže omezením
prašnosti
Hlavním cílem projektu byla výsadba a regenerace
izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od frekventovaných dopravních koridorů na 5 lokalitách
Moravskoslezského kraje v celkové délce 1667 metrů.
Projekt byl realizován v roce 2014.
Izolační zeleň byla vysázena na 5 lokalitách Moravskoslezského kraje. Jedná se o tyto lokality:
n Dolní Marklovice (výsadba podél komunikace
II/475, p.č. 94/7, k.ú. Dolní Marklovice),
n Nižní Lhoty (výsadba podél komnikace III/4774,
p.č. 990/1, k.ú. Nižní Lhoty),
n Krmelín – Oprechtice (výsadba podél komunikace
III/4841, p.č. 1052/4, k.ú. Krmelín),
n Rychaltice – Fryčovice (výsadba podél komunikace
II/486, p.č. 2391/1, k.ú. Fryčovice),
n Fryčovice (výsadba podél komunikace II/486, p.č.
2391/1, k.ú. Fryčovice).

2) Výsadba a obnova zeleně v okolí
silničních komunikací ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje I
Financování: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur
Cílem projektu výsadeb a obnovy alejí je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených
krajinných prvků podél komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V rámci projektu by mělo dojít
k revitalizací stávajícího stromového patra a jeho zřízení tam, kde v současné době zcela chybí.
Realizační dokumentace byla zpracována ve značně omezeném rozsahu. Důvodem bylo zásadní
omezení možnosti výsadeb kvůli nevyřešeným občanskoprávním vlastnickým vztahům.
Poté, co SFŽP neakceptoval realizaci projektu
ve zmenšeném rozsahu, převzal jeho realizaci odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu.
Projekt byl realizován v roce 2014.
Aleje byly vysázeny na 8 lokalitách Moravskoslez-

ského kraje rozdělených do několika úseků. Jedná se
o tyto lokality:
n Hájov (výsadba a obnova alejí podél komunikace
III/04806),
n Děrné – Nové Dvory (výsadba a obnova alejí podél
komunikace III/4631),
n Jičína – Palačov (výsadba a obnova alejí podél komunikace III/404813),
n Hukvaldy – Kozlovice (výsadba aleje podél komunikace III/46427),
n Kozlovice – Metylovice (výsadba a obnova alejí podél komunikace III/48410),
n Držkovice (výsadba a obnova alejí podél komunikace III/05712),
n Velké Heraltice – Košetice (výsadba a obnova alejí
podél komunikace III/46018),
n Deštné – Jakartovice (výsadba a obnova alejí podél
komunikace II/460).

3) Výsadba a obnova zeleně v okolí
silničních komunikací ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje II
Hlavním cílem projektu je výsadba a obnova alejí
kolem silnic ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
s cílem vytvoření a obnovy krajinných prvků a tím posílení ekologické stability krajiny.
Projekt byl ve stadiu zpracování realizační dokumentace v roce 2014 odložen. Důvodem bylo zásadní
omezení možnosti realizace kvůli nevyřešeným občanskoprávním vlastnickým vztahům.
K realizaci jsou připraveny tyto lokality:
n Žermanice (výsadba a obnova alejí podél komunikace III/01140),
n Staříč – Chlebovice (výsadba a obnova alejí podél
komunikace III/4846),
n Baška – Pržno (výsadba a obnova alejí podél komunikace III/48425),
n Kozlovice – Tichá (výsadba aleje podél komunikace III/4848),
n D. Benešov – Bolatice (výsadba a obnova alejí podél
komunikace III/4671),
n kříž. II/469 – Šilheřovice (výsadba a obnova alejí
podél komunikace III/4696).
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Terénní průzkum navržených úseků potencionální výsadby a obnovy alejí v Moravskoslezském kraji,
foto: RADDIT consulting, s. r. o.

Postup zpracování realizační dokumentace
projekční firmou, který byl u všech
výše zmíněných projektů stejný
Zpracování podkladů a příprava dokumentace
probíhala v letech 2012 až 2014.
Vhodné úseky byly vytipovány jednotlivými středisky Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje
v celkové délce 80 km a v případě, že by mohly být
k výsadbě využity všechny takto navržené úseky, byl by
dopad uvedených projektů v rámci kraje nepochybně
velmi významný.
Následující text však poukazuje také na omezení
a limity plánované výsadby a jeho cílem je upozornit
zájemce o projekty výsadby alejí v okolí silničních komunikací na překážky a komplikace, které jsou s takovými
záměry spojeny. Nadměrná očekávání totiž mohou
v konečném důsledku přinést zklamání a zájemce
o výsadbu do budoucna odradit, znalost omezení a případných komplikací při výsadbě naopak umožní
realistický přístup k projektům uvedeného typu.

Základní problémy využití navržených
úseků komunikací pro výsadbu alejí
Všechny lokality, které byly zahrnuty do posouzení
vhodnosti výsadby, vycházely ze znalosti pracovníků

správy a údržby silnic, tímto krokem tedy již došlo
k prvnímu výběru vhodnosti lokalit. Původně navržený
rozsah cca 80 km (40, 30 a 10 km) poskytoval na první
pohled dostatečný prostor k rozsáhlé výsadbě.
Další etapy posuzování vhodnosti navržených úseků v okolí komunikací k výsadbě však brzy ukázaly, že
se délka potenciálních lokalit k výsadbě rychle snižuje.
Projekty prošly několika etapami posuzování. Základem posouzení byly zejména níže uvedené kroky,
které zásadním způsobem „přispěly“ k redukci doporučených úseků pro výsadbu.
I. V rámci prohlídky všech navržených úseků v terénu byly v prvé řadě vyřazeny úseky, jejichž terén
neodpovídal podmínkám výsadby a udržitelnosti alejí.
Tato fáze posouzení obsahovala mj.:
l průzkum terénních podmínek (sklony svahů,
existence a hloubka příkopů, existence stávající vegetace, viditelná existence infrastruktury, existence
vjezdů na pole, případně identifikace zpevněných
míst na navržených pozemcích, apod.), a z nich vyplývající posouzení konkrétních limitů a vhodnosti
výsadby v terénu,
l posouzení stávající zeleně z hlediska její kvality
i krajinného rázu a možností dosadeb.
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IV. Výše uvedené kroky byly použity při přípravě
dokumentací projektů v obou oblastech podpory výsadby a regenerace alejí. V případě projektu, který
byl financován v rámci oblasti podpory 2.1.3. Snížení
emisní zátěže omezením prašnosti, však musel být
návrh – i tak již značně redukovaný – posouzen ještě
z hlediska vlivů vysazených stromů na snížení koncentrace imisí v okolí silničních komunikací. Uvedený vliv
byl vyhodnocen pomocí rozptylového modelu, který
v závislosti na intenzitě a skladbě provozu, typů navržených dřevin k výsadbě, umístění výsadby vzhledem
k lokalizaci obytných domů a počtu obyvatel, vymezil úseky výsadby splňujícící požadavky operačního
programu na snížení expozice škodlivin v obytných
zónách obcí v blízkosti komunikací. V této fázi musela být vyřazena většina úseků v extravilánech ve větší
vzdálenosti od obytné zástavby.
Výsadba navržené zeleně v intravilánu obce Fryčovice
na frýdecko-místecku v rámci projektu „Snížení
prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje“, foto: RADDIT consulting, s. r. o.

Všechny úseky (případně jejich části), které
nesplňovaly stanovené podmínky, musely být z původního návrhu vyřazeny. Z průzkumu byl pořízen popis
úseků, inventarizace dřevin, zákres do mapy a fotodokumentace.
II. Dalším krokem bylo posouzení, zda navržené
pozemky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje vyhovují požadavkům na výsadbu, tedy zda jejich šířka
splňuje minimální požadavky. A dále zda v místech plánované výsadby nejsou evidovány infrastrukturní sítě
(nadzemní i podzemní vedení elektrických či komunikačních kabelů, kanalizace, plynové potrubí, apod.).
Obě výše uvedené podmínky se ukázaly jako klíčové,
protože řada pozemků nedosahovala dostatečné šířky, případně části úseků byly v kolizi s existujícími či
připravovanými sítěmi. V této fázi posouzení proto
došlo k vyřazení relativně velkého množství potenciálních úseků.
III. Zbývající úseky byly posouzeny autorizovaným dopravním inžeýrem, který se zaměřil na soulad
zamýšlené výsadby s dopravně-technickými podmínkami v rámci platných norem, tedy přípustnost výsadby
z hlediska zachování rozhledových trojúhelníků, výhledu v obloucích, apod.
Tento krok opět vedl k vyřazení relativně velké
části zbývajících úseků, které „prošly „ posouzením
v rámci předchozích etap.

Závěr
Po prověření navržených úseků ve výše uvedených
třech (v případě jednoho projektu čtyřech) krocích
došlo ke značné redukci délky původně navržených
úseků. Z logiky věci, z hlediska krajinného rázu i požadavků na následnou péči a údržbu vyplývá, že příliš
krátké či izolované části úseků musely být z finálního
návrhu na výsadbu také vyřazeny.
V případě projektu, jehož cílem bylo snížení koncentrace škodlivin v ovzduší, dosahoval výsledný
návrh pouze 5% původního rozsahu (1 500 m z původně navržených 30 km), ve zbývajících dvou projektech
byla „výtěžnost“ sice vyšší 30-40%, nicméně i v těchto
případech se jednalo o podstatnou redukci. Na tuto
skutečnost musí být zpracovatel projektu připraven
a do jisté míry s uvedenou redukcí počítat. Klíčový
pochopitelně je také původní návrh lokalit pro výsadbu, který by měl vyloučit očividně nevhodné úseky,
zejména z hlediska terénních podmínek. Zpracovatelé dokumentace se pak mohou vyhnout zklamání,
když se počet úseků k výsadbě v každé fázi významně
zmenšuje.
Přes všechna výše uvedená omezení je potřeba nadále hledat vhodné úseky pro výsadbu alejí a přispět
tak k obnově krajinného rázu i zlepšení kvality ovzduší. V případě dobře promyšleného původního návrhu
může jít při zpracování dokumentace výsadby a regenerace alejí o práci nejen záslužnou, ale také velmi
příjemnou.
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4.3.2. Obnova historických alejí obce Šilheřovice

O

bec se již několik let intenzivně věnuje ošetřování a obnově historických alejí, které
byly zakládány rodem Rothschildů a které
postupně vytvořily úžasnou síť krajinných prvků podepisujících se na výrazné malebnosti okolí obce. Aleje
byly tvořeny především lípou srdčitou a nebyly cca 70
let nijak ošetřovány. V současné době se obec věnuje
jejich postupné obnově.
Aleje, které jsou předmětem obnovy, navazují
na evropsky významnou lokalitu CZ 0813461 Ostrava
– Šilheřovice, která byla vyhlášena z důvodu ochrany přirozeného biotopu páchníka hnědého, jenž má
v rozpadajících se alejích ideální životní podmínky.
Z tohoto důvodu je u některých alejí zvolen postupný
způsob obnovy – dosazování vhodnými dřevinami,
jako jsou duby, javory či lípy do proluk po odumřelých stromech. Torza některých stromů – biotopy
páchníka hnědého jsou ponechány postupnému rozkladu.

Předpokládané přínosy:
l zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty
krajiny,
l obnova původní struktury kulturní zemědělské
krajiny,
l zvýšení možnosti obživy a úkrytu pro drobnou zvěř
a hnízdění pro ptactvo,
l zvýšení atraktivity obce pro bydlení i turistiku.
Obec se snaží získávat dotace a granty na údržbu
a obnovu alejí. Podařilo se několikrát uspět u Nadace ČEZ (grantový titul Stromy) a u Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR. Nemalou částku vydává obec
Šilheřovice i ze svého obecního rozpočtu. Do konce
roku 2013 bylo vysázeno cca 300 stromů.
Těžištěm zájmu obce jsou čtyři aleje (podél místních komunikací a podél komunikace III. třídy).,
které byly pro účely zpracování dokumentací a dle naléhavosti možných zásahů označeny I, II, III a IV. Alej
č. I se nachází podél silnice III/01136 vedoucí na východě z obce směrem na Antošovice a končí u osady
Paseky. Jde o dopravně nejvíce exponovaný úsek
s významnou nehodovostí. (18 dopravních nehod
v období 2007 – 2014, zdroj: jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape)
V roce 2014 obec získala dotaci v rámci Operačního
programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.3 – Obnova
krajinných struktur.

Projekt Regenerace alejí Šilheřovice I. etapa
– Pasecká cesta (III/01136), realizace: 2015
Výchozí stav stromů v aleji
Kostru aleje tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata). Alej
je tvořena z 44 % nové odrostlé výsadby a mladých
jedinců zapěstovaných z pařezového výmladku. Ze
strany zemědělských pozemků se ve větším množství
vyskytují zranění kmenů způsobená mechanizací.
Skupina dospívajících dřevin je zastoupena zejména stromy, které byly zapěstovány z pařezových
výmladků. U paty kmene se v místě po odstranění
konkurenčních výmladků často vyskytuje houbová
infekce. Dospělí jedinci mají většinou mírně až středně sníženou vitalitu a to zejména z důvodu výskytu
jmelí v korunách. Konce kosterních větví prosychají
a začínají se olamovat. U přestárlých jedinců se buď
ještě začíná tvořit sekundární koruna nebo jsou stromy na konci své existence (zcela suché). V kmenech
se vyskytují dutiny a dřevo stromu je napadenou
houbovou infekcí, v některých případech se objevují plodnice hub také přímo na větvích či kmenech.
Tyto stromy jsou z hlediska provozu na silnici velmi
nebezpečné – v havarijním stavu. Z hlediska výskytu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) jsou
však velmi žádoucí, jelikož osvětlené dutiny stromů
a jejich trouchnivějící dřevo poskytují tomuto druhu
vhodné prostředí k vývoji.
Záměr projektu
Návrh obnovy aleje spočívá v provedení pěstebních
opatření u stávajících stromů (ošetření, řezy) a v dosadbě ve volných úsecích, čím se zajistí další existence
aleje v původní linii.
Navrhovaná řešení jednoznačně podpoří kladný
vliv na ráz krajiny a tohoto krajinného prvku a to
ve dvou úrovních. Základem první úrovně je podpora
a zabezpečení stávajících dlouhověkých, velkokorunných dřevin, ve druhé úrovni doplnění aleje jako
celku navrhovanými dosadbami stromů což povede
k zásadnímu pozitivnímu posunu krajinotvorného
efektu.
Navržená pěstební opatření podporují výskyt
páchníka hnědého (Osmoderma eremita), žijícího
ve starých stromech a současně přispívají k bezpečnosti provozu na komunikacích. Nově navrhované
dosadby zajistí nepřetržitý průběh alejí.
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Alej Pasecká cesta – postupná obnova (vlevo), výchovný řez nových výsadeb (vpravo),
foto: Marcela Klemensová

Technologie obnovy alejí:
Obnovované aleje se nacházejí především podél účelových komunikací spojujících jednotlivé bloky polí,
které jsou také hojně využívány cyklisty a turisty.
Z důvodu ochrany biotopu páchníka hnědého nelze provádět obnovu alejí standardním postupem,
kdy jsou dožívající stromy pokáceny a dřevo odstraněno a výsadba je provedena naráz stejným sadebním
materiálem. Obnova je proto prováděna tak, že jsou
zachovány stávající živé stromy, torza vyvrácených
kmenů a pařezy jsou ponechány přirozenému rozkladu a doplňovány jsou pouze mezery po odumřelých
stromech. Zvláštní důraz je kladen na genotyp vysazovaného sadebního materiálu, který je pěstován
jako autochtonní přímo ve školkách v Šilheřovicích.
K výsadbám je použit sadební materiál o výšce +2m
a obvodu kmene 10-12 cm. Stromy jsou opatřeny
plastovým límcem jako individuální mechanickou
ochranou kmene proti okusu a vytloukání zvěří
a stabilizovány kůly. Bezprostředně po výsadbě je
provedena zálivka každého stromu vodou pro zajištění lepší ujímavosti.

Následná péče
Nově obnovená alej je minimálně jednou za rok vysečena, průběžně jsou kontrolovány úvazky a stabilita
okůlování. Podle potřeby je v prvních letech po výsadbě prováděna zálivka. Případný úhyn stromů je řešen
jejich výměnou v rámci záruky poskytnuté dodavatelem. Ve druhém až třetím roce po výsadbě začíná
„zvedání korun“ postupným vyvětvováním. V průběhu
pěti let po dosadbě je počítáno s následnou péčí, zejména s výchovným řezem dřevin.
Shrnutí
V rámci projektu „Regenerace alejí obce Šilheřovice – I. etapa“ je navrženo k výsadbě 67 ks stromů (lip
srdčitých). Celkový počet ošetřených dřevin v rámci
projektu čítá 208 ks stromů. Celková délka regenerované aleje je cca 1,4 km. Projekt řeší obnovu alejí
komplexně: s ohledem na ošetření a zachování stávajících vzrostlých stromů, na výskyt páchníka hnědého
(Osmoderma eremita) a současně s ohledem na bezpečnost provozu na komunikaci.
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5. Ochrana stávajících alejí

5.1. Snížení bezpečnostních rizik pro dopravu

Alej ve Štemplovci, foto: Eva Mračanská

N

ejstarší a nejcennější silniční aleje u nás byly
vysázeny podél komunikací sloužících pro
provoz koňských povozů. Dnes jsou z nich
většinou silnice III. tříd nebo místní komunikace.
V Moravskoslezském kraji jsou takovými alejemi například Radkov – Dubová nebo Hnojník – Komorní
Lhotka. Přizpůsobit parametry těchto komunikací
dnešním požadavkům na dopravu by znamenalo o tyto
historické aleje přijít. Měli bychom tedy v konkrétních
případech přizpůsobit parametry naší dopravy požadavkům na uchování silničních alejí. Je to možné?
Důležitou hodnotou středoevropské krajiny je
právě její heterogenita, která se nutně projevuje také
v technických možnostech realizace silniční sítě v ČR.
Jedná se zejména o různorodost terénu, ale také

o technické parametry samotné, vyvolané například
klimatickými podmínkami – realizace příkopů, propustků a mostků.
Obecně lze říci, že dnešní technické možnosti
většiny dopravních prostředků překračují rychlostní
parametry současné silniční sítě.
Z výše uvedeného je zřejmé, že ke zvyšování bezpečnosti na našich silnicích nestačí pouze
technická opatření, například realizace pasívních bezpečnostních prvků. Potřebujeme také opatření, která
by zajistila bezpečnější a odpovědnější jízdu ze strany
řidičů.
Vypovídají o tom také oficiální statistiky nehodovosti za rok 2014.
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Návrh řešení
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Policie ČR v roce 2014 šetřila 85 859 nehod, při
kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo
2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Počet
usmrcených osob v roce 2013 je od roku 1990 druhý
nejnižší.
Nejčastější hlavní příčinou nehod zůstává stále nesprávný způsob jízdy, ke kterému patří druhý nejvyšší
počet usmrcených osob. Nejvíce osob bylo usmrceno
v důsledku nepřiměřené rychlosti.
V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 637
nehod (tj. 6 % z celkového počtu), při kterých bylo
usmrceno 63 osob (10,05 % z celkového počtu) a dalších 2 366 osob bylo zraněno.
Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (35,8% z celkového počtu nehod) a srážka
s pevnou překážkou (22,1%).
Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (přes
44,4% z celkového počtu usmrcených osob). Přes
27,7% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou, kolizi se
stromem nepřežilo 112 osob, tj. 17,8% z celkového počtu osob usmrcených při nehodách na silnici.
Je nutné připomenout i nehody končící srážkou
s chodcem, kdy bylo usmrceno 106 osob (17,3 % z celkového počtu usmrcených), dalších 29 osob bylo
usmrceno při nehodách končících havárií (4,6 %), 23
osob po srážce s vlakem (3,7 %) a 11 osob po srážce se
zaparkovaným či odstaveným vozidlem (1,7 %).
Pro celkový obraz je dále nutné přihlédnout
k nebezpečnosti jednotlivých úseků silniční sítě
a k technickým parametrům komunikace – tedy zda
strom roste na krajnici nebo za příkopem ve smyslu
zákona o pozemních komunikacích.

2. Zvýšení pasivní bezpečnosti ve vhodných úsecích
Na základě mapy nehodovosti kraje lze vytipovat
úseky, kde je nutné posílit pasivní bezpečnost silnice. Pokud zde dochází ke kolizím se stromořadím,
je vhodné zvážit kritéria shrnutá v následující tabulce. Výjimkou z těchto doporučení mohou být
krajinářsky významné aleje, či aleje jako součásti
historicky komponovaných krajin, kde je stromořadí
a charakter silnice součástí historické a památkově
chráněné koncepce daného území (v ČR například

krajnice
se svodidly

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému
stavu vozovky (111)
2. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (89)
3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (72)
4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (43)
5. nezvládnutí řízení vozidla (32)
6. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (26)
7. jiný druh nepřiměřené rychlosti (23)
8. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (22)
9. při předjíždění došlo k ohrožení protijedoucího řidiče vozidla (18)
10. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky
DEJ PŘEDNOST (16)

linie
stromořadí

(Číslice udává počet usmrcených osob)

1. Bezpečnější a odpovědnější jízda ze strany řidičů
Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že nejčastější příčinou dopravních nehod je nedisciplinovanost
nebo nezpůsobilost řidičů motorových vozidel. Tuto
příčinu lze řešit standardními funkčními mechanismy
resortu dopravy – prevencí, osvětou, vzděláváním,
sankcemi atd.

linie
stromořadí

10 nejtragičtějších příčin nehod
řidičů motorových vozidel na českých
a moravských silnicích

pole

Návrh opatření dle kategorie silnice

dopravní zatížení
pozemní komunikace
(kategorie a třída)

umístění aleje

údržba a obnova
aleje

pasívní bezpečnostní
opatření

místní komunikace
II. a III. tř. – místní
doprava většinou v intravilánu obcí a měst

na krajnici / za příkopem / na zelených
pásech podél komunikací

aleje i solitéry ponechat do finálního věku,
individuálně zvolený
způsob obnovy v původní linii aleje

pravidelné ošetření (zajištění dobrého provozního
stavu stromů), případně
mimo intravilán bílení
kmenů bezpečnostními
pruhy, dopravní značení,
výhybny

průjezdní úsek silnice II.
a III. tř. – tranzitní doprava v intravilánu obcí
a měst

silniční vegetace
na krajnici / za příkopem / na zelených
pásech podél komunikací není součástí
komunikace – vlastníkem obce a města

aleje i solitéry ponechat do finálního věku,
individuálně zvolený
způsob obnovy v původní linii aleje

pravidelné ošetření (zajištění dobrého provozního
stavu stromů)

silnice III. tř.

za příkopem

aleje i solitéry ponechat do finálního věku,
individuálně zvolený
způsob obnovy v původní linii aleje

pravidelné ošetření (zajištění dobrého provozního
stavu stromů), bílení
kmenů, event. opatřit
odrazkami a dopravním
značením

silnice III. tř.

na krajnici

souvislé aleje ponechat do finálního věku,
individuálně zvolený
způsob obnovy aleje
za příkopem (významné solitéry zachovat,
doplnit značením, svodidly)

pravidelné ošetření (zajištění dobrého provozního
stavu stromů), bílení kmenů a značení odrazkami,
omezení rychlosti a dopravní značení, instalace
svodidel na exponovaných místech

silnice II. tř.

za příkopem

aleje a solitéry ponechat do finálního věku,
individuálně zvolený
způsob obnovy aleje
za příkopem

pravidelné ošetření (zajištění dobrého provozního
stavu stromů), opatřit
bílými pruhy, příp. odrazkami, dopravní značení

silnice II. tř.

na krajnici

souvislé aleje ponechat do finálního věku,
individuálně zvolený
způsob obnovy aleje
za příkopem

pravidelné ošetření (zajištění dobrého provozního
stavu stromů), opatřit bílými pruhy a odrazkami,
omezení rychlosti a dopravní značení, instalace
svodidel

Lednicko-Valtický areál). U tohoto přístupu jsou nutná
individuální bezpečnostní opatření a informovanost
řidičů i širší veřejnosti. S krajinářsko-historickým přístupem k obnově silničních alejí je ale možno se setkat
i u některých menších obcí, na Opavsku jsou to například Šilheřovice nebo Štěpánkovice. Viz také kap. 5.5.

Obecně platná doporučení obnovy alejí podél frekventovaných silnic za příkopem ilustrují obrázky na
předchozí straně, které zachycují alej v rovinatém terénu a v náspu.
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5.2. Opatření vedoucí k prodloužení životnosti stromů

P

osouzení provozně technického stavu stromů podél silnic, návrh a realizace opatření je
činností vysoce odbornou a vyžadující spolupráci odborníků (dendrolog, dopravní projektant,
arborista).

Zdravotní stav jednotlivých stromů
K orientačnímu definování zdravotního stavu jednotlivých stromů lze použít stupnici z metodiky pro
klasifikaci zdravotního stavu stromů (ocenovanidrevin.nature.cz/strom).
Stupnice hodnocení:
0 – výborný
1 – dobrý (defekty malého rozsahu)
2 – zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)
3 – výrazně zhoršený (velké množství defektů)
4 – silně nerušený
5 – havarijní (akutní riziko rozpadu)
Významné defekty stromů (podle konceptu SPPK
A02 011:2014 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury)
1 Významně proschlý strom – odumření více než
50 % objemu koruny včetně kosterních větví.
2 Prasklé kosterní větvení – prasklina v oblasti kosterního větvení. Především se jedná o úzké vidlice
s vrůstající kůrou (označované jako tlakové vidlice).
3 Masivní infekce dřevními houbami. Výskyt plodnic
hub na kmeni, kosterních větvích či v bezprostředním okolí báze kmene může být u hodnotných
stromů důvodem k jejich posouzení odborným arboristou – konzultantem.
4 Výskyt dutin – otevřené dutiny ve spodní části
kmene či v oblasti kosterního větvení. Vzhledem
k vysoké potenciální biologické hodnotě stromů
s dutinami se především v extravilánu uvažuje
s možností ponechávání torz namísto úplného pokácení. U stromů se zjištěným výskytem dutin je
vhodné posouzení odborným arboristou – konzultantem.
5 Extrémní náklon stromů doprovázený známkami vyvracení či trhlinami v oblasti báze kmene.
Obdobný stav může být vyvolaný výrazně asymetrickou korunou bez možnosti její symetrizace
lokální redukcí. Vhodné je proto posouzení odborným arboristou – konzultantem.

Šilheřovice – strom s významnými defekty – významně
proschlá koruna, otevřená dutina ve spodní části kmene,
foto: Marcela Klemensová

Důležité je ale také definovat charakteristiku
obecnou pro celou alej (např. stromy v aleji ve většině případů mají výborný stav – 0, dva stromy spadají
do kategorie 5).

Hodnocení stavu aleje
Hendrych (2008) použil pro účel své práce třístupňové hodnocení. Nejde o obecnou, všeobecně přijatou
a v praxi běžně používanou stupnici. Odstupňování
míry poškození je nastaveno na místní poměry, jednotlivé stupně jsou vztaženy k celku (zájmové území).
Vychází především z posouzení zdravotního a s tím
souvisejícího provozně-technického stavu.
Kategorie hodnocení stavu:
1. Dobrý: v rámci řešeného území (vzhledem ke stavu
všech sledovaných alejových výsadeb) představující
poměrně uspokojivý celkový stav, zjevně nevyžadující
okamžitý zákrok; porost je schopen dále plnit funkci
vegetačního doprovodu dané silnice, cesty.
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2. Zhoršený: hodnota vegetačního doprovodu je
jistým způsobem výrazněji snížena – především
zdravotní stav je neuspokojivý, ne však kompletně
havarijní (může jít o poškozené jedince) nebo je
výrazněji narušena estetická hodnota; je-li porost
hodnocen jako „zhoršený“, jsou v něm přítomny
stromy, které vyžadují okamžité odborné ošetření (alespoň udržovací řez, lépe celkový zdravotní
řez).
3. Špatný: zdravotní stav většiny stromů je havarijní,
hrozí pád větví či celých kmenů, v případě ovocných
výsadeb nemusí hrozit nebezpečí pádu na vozovku
(výsadby za příkopem), nicméně stav porostu je krizo-

vý – na vykácení a náhradní novou výsadbu, je nutné
co nejdříve zasáhnout.
V souladu s metodikou použitou pro mapování alejí Moravskoslezského kraje (viz kap. 4.1.) je možno
vyhodnotit stav aleje takto:
1 – výborný zdravotní stav, zdravé stromy bez viditelného poškození,
2 – dobrý – na některých stromech patrná drobná poškození,
3 – zhoršený – zřetelná poškození některých stromů,
4 – špatný – velký počet poškozených stromů,
5 – katastrofální – všechny stromy prvku vážně poškozeny

5.2.1. Identifikace rizik a možnosti řešení
5.2.1.1. Ze strany správců silnic
1. Zimní solení silnic
Mezi škody způsobené solením patří hromadění
soli, odplavování živin, alkalizace, poškozování půdní flóry a mykorhizy (symbiotických rostoucích hub
s kořeny dřevin), zajílování, stlačování půdy a poškození povrchových vod. 90 procent škodlivých účinků
nastává prosolením půdy, pouze 10 procent přímým
kontaktem soli se stromem. Používáním posypové
soli dochází k neustálému prosolování, které vede
k exosmóze, kdy půda odebírá vodu kořenům, a v krajních případech až k plazmolýze (narušení struktury
buněk). Sůl je rovněž vstřebávána kořeny a u rostliny
následně dochází k narušení příjmu a výdeje vody.
Zákon o pozemních komunikacích ani prováděcí vyhláška k němu neobsahují dostatečně účinnou
ochranu stromů před solením. Vyhláška v §42 definuje pořadí významnosti jednotlivých tříd silnic
a místních komunikací pro účely zpracování Plánu
zimní údržby a pak v příloze č. 6 stanoví podrobný
obsah plánu, včetně uvedení druhu posypu. Pouze
v příloze 7 – technologie zimní údržby stanovuje pro
místní komunikace IV. třídy (chodníky a stezky), že se
tyto komunikace chemickým rozmrazovacím materiálem smějí sypat, pouze pokud v nich nejsou uloženy
inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým
způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.
Zkušenosti z praxe péče ukazují, že pokud dochází
k zimnímu solení, ani technická a sanační opatření,
jako např. obrubníky, uzavírání povrchu, častější výměna půdy a zavodňování, nestačí eliminovat účinky
soli. Některé obce používají při nové výsadbě dřeviny, které jsou vůči solení odolnější, jde však pouze
o dočasnou odolnost, a tak nejúčinnějším řešením je

posypů se úplně vzdát. Potvrzují to příklady z praxe,
kdy se úplné zrušení solení projevilo viditelným zotavením lehce poškozených stromů během šesti let,
u těžce poškozených stromů potom během deseti let.
Bylo tedy prakticky prokázáno, že při úplném zrušení
posypů dochází k úplné samostatné regeneraci stromů.
Návrh řešení
Řešením je pluhování a použití inertních posypových
materiálů, jako je štěrk, škvára či písek, místo solení
silnic nižších tříd (silnice III. třídy a místní komunikace). Tato praxe by se následně mohla promítnout
novelizací do prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích. Tam, kde je solení silnic
nevyhnutelné (zajištění nezbytné dopravní obslužnosti, mimořádné kalamitní situace), je doporučována
aplikace vodního roztoku soli, který má vyšší účinnost
a nižší reálnou spotřebu solí, a dále zabránění tomu,
aby se prosolený sníh hromadil v okrajích cest.

2. Poškozování vozidly údržby
K poškozování silniční vegetace dochází zejména při
údržbě vozovky a krajnic a při údržbě svahů a násypů
zemního tělesa komunikace. V rámci letní údržby se
provádí sečení ploch silničních pozemků a vyžínání
příkopů. Přitom často dochází k poškozování kmenů
stromů a kořenových náběhů.
Návrh řešení
Veškerý personál provádějící letní údržbu včetně dispečerů periodicky proškolovat z technologických
a provozních předpisů a požadavků na provádění
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Nedostatečná povýsadbová zálivka
Pokud je povýsadbová zálivka příliš malá, strom
uschne. Je třeba udržovat půdu vlhkou, ale ne promáčenou, a zalévat méně často, ale vydatně. Zálivka je
důležitá zejména v prvních letech po výsadbě. K jedné
zálivce jednoho stromu je potřeba až 100 litrů vody.
Návrh řešení
Výsadby silniční vegetace zajišťuje správa silnic obvykle dodavatelským způsobem. Z tohoto pohledu se
jako nejdůležitější jeví následující aspekty, které by
měly být zohledněny při výběru dodavatele, kontrole
a přejímce prací:
l odborná způsobilost a reference dodavatelské firmy;
l kvalitně zpracovaný plán výsadeb (s ohledem
na konkrétní podmínky lokality výsadby);
l dokladování kvality výsadbového materiálu;
l dodržení technologie výsadeb;
l zajištění povýsadbové péče.

Dolní Tošanovice - poškození kořenových náběhů při
vyžínání příkopu, foto: Marcela Klemensová

prací letní údržby, také s ohledem na ochranu silniční
vegetace.
Zajistit kontrolu prováděných prací a odpovídající
zpětnou vazbu.

3. Špatně provedená výsadba
Nesprávně provedená výsadba stromu je často hlavní
příčinou předčasného úhynu stromu, nutnosti strom
pokácet či zbytečného utrácení za marnou záchranu
stromu.
Výběr nevhodného stromu nebo stanoviště
Nevhodný druh stromu či nevhodně zvolené stanoviště – to jsou následky, které se projeví až v dospělosti
stromu. Je proto nutné, aby druh vysazovaného stromu
vyhovoval charakteru stanoviště (půda, mikroklima,
konfigurace terénu) a také nárokům na budoucí velikost, bezpečnost apod.
Nesprávná technologie výsadby
Strom je vysazen příliš hluboko nebo mělko – takový strom se může i několik let tvářit spokojeně, avšak
často funguje pouze z rezerv (kvalitní zemina v balu,
hnojivo, ornice), které mu byly dopřány při výsadbě.
Strom je nekvalitně ukotven – hrozí vývrat a poškození
kořenového systému. Při špatném ukotvení k opěrným sloupům se o ně strom odírá a znehodnocuje.
Špatně provedený povýsadbový řez
Strom bude mít v dospělosti narušenou stabilitu a sníženou provozní bezpečnost pokud při povýsadbovém
řezu dojde k odstranění terminálu (porušení apikální
dominance) nebo k nevhodnému odstranění kosterních větví.

Viz také kap. 6.3. a 6.4.

4. Neodborná údržba silniční vegetace
(výchovné a udržovací řezy)
Podle § 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, zahrnuje běžná
údržba zejména drobné místně vymezené práce, včetně ošetřování silniční vegetace.
Práce charakteru údržby silniční vegetace zahrnují obvykle kácení stromů, ořezy výmladků, čištění
silničních pozemků od nežádoucích křovin a náletů,
ořezy pro zachování průjezdních profilů.
Neodborná údržba silniční vegetace vede ke snížení životnosti stromů, ke zhoršení jejich provozního
stavu a tím i k ohrožení bezpečnosti provozu na silnicích.
Podrobněji viz kap. 6.4. „Péče o stromy v silničních
alejích“.
Návrh řešení:
Ořezy výmladků a ořezy stromů by měl provádět odborník. Pokud správa silnic nemá odborně způsobilé
zaměstnance, je nutno tuto činnost zajistit dodavatelsky. Aspekty, které by měly být zohledněny při výběru
dodavatele, kontrole a přejímce prací, jsou analogické
těm u výsadeb (viz bod 3.)

5. Zbytečné kácení
Nekritická aplikace přístupů „zajištění bezpečnosti
provozu“ a „ odstranění starých stromů“ vede ke kácení stromů u silnic i v případech, kdy existují jiná
řešení.
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Nesprávně provedený výchovný řez u lípy,
foto: Marcela Klemensová

Důsledkem nesprávně provedeného výchovného řezu je
vznik tlakové vidlice (ilustrace: Arnika)

Návrh řešení:
Management silniční vegetace je vzhledem k dendrologickým, technickým, ekologickým, dopravním,
právním a dalším aspektům multidisciplinární činností. Kácení by vždy mělo předcházet vyhodnocení
všech těchto aspektů.
Na základě zákona o ochraně přírody a krajiny je
nutné žádat o kácení v silničním stromořadí v každém případě (pro všechny stromy bez rozdílu obvodu
kmene). Orgán ochrany přírody je garantem zachování aleje v krajině, tím že nařizuje podmínky náhradní
výsadby – tedy výsadbu v dané lokalitě s potřebnými
parametry. Podrobně viz kapitola 3.4. Argument kácení stromů pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
nelze aplikovat paušálně. Je třeba jednotlivé úseky silniční vegetace řešit individuálně a posoudit možnosti
zvýšení bezpečnosti silničního provozu jinými opatřeními, viz kapitola 5.1.
K tomu, aby orgán ochrany přírody a krajiny mohl
být garantem zachování alejí, je nutná odborná způsobilost a nezávislost orgánu. Prvoinstanční orgány
ochrany přírody – obecní úřady i těch nejmenších
obcí, kde veškerou agendu vykonává starosta obce
– však toto nemohou objektivně zajistit. Navíc může
docházet k porušení obecné zásady veřejné správy,
že „by nikdo neměl rozhodovat ve vlastní věci“. Proto
navrhujeme plošný přesun kompetencí v oblasti povolování kácení silničních stromořadí, resp. veškeré

zeleně mimo les, na obecní úřady obcí s rozšířenou
působností. Dalším možným opatřením je jednorázové přesunutí rozhodnutí kácení na úřad sousední
obce v případě střetu zájmů. Tato opatření by sice
znamenala změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, ale nepřinesla by významnou zátěž pro veřejný
rozpočet. Nevytváří se totiž nová pravomoc úřadů, jen
se mezi nimi přesouvá.

6. Nedostatečná obnova alejí
Vycházíme-li z celorepublikových statistik o kácení a výsadbě stromů správci silnic (viz kap. 4.2.), je
zřejmé, že obnova silničních stromořadí v ČR stále
absentuje. Pravidelná obnova silničních stromořadí je
na okraji zájmu většiny krajských správců silnic.
Přitom vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, stanoví správcům
komunikací jasnou povinnost údržby a obnovy alejí.
Podle § 9 odst. 1 této vyhlášky „cílem údržby a oprav
je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství“
a následně v bodě 2.5 přílohy č. 5 je upřesněn rozsah
tzv. souvislé údržby komunikace, kterou se rozumí
i „obnova silniční vegetace v souvislých úsecích“.
Zanedbávání péče o silniční vegetaci a především
zanedbávání obnovy alejí jsou důsledkem nedostatku
kvalifikovaných pracovníků správ silnic.
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Systematické obnově alejí brání i některé z aktuálních technických norem – především technická norma
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Podrobněji
viz kap. 3.3.
ČSN 73 6101, Článek 13.7.3. Výsadba stromů a keřů
vyžaduje dodržování těchto zásad:
d) výsadba souvislých stromořadí se nedovoluje –
u kultivarů s průměrem kmene, který je rizikem pro
bezpečnost dopravy – u novostaveb dálnic, směrově
rozdělených silnic a silnic I. třídy, na novostavbách
a rekonstrukcích silnic II. a III. třídy a u všech existujících silnic v úrovni terénu nebo na násypech a pod
nimi bez osazení svodidel.
Je třeba ovšem říci, že technické normy nejsou
obecně závazné. Samotná prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích v příloze 1 – v seznamu
souvisejících českých technických norem uvádí ČSN
73 6101 jako „doporučenou“, nikoliv „závaznou“ normu. V samotném textu ovšem vyhláška při stanovení
podrobností k technickým parametrům komunikací
často odkazuje na předmětnou normu a stejně tak
ji mohou učinit závaznou stavební úřady odkazem
ve stavebních povoleních na silniční stavby. Pokud

bychom však vyžadovali použití této normy ve smyslu
článku 13.7.3. písmena d), prakticky bychom obnovu
alejí z českých silnic eliminovali.
Návrh řešení
Pro plnění všech důležitých funkcí silničních stromořadí je nutná systematická péče a obnova alejí
na úrovni působnosti jednotlivých správců silnic.
Proto je nutné posilovat vědomí samotných správců o tom, že ošetřování a obnova alejí jsou součástí
jejich povinností vyplývajících ze zákona o pozemních komunikacích ve spojení s jeho prováděcí
vyhláškou.
Technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic
a dálnic vylučuje obnovu alejí na silnicích nejen I., ale
také na rekonstrukcích silnic II. a III. tříd. Tento technický předpis neodpovídá současným společenským
požadavkům na zachování alejí.
Systematická obnova je podrobněji řešena také
v kapitole 6.
Některé příklady dobré praxe v Moravskoslezském
kraji viz kap. 4.3. a 5.5.

5.2.1.2. Ze strany vlastníků sousedních pozemků
1. Nešetrný ořez větví zasahujících
nad zemědělskou půdu
Nešetrný a neodborný ořez větví či dokonce jejich
olamování je pro strom velmi nebezpečné. Každé
poranění stromu představuje potenciální vstup pro
patogeny (zejména různé dřevokazné houby), které
mohou vyvolat onemocnění a odumírání stromu. Čím
větší je průměr poškozené větve, tím je větší také riziko. Radikálním ořezem velkého množství silných
větví může být narušena také statika stromu.

2. Orba příliš blízko ke stromům
Kořeny jsou velmi důležitou částí stromu, na které
je závislá jeho výživa, příjem vody a stabilita. Nejvíce kořenů se vyskytuje v hloubce od 10cm do 40cm.
Ochranné pásmo stromu je přibližně v linii koruny
stromu. Poškozením kořenů může dojít k narušení
vodního režimu stromu, k destabilizaci dřeviny nebo
k vážné infekci vedoucí k odumírání dřeviny. Zvláště
významné jsou kořeny o průměru nad 5 cm.

3. Nesprávná aplikace prostředků
pro ochranu rostlin
Většinou se jedná o prostředky proti škůdcům a velice často také o prostředky proti plevelům. Používají

se desikanty na rychlejší dozrání úrody a postřikuje
se také zelený pás trávy na okrajích pozemku, aby se
dále nešířil na ornou půdu. Při technologické nekázni
nebo nesprávném poučení pracovníků, kteří postřik
prováděli, dochází velice často k závažnému poškození vegetačních orgánů stromů.

4. Vlastnické vztahy k pozemkům
vhodným pro výsadbu
Vlastníky pozemků mimo silniční pozemky, tedy již
většinou i pozemků „za příkopem“ jsou zemědělci
či jiní vlastníci pozemku uvedení v katastru nemovitostí. Problémem je vypořádání majetkoprávních
vztahů při obnovách alejí v bezpečné vzdálenosti
od komunikací.
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., řeší
otázku sousedských vztahů a odpovědnosti jednoho
vlastníka vůči majetku druhého vlastníka. Problematice stromů se konkrétně věnuje § 1017, který říká,
že v případě, kdy sousední vlastník má rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení
stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků,
a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil.
Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající
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Vítkovsko – alej v zemědělské krajině, foto: Eva Mračanská

obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní
stromy 1,5 m. Podrobněji viz kap. 3.5.

Návrh řešení
Viz kap. 6.2. Možnosti obnovy alejí na zemědělské
půdě.

5.2.1.3. Ze strany řidičů
1. Nerespektování dopravních omezení

2. Nepřizpůsobení jízdy aktuálním podmínkám

Jde zejména o zákaz vjezdu nákladních automobilů,
který bývá ignorován z neznalosti místních poměrů,
ale nejčastěji jen z důvodu využití nejkratší možné
trasy k dosažení cíle. Projíždění nákladních vozidel
alejemi, které nemají odpovídající průjezdní profil,
vede k poškozování a vylamování větví a v konečném
důsledku i ke škodám na vozidle. Bohužel jsou takto
poškozovány staré, vzrostlé stromy vysazené přímo
na krajnici nebo v její těsné blízkosti. Jde tedy o naše
nejstarší a historicky nejcennější aleje lemující tzv. kočárové cesty.

Pokud dojde k nehodě, jejímž následkem je náraz
do stromu, dojde k němu obvykle z důvodu chyby
při řízení vozidla. Důsledky mohou být pro řidiče
tragické.
Nicméně nárazem do stromu dochází také k poškození kmene stromu. Rozsáhlejší rány oslabují
strom a snižují jeho životnost. Silnější náraz může
způsobit i poškození kořenů a pád celého stromu.
Návrh řešení
Viz kap. 5.1. Snížení bezpečnostních rizik pro dopravu.
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5.3. Možnosti ochrany ve fázi projektování a realizace investičních
akcí

P

rávní rámec ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích,
je stanoven v § 22 Životní prostředí a začlenění
do krajiny takto:
1) Při přípravě a provádění staveb a stavebních úprav
komunikací se vychází z požadavků ochrany přírody a životního prostředí podle zvláštních předpisů.
2) Začlenění trasy komunikace do krajiny a výsadba
zeleně se řeší ohleduplně podle místních poměrů i s ohledem na ochranu proti oslňování a proti
nepříznivým povětrnostním vlivům (vítr, sněžení
apod.).
Technologické postupy spojené s realizací ochranných a pěstebních opatření souvisejících se stavební
činností v okolí stromů definuje arboristický standard

Neodborně provedený ořez – tzv. lízanec,
foto: Marcela Klemensová

SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Zabývá se ochranou dřevin ve fázi projektové
přípravy i ve fázi realizace stavby.
Ve fázi předprojektové přípravy stavby (průzkumů)
dochází k výběru dřevin pro ochranu.
Ve fázi zpracování projektu stavby dochází ke stanovení ochranných pásem a k definici rozsahu a typu
ochranných opatření včetně následné péče a jejich
necenění.
Ve fázi realizace stavby probíhá činnost odborného dozoru a provádějí se vlastní ochranná opatření
včetně případných kompenzačních opatření.
Následná péče spočívající v kontrole stavu stromů
a jejich reakce na provedené zásahy probíhá po dobu
minimálně dvou let po dokončení stavební činnosti
(kontrola ujmutí, nutnost zálivky, nutnost provedení
ořezu stromů).

Chráněný kořenový prostor není respektován,
foto: Marcela Klemensová
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Podpůrně lze použít také arboristický standard
PSPK A02 011: 2014 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury, který definuje rozsah
a techniku zásahů do dřevin, realizovaných pro
zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu veřejné technické infrastruktury a rozsah možných
zásahů do dřevin, aniž by byla naplněna definice nedovoleného zásahu do dřevin rostoucích mimo les
(viz ustanovení § 2, vyhlášky č. 189/2013 Sb.).
Oba standardy byly v době vydání koncepce v připomínkovém řízení. Jsou volně přístupné na standardy.
nature.cz.

Řešení:
l odborné vymezení chráněného kořenového prostoru
l důsledná ochrana povrchu před zhutněním
3. nešetrná úprava podjezdné či manipulační výšky
n příliš vysoko nebo jednostranně vyvětvený strom
ztrácí stabilitu
n nesprávně provedené ořezy (věšák, lízanec, průměr rány při řezu větší než 100 mm)

Nejčastější případy poškození a jak jim zabránit

Řešení:
l odborné provedení řezů v souladu s arboristickými standardy

1. přesekání kotvících kořenů směrem k překážce
(výkop, vedení IS, zpevněný povrch apod.)
n narušení stability stromu, snížení vitality

Příklad: Rekonstrukce silnice III. třídy č. 37354
Horní Štěpánov – Pohora (Olomoucký kraj)

Řešení:
l odborný návrh šetrné technologie a posouzení
možných zásahů do kořenového systému
l bezvýkopové technologie
l kořenové clony
2. nerespektování chráněného kořenového prostoru
n poškození vegetačních kořenů a kořenových náběhů pojezdy mechanismů

Pohorskou alej tvoří čtyři desítky lip starých více než
sto let, které v roce 2008 úspěšně přestály rekonstrukci vozovky. Materiál silnice byl vyměněn pouze
do hloubky 18 cm, silnice se nerozšiřovala. Namísto
chemického posypu se v zimě používá pluhování a posyp drobným štěrkem. Příkopy se čistí pouze ručně,
aby mechanizace nepoškodila kmeny lip. Alej je registrovaná jako významný krajinný prvek

5.4. Speciální režimy ochrany alejí
Významný krajinný prvek (VKP)
Nejčastější právní ochranou alejí je jejich registrace jako významného krajinného prvku. Po registraci
podléhá zásah, který by mohl oslabit nebo zničit funkci prvku, souhlasu pověřeného úřadu, který tyto prvky
registroval, nebo přešly do jeho kompetence po registraci bývalými okresními úřady. V Moravskoslezském
kraji je v současné době takto registrováno přes 60 alejí a to nejčastěji u silnic, podél polních cest, rybníků,
cyklostezek, na mezi, v parku, v ulici nebo u hřbitovů,
hřišť nebo průmyslových areálů.
Mezi nejznámější aleje chráněné jako významné krajinné prvky patří ty, které se ošetřují a kolem
kterých je nejvíce diskusí. Například velmi zajímavou, ale již dožívající, je alej lip kolem staré kočárové
cesty k zámku Radkov-Dubová, která byla historicky tvarována na kostru (na skelet) a je tak i nadále
udržovaná. Pokud by se tato péče zanedbala, hrozí
vylamování větví a vývraty z důvodu dutin ve větvích
i kmenech.

Dalším příkladem je lipová alej Hnojník – Komorní Lhotka, která je silně napadena jmelím. Stromy,
ačkoliv mají většinou zdravé kmeny, ztrácejí vitalitu.
Z důvodu výskytu chráněného druhu brouka páchníka hnědého zde byla vytvořena torza z nestabilních
a usychajících stromů jako současný nebo budoucí
biotop tohoto druhu.
Další zajímavou alejí je alej ve Skrochovicích podél
úzké příjezdové cesty ke hřbitovu, která zároveň slouží jako cyklostezka. Zde rostou jírovce maďaly dříve
seřezané na hlavu a dále udržované ořezem bočních
větví, aby zde byl zajištěn průjezd i pro zemědělskou
techniku na pole a další obslužné mechanismy. Vznikly tak velmi úzké a vysoké nestabilní koruny. Stromy
rostou v patě terénního zářezu. Z důvodu narušené
stability více stromů bylo přistoupeno k redukčnímu
řezu korun cca na ½ původní výšky.
Velmi hezkou alejí je jasanová alej ve Štěpánkovicích – Albertovci nebo u silnice Vítkov – Klokočov.
Zajímavá je také alej u silnice II. třídy Studénka – Příbor
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tvořená ořešáky vlašskými s podrostem lísky obecné
nebo alej u silnice Odry – Jakubčovice, kde se střídají
ořešáky vlašské se švestkou domácí.
Obecně aleje ovocných dřevin přirozeně dožívají
(třešně, švestky, jabloně, hrušně) a málokdy bývají obnovovány. Registrovány jsou i aleje kulovitých javorů
nebo topolů. Někdy jde o aleje vícedruhové.

Památný strom
Vyšší formu ochrany poskytují aleje památných
stromů. Tam jsou podmínky v ochranném pásmu jednotlivých stromů dané zákonem o ochraně přírody
a krajiny. Kompetence k vyhlašování, povolením zásahů nebo rušení těchto alejí jsou také na pověřených
úřadech. V Moravskoslezském kraji jsou takto vyhlášeny pouze 4 aleje: čtyřřadá alej lip na Uhlířském vrchu
v Bruntále vedoucí ke kostelu Nanebevzetí p. Marie
(původně 354 stromů), dále vícedruhová alej na Anenský vrch v Andělské hoře podél cesty ke kostelu sv.
Anny (257 stromů), dubová alej v Raduni vedoucí k zámeckému parku (původně 7 stromů) a alej na ulici
Elišky Krásnohorské v Havířově (původně 18 stromů),
která je připomínkou staré cesty a je tvořena více druhy dřevin různého stáří.
Nejlépe udržovanou alejí památných stromů je
lipová alej na Uhlířském vrchu, která je současně nemovitou kulturní památkou. Roste na vyhaslé sopce,
kde jsou podmínky pro růst stromů nepříliš dobré
kvůli vysychavé půdě, silným větrům i dalším extrémům jako je námraza apod. Z celkového počtu cca 350
stromů se dnešní doby dožila zhruba polovina, ostatní
jsou nahrazovány novou výsadbou z dotací nebo náhradních výsadeb. I tyto mladé stromy zde trpí zlomy
v důsledku námrazy, nebo poškozením padajícími
větvemi ze starých stromů. Alej je pravidelně udržována ořezy, doplňováním a výměnou bezpečnostních
vazeb a stříšek nad dutinami. Přesto každoročně
dochází k výpadkům několika stromů rozlomením,
zlomy kmenů nebo vývraty. Tato alej je doplněna informačními panely, lavičkami a novodobou křížovou
cestou s dřevořezbami.
Alej v Raduni vedla podél staré cesty, která už
zanikla, a zbylo torzo aleje se starými stromy. Na vy-

hlášenou alej navazuje stromořadí 8 dalších mladších
dubů, také úctyhodných rozměrů, které jsou navrženy
k vyhlášení.
V aleji na ulici Elišky Krásnohorské byla nejstarším
stromem památná lípa, s rozsáhlou dutinou, která
byla v minulosti vybetonovaná. Strom beton vytlačoval, a proto byl zpevněn obručemi. Kvůli nízké vitalitě
byla tato lípa seřezána na torzo, které po určité době
uschlo. Je oploceno kovovým plotem a slouží jako biotop pro organismy.

Natura 2000
V případě výskytu evropsky významných druhů živočichů nebo rostlin může být alej chráněna i v systému
Natura 2000. Takovým příkladem je přírodní památka
Šilheřovice, což jsou aleje lip navazující na zámecký
park. Důvodem ochrany je výskyt páchníka hnědého
stejně jako v přírodní památce Niva Olše-Věřňovice, která leží na území obcí Bohumín, Dolní Lutyně
a Dětmarovice, kde jde o aleje dubů.
I v případě, že alej nepodléhá žádnému speciálnímu režimu ochrany, je nutno žádat o povolení
kácení dřevin a to se vztahuje i na dřeviny mladé
s obvody kmenů menšími než 80 cm ve výčetní výšce.
Pokud je zjištěn výskyt chráněných druhů živočichů
na stromech v alejích i mimo ně, nesmí být škodlivě zasahováno do jejich biotopů. Vztahuje se to
i na všechny druhy ptáků v době hnízdění.

Nemovitá kulturní památka
Aleje jsou významným prvkem v krajině, v ulicích sídel
i v parkově upravených plochách. Kromě přírodovědných kategorií zde ještě přistupuje faktor historický.
Proto mohou být aleje také chráněny jako nemovitá kulturní památka nebo její součást. V případě
městských památkových rezervací a zón se vztahuje ochrana i na zde se vyskytující zeleň včetně alejí.
V případě památkové ochrany je k povolení zásahů
ustanoven příslušný památkový úřad. Někdy je ochrana alejí vícenásobná.
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5.5. Příklady péče o silniční aleje v Moravskoslezském kraji
Lipová alej Radkov – Dubová
Silnice: III/44337
Správce: SS MSK, Opava
Statut ochrany: významný krajinný prvek, Natura 2000

D

vouřadá lipová alej, spojnice mezi obcemi
Radkov a Dubová na Vítkovsku, byla údajně
vysázena v roce 1826 podél kočárové cesty
od zámku v Dubové, směrem ke kostelu v Radkově.
Šedesát dodnes dochovaných stromů (z původních
osmdesáti) je unikátní nejen svým věkem, ale i vzhledem. Mladé lípy byly před výsadbou pravděpodobně
předpěstovány poněkud zvláštním způsobem – dva,
tři i pět kmínků bylo vysázeno těsně vedle sebe, aby
následně srostly v jeden mohutný kmen. Takto rostlé
soustromí dalo po desetiletích vzniknout zvláštnímu
tvaru mohutných kmenů, které jsou zploštělé do oválů podél cesty. Tím dochází k zajímavému propojení
liniového charakteru cesty mezi poli a doplňující zeleně, aleje, která, vyrůstaje bezprostředně z hrany úzké
cesty, podtrhuje její význam jak svým umístěním, tak
dokonce i tvarem kmenů.
Význam a jedinečnost radkovské aleje si uvědomují místní obyvatelé i odborníci, což mimo jiné
potvrzuje i fakt, že v roce 2003 byla alej registrována jako významný krajinný prvek. Také dlouhodobý
plán rozvoje silniční dopravy, kde je zpravidla zvykem
obdobně úzké cesty na úkor stromořadí spíše rozšiřovat, zde počítá s poměrně výjimečným řešením
provedení obchvatu aleje vybudováním souběžné silniční komunikace. S tímto řešením pracuje rovněž
nově aktualizovaný územní plán obce, kde se počítá
s tím, že by stromořadím vedla v budoucnu už jen trasa pro pěší a cyklisty.
Plánovaný obchvat je zařazen v Bílé knize Moravskoslezského kraje, která vyhodnocuje potřebnost
investic, rekonstrukcí a modernizací na komunikacích
II. a III. třídy. Je to zvlášť důležitý mezník v dlouhodobém snažení o zachování aleje pro budoucnost.
Historická alej trpí provozem a zimní údržbou, kterou není možno vyloučit, dokud nebude zajištěno
jiné dopravní spojení mezi obcemi. V místech chybějících stromů byly vytvořeny výhybny pro auta, které se
na 4 m široké ulici obtížně míjejí, pro autobusy a větší
vozidla jsou tyto výhybny nezbytné.
Nebýt dlouhodobého zájmu a úsilí jednotlivců,
kterým se v minulosti opakovaně podařilo získat prostředky na některá dílčí i komplexní ošetření, zbývalo
by dnes v aleji už daleko méně lip než dnes. Jednou

Jedna z lip v aleji Radkov – Dubová,
foto: Kateřina Skalíková

z osobností, která se zasluhuje o zachování aleje je
paní Milada Tošková, která provozuje zahradnictví
a sadovnickou firmu v Dubové. Ta v roce 2003 provedla posouzení a ošetření stromů v aleji. Také zpracovala
inventarizaci aleje v roce 2008, na základě které byl
díky dotaci na ošetření stromů z Programu péče
o krajinu proveden redukční řez, vyměněny a doplněny stříšky na dutinách a doplněny bezpečnostní vazby
větví a kmenů. Přes tyto snahy jsme dnes v situaci, kdy
je řada stromů již v havarijním stavu a další potřebují
pro svou záchranu akutní ošetření. V průběhu posledních pěti let padly k zemi hned čtyři stromy. Aktuální
posouzení stavu aleje, které zpracovala v roce 2013
paní Eva Mračanská z AOPK v Ostravě, přisuzuje dobrý až velmi dobrý stav pouze 34 stromům.
V současné době se společným úsilím obce Radkov, města Vítkov, Správy silnic Moravskoslezského
kraje, spolků Radkov, Za Opavu a Arnika daří na unikátní význam, ale i špatný zdravotní stav radkovské
aleje upozorňovat a pro její záchranu získávat podporu veřejnosti i dalších organizací. Finance na základní
ošetření jsou získávány z dostupných dotačních titulů
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i z provozních prostředků správy silnic. Připravují se
další aktivity spojené s propagací a záchranou aleje,
jako např. první ročník kulturního svátku „Den aleje“.
Přehled provedeného ošetření v posledních letech:
2003 – ořez větví
2008 – ořez větví, realizace vazeb, krytí dutin – vyčištění, konzervování a zastřešení
2013 – hnojení a zdravotní zálivka ke zpomalení postupu houbové choroby
2014 – ořez větví

Lipová alej Komorní Lhotka-Hnojník
Silnice: III/4761
Správce: SS MSK Třinec
Statut ochrany: významný krajinný prvek, Natura 2000

H

istorie posledních 20 let ukazuje, jak nedůslednost a neodborný přístup zničily jednu
z nejstarších zachovalých silničních alejí
na severní Moravě. Alej má naději jen v případě, že se
přistoupí k její celkové obnově. Prioritou musí být historická, turistická a krajinářská hodnota.
Alej se nachází podél komunikace III/4761,
na katastru dvou obcí – Komorní Lhotka a Hnojník.
Vlastníkem pozemku a tedy i stromořadí je Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Dle informací z obce Hnojník byly lípy vysázeny
ve 20. letech minulého století. Dle vyprávění místní
pamětnice byl její otec svědkem výsadby stromořadí ve svých 12 letech, stromořadí tedy bylo vysázeno
v roce 1917.
Alej byla dne 14. 12. 2000 registrována Městským
úřadem Třinec, odborem životního prostředí a zemědělství jako významný krajinný prvek. Vlastník
pozemku vznesl vůči registraci výhrady, které však
orgán ochrany přírody neakceptoval a registraci potvrdil. Délka stromořadí je 2,3 km, v době registrace
mělo stromořadí 133 lip a 20 ks nově vysazených lip.
Orgán ochrany přírody, Městský úřad Třinec, učinil
již v roce 1995 kroky k vyhlášení stromů aleje za památné. K vyhlášení však nedošlo. V roce 1997 nechal
zpracovat Okresní úřad ve Frýdku-Místku „Projekt rekonstrukce lipové aleje Komorní Lhotka – Hnojník“,
Ing. Bystřičan, NARNIE. Byla provedena inventarizace dřevin a navrženo ošetření. Namísto realizace
ošetření dle projektu provedla Správa silnic neodborné ořezy, kterými poškodila 40 ks lip. Za to bylo
Správě silnic uloženo kompenzační opatření ve formě
výsadeb nových lip v aleji. Projekt rekonstrukce lipové aleje byl z tohoto důvodu v roce 1999 aktualizován,
avšak k jeho realizaci již nedošlo.
Od roku 2003 byl vyvíjen tlak na vlastníka pozemku, aby zajistil komplexní ošetření aleje. V roce 2006

Jmelí na lípách, alej Komorní Lhotka – Hnojník,
foto: Eva Mračanská

Správa silnic Moravskoslezského kraje zadala zpracování projektu „Údržba a rekonstrukce stromové aleje
významného krajinného prvku. Byla provedena inventarizace dřevin, byl posouzen jejich stav a navrženo
ošetření. K realizaci projektu však opět nedošlo. Místo
toho v roce 2007, bez souhlasu orgánu ochrany přírody, provedla soukromá firma na žádost Správy silnic
Moravskoslezského kraje ořez větví pro zajištění průjezdního profilu. Ořez byl proveden tak neodborně,
že si firma vysloužila pokutu. Ořez větví byl proveden
příliš blízko kmene, ořezány byly dokonce již kalusem zhojené staré řezné plochy, čímž vznikly nové
řezné rány oslabující stromy. V některých případech
došlo k nahloučení více řezných ran vedle sebe, kdy je
pro strom velmi vysilující rány zacelit. Navíc byl ořez
proveden rozsáhleji, než to vyžadovalo zajištění průjezdního profilu.
V roce 2008 se práce na projektu „Údržba a rekonstrukce stromové aleje významného krajinného
prvku“ obnovily, na projekt bylo zpracováno biologické hodnocení Ing. Janem Hartlem, CSc. pro potřeby
vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.
V roce 2009 byla provedena ještě aktualizace projektu.
Správě silnic se podařilo zrealizovat ošetření aleje dle
vypracovaného projektu, realizace byla dokončena
v roce 2011.
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Alej v Kojkovicích, foto: Gabriela Fojciková

Alej podél cesty v Kojkovicích, vícedruhová
Silnice: místní komunikace
Správce: město Třinec
Statut ochrany: významný krajinný prvek

A

lej byla registrována jako významný krajinný
prvek Městským úřadem Třinec, odborem
životního prostředí a zemědělství 13. 8. 2003.
Alej se nachází v katastrálním území Kojkovice u Třince ve městě Třinci, jeho okrajové části. Vlastníkem
pozemků je Město Třinec, malou část vlastní Lesy
České republiky s. p.
Jedná se o věkově i druhově různorodou oboustrannou alej listnatých dřevin podél cesty. Význam
je zejména krajinotvorný a estetický. Vzhledem
k tomu, že alej byla mezernatá, postupně se doplňovala a stále doplňuje výsadbami listnatých dřevin.
V březnu 2004 došlo ke kácení proschlé třešně ptačí a výsadbě lip, javorů mléčů, javorů klenů, dubů
zimních a dubů letních. V dalších letech byla alej doplněna o třešně ptačí.

V roce 2007 orgán ochrany přírody zajistil v aleji
odborné ošetření celkem 60 ks stromů. Byly odstraněny suché větve, pahýly po ulomených větvích a jmelí.
V roce 2011 byl na žádost zemědělců proveden na jedné straně aleje (ze směru od zemědělského pozemku)
odborný ořez – zvýšení korun dřevin z důvodu umožnění údržby zemědělského pole velkou mechanizací,
aby nedocházelo k lámání větví při průjezdu mechanizace v blízkosti dřevin. V posledních letech se orgán
ochrany přírody snažil redukovat nálety jasanů, které
konkurovaly novým výsadbám.
Aby byla zajištěna bezpečnost provozu na komunikaci, plánuje v letošním roce orgán ochrany přírody
komplexní ošetření aleje a to zejména bezpečnostní
a zdravotní řezy, výchovné řezy u mladých výsadeb,
v případě nutnosti také instalaci bezpečnostních vazeb a odstranění náletových dřevin.
Orgán ochrany přírody se snaží tuto alej monitorovat, dosazovat a ošetřovat tak, aby byly podpořeny
její funkce, zejména krajinotvorná a estetická a byl
zachován její charakter pro příští generace.
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Alej v Horních Tošanovicích, foto: Marcela Klemensová

Jírovcová alej v Dolních Tošanovicích (Třinecko)
Silnice: III/4735
Správce: SS MSK Frýdek-Místek
Statut ochrany: není

J

edná se o zaklenutou alej, která byla vysázena
v 20. letech minulého století. Výsadba je připisována místnímu významnému rodu Chlumských,
jejichž potomci zde dosud žijí. Alej tvoří převážně
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) s příměsí
dalších dřevin (břízy, javory). Původních mohutných
jírovců zde dosud stojí více než 100. Alej je tedy významnou historickou a krajinnou dominantou.
Obklopují ji zemědělské pozemky, v současnosti převážně s lučními porosty. Parcela s místní komunikací
je ve vlastnictví obce. Většina stromů však vyrůstá už
na pozemcích soukromých vlastníků.
Jírovce jsou, až na několik výjimek, stále v poměrně dobrém stavu, i přes negativní vlivy způsobené
provozem komunikace a zemědělským využíváním
navazujících pozemků. Při pokračující absenci vhod-

né údržby a osvětové činnosti se to však velmi rychle
může změnit. Někteří z vlastníků v obavě, že nebudou
moci prokázat zajištění bezpečnosti stromů na svém
pozemku, již podali podnět k prověření možnosti kácení některých úseků aleje. Odborný posudek
zpracovaný AOPK v Ostravě naštěstí většinu návrhů
na kácení nedoporučil.
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v aleji
Riziko dopravních nehod lze výrazně snížit realizací
jednoho z pasívních bezpečnostních prvků – natřením kmenů stromů bílými reflexními pruhy. Toto
opatření Arnika prosazuje již několik let, a podařilo
se jí takto ošetřit již 5 alejí ve Středočeském, Moravskoslezském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina.
V Dolních Tošanovicích Arnika bílé pruhy natírala v říjnu loňského roku ve spolupráci se starostou
obce a cestmistrovstvím ve Frýdku-Místku. Na nátěr bílou netoxickou barvou Balakryl přispěli dárci
z celé České republiky. Mnozí z nich přišli přímo
do aleje a natřeli si svůj strom sami.
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6. Obnova alejí

6.1. Obnova stávajících alejí podél silnic

Alej jako krajinná dominanta, foto: Marcela Klemensová

V

současné době jde téměř výhradně o doprovod silnic III. (II.) třídy a místních komunikací.
Jsou to naše nejstarší a nejcennější aleje, které mají význam zejména jako krajinné a historické
dominanty a také jako symbol sounáležitosti obecní
komunity s místem. Byly ovšem vysazovány v dobách
se zásadně jinými požadavky na provoz komunikací.
Viz také kap. 2.
Klíčové pro plánování údržby stávajících alejí je
stanovení priorit s uplatněním individuálního přístupu ke každé z nich. U těchto alejí by prioritou měla být
historická a krajinářská hodnota. Viz také kap. 5.5.
Péče o zeleň v krajině je vzhledem k dendrologickým, technickým, ekologickým, dopravním, právním
a dalším aspektům multidisciplinární činností. Při rozhodování o výsadbách, péči a obnově zeleně je vhodné
do procesu zahrnout všechny relevantní strany, a to
včetně místních obyvatel. Důslednou a otevřenou komunikací je v konkrétních případech možné zajistit
budoucnost alejí u našich komunikací i bezpečnost
provozu na nich.

Stromořadí „na krajnici“
Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, strom na krajnici tvoří pevnou překážku, kterou
by silniční správce měl odstranit. Zároveň však § 29,
odst. 2 téhož zákona říká, že:
„Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního
úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené
pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva
vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních
případech se souhlasem příslušného orgánu Policie
České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost
silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.“
Řešení
Institut „žádosti o povolení umístit (ponechat) pevnou
překážku na pozemní komunikaci“ je možno využít
i při rozhodování o zachování či obnově stromořadí
na silničním pozemku. Opatření, která umožní zaji-
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stit akceptovatelnou bezpečnost silničního provozu,
jsou uvedena v kap. 5.1. Platí nejen pro obnovu a zachování stávající alejí, ale i pro nové výsadby.

Absence pozemku pro nové výsadby
U nových výsadeb je velice často zásadním problémem to, že silniční správce nedisponuje dostatečně
širokým pozemkem na to, aby stromy vysadil v bezpečné vzdálenosti od hrany komunikace (obvykle
„za příkopem“).
Pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice II.
nebo III. třídy a silniční pomocné pozemky, jsou často
ve vlastnictví třetích osob. K počátku roku 2015 není
vykoupená celá řada pozemků ve vlastnictví krajů
a kvůli nedostatku finančních prostředků postupují
výkupy jenom velmi pomalu.
Řešení
V některých případech je řešením pronájem nebo
výměna pozemku či oboustranně akceptovatelná
dohoda s vlastníkem o výsadbě stromořadí na jeho
pozemku. Nicméně i v tomto případě je nutno náklady zahrnout do rozpočtu silniční správy. Možnostmi
výsadby alejí na zemědělské půdě se zabývá kap. 6.2.

Inženýrské sítě

inženýrských sítí, které často vedou souběžně s komunikací, a stromy nelze vysázet v jejich ochranných
pásmech.
Řešení
Navrhujeme přistoupit k praxi, která je již běžná v některých spolkových zemích Německa (viz kap. 9.1.).
Vedou-li pod místem, kde silniční správa naplánuje výsadbu stromů, inženýrské sítě, doporučuje se jednat
se správci těchto sítí a společně navrhnout technické
možnosti koexistence stromů a sítí (ochrana kabelů
proti kořenům stromů). Se změnou společenského
vnímání alejí jako přirozeného a potřebného doprovodného prvku silnic by bylo možné vyzvat správce
sítí, aby tyto sítě na vlastní náklady přeložili.
Jak již bylo uvedeno výše, zachování alejí jako součástí dnešních a budoucích krajinných struktur, je
multidisciplinární činností. Při našich aktivitách vedoucích k úbytku volné krajiny byla podstatná část
zeleně v krajině zlikvidována a aleje nejen podél silnic
jsou jejím významným pozůstatkem. Naší snahou by
mělo být vracet je všude tam, kde se historicky vyskytovaly – podél silnic a místních komunikací, účelových
a polních cest, na mezích, nově i podél vznikajících
cyklistických stezek a turistických tras.

Dalším faktorem ovlivňujícím možnosti obnovy
a výsadby nových stromořadí je podzemní vedení

6. 2. Obnova alejí na zemědělské půdě

S

tromořadí a aleje rostoucí podél silnic jsou
často spojeny právě se zemědělskou krajinou. I když by se mohlo zdát, že zde mají
jednoznačně lepší podmínky pro růst, než například
stromy ve městech, není tomu tak vždy. Od 50. let
20. století došlo ke kolektivizaci a intenzifikaci zemědělského hospodaření v souvislosti s přeměnou
tradičního zemědělství na průmyslovou velkovýrobu.
Ubylo remízků, mezí, liniových porostů podél cest
a také nivních luk. Pozemky se scelovaly do velkých
lánů, které často nerespektovaly reliéf terénu a způsobily úbytek rozptýlené zeleně ve volné krajině. Došlo
tak k významnému narušení ekologické rovnováhy
v krajině a následně k působení mnoha nepříznivých
jevů, které mají dodnes negativní dopad na přírodu
i na zemědělské hospodaření. Kvalita půdy se postupně začala zhoršovat. Péče o přirozené zlepšující
faktory, k nimž patří i doprovodná zeleň a dřeviny se
odsunula někam na okraj zájmu. Často se setkáváme

s poškozováním dřevin, ať už úmyslným či neúmyslným, v souvislosti se zemědělskou činností.
Nevyřešené majetkoprávní vztahy jsou brzdou
pro obnovu stromořadí v bezpečné vzdálenosti
za silničním příkopem – pozemky už většinou patří
soukromým vlastníkům. Podrobněji viz také kap. 3.5.
Návrh řešení:
n stanovit zásady pro výkup soukromých pozemků
podél silnic ve vlastnictví jednotlivých krajů a obcí
pro účely výsadby silniční vegetace,
n v rámci plánování obnovy a výsadby stromořadí
řešit také dostupnost pozemků z hlediska vlastnických vztahů,
n evidovat pozemky, u kterých je nutno řešit majetkoprávní vztahy a evidovat možnosti jejich
vypořádání (dohoda s vlastníkem, výkup, výměna
pozemku),
n vyčlenit na problematiku lidské i finanční zdroje,
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n posuzovat umístění výsadeb z hlediska zajištění
bezpečnosti provozu na silnici i z hlediska zajištění ochrany stromů před zemědělskými stroji.

Důvody pro obnovu alejí
na zemědělské půdě:
1. Dotační politika
Novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zavedla s účinností od listopadu 2009 evidenci krajinných
prvků, která má následně umožnit získání podpory
na plochu vnitřních krajinných prvků. Související nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů definuje tyto druhy krajinných prvků, které lze vyhradit
jako plochu v ekologickém zájmu:
1. mez,
2. terasa,
3. travnatá údolnice,
4. skupina dřevin,
5. stromořadí,
6. solitérní dřevina a
7. příkop.
Zákon o zemědělství definuje obecně krajinný
prvek v § 3aa odst. 4 jako „prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy
plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě
jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je
druhem ekologicky významných prvků podle nařízení
vlády č. 307/2014 Sb.“ Tuto definici tudíž splňují aleje –
stromořadí sousedící se zemědělskou půdou.
K 1. 2. 2015 byly zaevidovány následující krajinné
prvky:

Druh krajinného
prvku

počet

výměra
(v ha)

mez

18670

2346,3

skupina dřevin

54355

2253,38

solitérní dřevina

29988

82,53

stromořadí

1383

81,34

terasa

391

49,87

travnatá údolnice

800

771

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening (nová
pravidla od 1. ledna 2015)
Zavedení greeningových pravidel má zemědělce
orientovat k hospodaření šetrnějšímu k životnímu
prostředí. Greening obsahuje tři základní složky,

z nichž jednou jsou plochy využívané v ekologickém
zájmu (EFA – ecological focus area). Podmínkou
greeningu je vyčlenění ploch EFA, kterými jsou právě
krajinné prvky uvedené výše. Cílem vyčlenění těchto
ploch je především zachování a zlepšení biologické
rozmanitosti při zemědělském hospodaření.
Pokud má zemědělský podnik více než 15 ha orné
půdy, pak by od 1. ledna 2015 měl pro přiznání greeningové platby z její výměry vyčlenit alespoň 5 % jako
plochu v ekologickém zájmu – EFA.

2. Přínosy pro zemědělskou produkci
Stromy podél silnic v zemědělské krajině mají řadu
funkcí významných jak pro rostliny a živočichy, tak
i pro člověka. Tyto funkce stromů slouží všem zainteresovaným stranám.
Na stromech mohou například i odpočívat a hnízdit ptáci a také z nich vyhledávat a lovit svou kořist
(hmyzí škůdce, hlodavce apod.). Vlastník pole má
tak zcela zdarma zajištěnou biologickou ochranu své
úrody. Možnost využití stromů v krajině je pro ptáky
až životně důležitá. V dnešní kulturní krajině pro ně
není dostatek míst k odpočinku, usedají pak např.
na sloupy elektrického vedení, na nichž může snadno
dojít k jejich úrazu či usmrcení.
Stromy, které na sebe navazují ve stromořadích,
fungují jako velmi účinný a využívaný biokoridor pro
řadu druhů živočichů. Mnoho, zvláště menších živočichů (od ptáků až po hmyz), nerado překonává
dlouhé vzdálenosti (např. právě dlouhé lány polí), kde
se nemají možnost okamžitě ukrýt před predátorem
a přemisťují se raději kratšími přelety mezi stromy.
Výsadbou stromořadí tak nasměrujete hmyzožravé
ptáky i dravce přímo tam, kde jsou nejvíce potřeba
a kde se mají se škůdci vypořádat.
Jednou z nejpodstatnějších funkcí stromů v zemědělské krajině je jejich schopnost zabránit erozi půdy,
která je v současné době jednou z velkých hrozeb
pro zemědělskou produkci. Každým rokem ztrácíme ornou půdu v hodnotě až několika miliard korun
a obrovské škody vznikají také obcím při odstraňování následků eroze. Stromy také zadržují v místě vodu
a udržují tak stabilní vodní režim a mikroklimatické
podmínky.
V lokalitách bez stromů dochází k velkým teplotním
výkyvům a zvyšuje se větrná eroze. Vítr z obnažených
lánů odnáší ty nejjemnější částice, nejúrodnější část
půdy a ztráty jsou veliké.
Narušení vodního režimu vede k rychlému odtoku
vody z lokality a ke splachům půdy a agrochemikálií,
které znehodnocují vodní toky. Zároveň to může mít
alarmující důsledky ve snižování výnosů zemědělských plodin i v jejich kvalitě.
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3. Přínosy pro místní komunitu
Aleje jsou také svědectvím přístupu našich předků ke krajině, k jejímu zvelebování, i jejímu ryze
praktickému využívání. Každá obec již bere jako samozřejmost udržovat kostelík, radnici nebo kapličku
v takovém stavu, aby byly ozdobou, nikoliv ostudou
obce. Podobně bychom měli zacházet i se zelení.
V kulturní krajině nám přece jde o funkci, estetiku
i bezpečnost zároveň.
Většina alejí v zemědělské krajině lemuje silnice
III. tříd nebo místní komunikace ve vlastnictví obce
a soukromých osob. Jsou to komunikace, které jsou
zároveň nejvíce využívány jako cyklotrasy a také se
na nich poměrně často pohybují chodci (vedou tudy
i části turistických tras). Stromy lemující cesty jsou

turisty vnímány velmi pozorně. Stačí se podívat na některý turistický/cykloturistický web, u kolika tras
najdete komentáře týkající se alejí – jako pozoruhodných krajinných prvků nebo jako orientačních bodů.
Aleje tvořící doprovod komunikací a ukazující cestu tak bezesporu mají velký potenciál také pro rozvoj
agroturistiky. K příjemnému prožitku z pobytu v krajině aleje rozhodně přispívají. Zkušenosti z Německa
hovoří o tom, že lze s alejovým putováním – alejovými
cestami oslovit i autoturisty. Krajinu je možno projet
autem po „alejové cestě“, přitom navštívit další přírodní a kulturní památky a zároveň využít i jiných zážitků,
které poskytovatelé služeb v agroturistice na trase nabízejí. Viz také kap. 9.1.

6.3. Plánování a technologie nových výsadeb

P

ostup, který je vhodné uplatnit ve fázi plánování
nových výsadeb, je diskutován v kap. 4.3. na příkladu zpracování realizační dokumentace pro
projekty výsadby a regenerace zeleně podél komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Jedná
se zejména o vytipování vhodných úseků z hlediska
vlastnických vztahů k pozemkům, z hlediska krajinného rázu, obecné charakteristiky a prostorových
poměrů stanoviště pro výsadbu stromků a požadavků
na zajištění bezpečnosti dopravy.
Technické a technologické postupy pro výsadbu
a povýsadbovou péči definují arboristické standardy

n Výsadba stromů – Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK, řada A, SPPK A02 001: 2013
n Řez stromů – Standardy péče o přírodu a krajinu,
AOPK, řada A, SPPK A02 002: 2013, část 3.1. Řezy
zakládací
Opatření vedoucí ke snížení bezpečnostních rizik
pro dopravu viz kap. 5.1.
Schéma, uvedené na protější straně, je možno
v našich podmínkách použít jako obecný postup pro
plánování výsadeb podél silnic.

6.4. Péče o stromy v alejích
Faktory ovlivňující péči o strom
Provozní bezpečnost
Péče o stromy v alejích je specifická už tím jak jsou
stromy v krajině exponovány. Většinou lemují frekventované silnice a u těchto stromů je pak kladen velký
důraz na provozní bezpečnost stromů.
Vyhodnocení provozní bezpečnosti stromů
znamená posouzení souhrnu poznatků o stromu
a rozpoznání nejrůznějších symptomů vedoucích
k možnému selhání stromu a ohrožení bezpečnosti
provozu na silnici.
Na toto vyhodnocení navazuje zpracování konkrétního návrhu péče o strom.

Dutiny a vlastnosti dřeva
Dívat se na výskyt dutiny jako na důvod pro kácení
stromu je velmi subjektivní. Dutiny jsou biotopem
různých druhů živočichů a pouze malé procento dutin má vliv na snížení provozní bezpečnosti stromu.
Z určitého pohledu je strom cenný, až když se na něm
začnou dutiny vytvářet.
Některé nejstarší stromy, zvláště lípy, jsou pouze vykotlanými kmeny. Je to tím, že listnaté stromy
mohou žít pouze v „obalu“ stromu. V některých
případech stačí 100 a víceletým stromům 5 – 10 cm
zdravého dřeva po obvodu, zatímco jádro (vnitřek)
podlehlo hnilobným procesům. Jinými slovy nejstarší
sromy jsou duté, aniž by to snižovalo jejich pevnost
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Obecný postup pro plánování výsadeb podél silnic
1. výběr potenciálních lokalit pro výsadbu
střediska správy silnic
vyhledávání v databázích
kritéria:
silnice II. a III. třídy, místní komunikace
extravilán, mimo lesní půdní fond

2. návrh rozsahu výsadby (dosadby)
projektant

Alej (oboustranná)
obě strany silnice bez porostu (0-10%)
jedna strana bez porostu nebo rozvolněný porost (10-40%)
obě strany rozvolněné – mezernaté

Stromořadí (jednostranné)
porost na vysazované straně chybí nebo je rozvolněný a zároveň
porost na protější straně je zapojený (90-100%)
nebo jednotlivé mezery (75-90%), nebo silně
mezernatý (40-75%)

SEZNAM POTENCIÁLNÍCH LOKALIT PRO VÝSADBU
3. ověření potenciálních lokalit
projektant
kritéria:
– soulad navržených úseků s mapami staničení
– terénní podmínky ( svahy, příkopy, stávající vegetace, vjezdy, zpevněná místa)
– bezpečnost silničního provozu (výhledové oblouky, výhledové úhly)
– inženýrské sítě, infrastruktura
– vlastnické vztahy a způsob jejich vypořádání
– krajinný ráz a ochrana přírody
– další informace o lokalitě

PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ VÝSADBY
4. plánování výsadby
projektant
detailní ověření místa výsadby s ohledem na:
– stanoviska dotčených stavebních úřadů
(soulad s územním plánem, kolize s územním či stavebním řízením)
– stanoviska dotčených orgánů ochrany přírody
(speciální režimy ochrany: VKP, Natura, chráněné území, krajinný ráz)
– stanoviska správců sítí
technické podmínky (šíře krajinice, stavebně technické podmínky)
– půdní vlastnosti
– doporučené druhy dřevin

PODKLADY PRO PLÁN/PROJEKT VÝSADBY
5. zpracování plánu/projektu výsadby
projektant
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nebo vitalitu – říká se tomu princip lešenářské trubky, která, ač dutá, má vysokou nosnost. Navíc strom
je schopen utvořit si uvnitř kmene v různých úrovních
tzv. adventivní kořeny, které mohou dosahovat i velké
tloušťky. Tyto kořeny rostou směrem dolů a žijí ve tlející hmotě rozkládajícího se vnitřního dřeva. Strom
tímto posiluje svoji vitalitu. Je důležité toto zvážit při
rozhodování o zakrytí dutin stříškami – pro strom
může být voda stékající do dutin vítaným zdrojem živin a vláhy. U dubu je princip podobný, ale dřevo je
hustější a má větší kvalitu – strom není dutý, ale jádro
stromu je suché (strom žije opět v 5-20 cm po obvodu).
Trochu jiná situace je u topolů a vrb, které rostou poměrně rychle, mají křehké dřevo, které po odumření
podléhá velice rychle rozkladu. Při volbě řezu u těchto stromů je nutné mít na zřeteli pevnostní vlastnosti
jejich dřeva.

Postup zajištění péče o stromy v alejích:
1 podrobná inventarizace všech stromů v aleji
a zhodnocení stavu stromů z hlediska provozní
bezpečnosti, doporučená kvalifikace – dendrolog,
certifikovaný arborista
2 průzkum výskytu zvláště chránených živočichů,
zejména brouci,ptáci, netopýři, doporučená kvalifikace – odborný zoolog
3 návrh ošetření a následné péče, doporučená kvalifikace – dendrolog, certifikovaný arborista
4 ošetření stromů podle návrhu, doporučená kvalifikace – certifikovaný arborista
Ošetření konkrétního stromu by se mělo provádět
podle návrhu ošetření. Tento návrh zpracují odborné
firmy zabývající se hodnocením dřevin a měl by odpovídat arboristickému stadardu řezu – SPPK A02 002:
2013 – Řez stromů.

Standard bezpečnostního
a redukčního řezu stromu:
3.2.2 Řez bezpečnostní (RB)
3.2.2.1 Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění
aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však
komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny,
apod.
3.2.2.2 Při RB jsou odstraňovány, případně redukovány větve:
l tlusté suché, narušující provozní bezpečnost,
l zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou,
l mechanicky poškozené,
l sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů),
l s defektním větvením,
l volně visící.

3.2.2.3 RB je možné provádět kdykoli během roku.
3.2.3 Redukční řezy lokální (RL)
Uvedené parametry se týkají následujících typů řezů:
RL
Skupina redukčních řezů lokálních
RL-SP Lokální redukce směrem k překážce
RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace
RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu
3.2.3.1 Cílem RL-SP a RL-PV je úprava průjezdního
či průchozího profilu, redukce koruny ve směru překážky, docílení definované odstupové vzdálenosti
(zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.
3.2.3.2 Cílem RL-LR je lokální redukce za účelem
odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu
zvýšení její stability.
3.2.3.3 Rozsah a lokalizace RL musí být v návrhu ošetření jednoznačně definovaný.
3.2.3.4 Po realizaci RL je nutná následná pravidelná
péče o strom s kontrolou naplnění cíle řezu vzhledem
k provozní bezpečnosti.
3.2.3.5 Interval opakování RL je třeba volit s ohledem
na stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter
překážky, případně rozsah destabilizace a podobně.
3.2.3.6 Při RL používáme především techniku řezu
na postranní větev.
3.2.3.7 Průjezdní či průchozí profil se řídí Přílohou č.
3, pokud není stanoveno jinak.
3.2.3.8 RL lze provádět kdykoli během roku.
U tohoto typu řezu je kladen důraz na základní
bezpečnost stromu – většinou pouze ořez suchých
a poškozených větví – a netýká se možnosti vývratu.
Uvádím to jako upozornění na podle mých zkušeností častý způsob poškozování stromů v alejích. Jedná
se o opakovanou orbu pod korunami stromů nebo
v těsné blízkosti kmenů stromů. Zemědělci často neohleduplně provádí orbu „kam až je stromy pustí“.
Orají v těsné blízkosti stromu, odírají kmeny a velmi
poškozují kořenový systém. Strom v důsledku poškození kořenů ztrácí vitalitu, což se projevuje v koruně
prosycháním větví. Viz také kap. 6.2.
Dalším důsledkem poškozování stromů je právě
narušení stability stromu a jeho možný vývrat. Jakékoli
výkopové práce při nichž dochází k přerušení a poškození kořenů v blízkosti kmene jsou považovány
za poškození stromu. Do konce roku 2015 by měl vyjít
standard ochrany stromů při stavebních činostech.
Viz také kap. 3.3.
Stresovým faktorem pro stromy v alejích je opakované solení silnic. Sůl se dostává do kořenové zóny
stromu, mění chemismus půdního prostředí a kořeny
hůře příjimají živiny. Řešením je nesolit silnice, ale používat například štěrk. Viz také kap. 5.2.

/ 54 /

Výška průjezdního a průchozího profilu

Typ vozovky

Výška průjezdního profilu

Výška průchozího profilu

dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy

4,8 m

2,5 m

silnice III. třídy a místních komunikace rychlostní a sběrné

4,5 m

2,5 m

místní komunikace obslužné a veřejné účelové komunikace

4,2 m

2,5 m

Zpracováno dle: ČSN 736201. Projektování mostních objektů. [s.l.]: Český normalizační institut, 2008. 60 s. ČSN 736101.
Projektování silnic a dálnic: Český normalizační institut, 2004. 125 s.

Správci silnic většinou provádějí základní údržbu silniční zeleně sami. Tyto „svépomocné“ práce
zajišťují nedostečně vzdělaní zaměstanci pomocí
mechanizační plošiny a to je kámen úrazu. Plošina
má omezenou pracovní dostupnost, tzn. dostane se
jenom někam. Výsledkem práce prováděné pomocí
plošiny je pak vyvětvený strom a špatně provedené
řezy. To snižuje vitalitu i stabilitu stromu.
Většina arboristických prací až na výjimky (kácení
vzrostlých stromů s nedostečnou stabilitou kmene) je
dnes prováděna pomocí stromolezecké lanové techniky, se kterou je arborista schopen pracovat v koruně
a po celém obvodu stromu.
Vzrostlý strom, i když má dostatek místa pro kořenový systém a pro rozvoj koruny a není stresován
vnějšími faktory (solení, poškozování při údržbě silnic
a zemědělských činnostech atd.), vyžaduje koncepční
péči.
Pokud jde o vzrostlý strom (50 a více let), je vhodné
provádět každých 5-10 let základní ošetření bezpeč-

nostním řezem. I zdravý strom totiž vytváří určité
množství suchých větví, které je potřeba odstranit.
U starších stromů se zhoršenou provozní bezpečností
je možno přistoupit ke zdravotnímu řezu (komplexní
řez zajišťující dlouhodobou perpektivu stromu na stanovišti).
U přestárlých stromů, které chceme zachovat
na původním stanovišti, je vhodné zvážit redukční
řezy v kombinaci s instalací bazpečnostních vazeb
zamezujících rozlomení kmene. Je možné zvolit také
variantu tzv. korunkového řezu, kdy po redukci větve
se na „pahýlu“ vytvoří pomocí motorové pily napodobenina zlomu. Lépe to působí u starých stromů, kde
řez supluje přirozený rozpad koruny stromů (na rozdíl od přesně vedených čistých řezů motorovou pilou).
Řezy na stromech se mohou také kombinovat, vše
záleží na citu a profesionálním přístupu firem navrhujících ošetření a samotných realizačních firem.
Strom sám o sobě neohrožuje své okolí, člověk
z něj svým přístupem dělá nebezpečný prvek.

Místní komunikace
mezi zemědělskými
pozemky lemovaná
stromořadím vrb,
udržovaných
ořezem „na hlavu“,
foto: Marek Gasior
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7. Odbornost osob vykonávajících správu
zeleně a zajišťujících péči o zeleň

Fryčovice - na výpravě do alejí, foto: Martin Plocek

Klíčové pozice z hlediska zajištění údržby a obnovy
stávajících alejí a kvality nových výsadeb:
l vedoucí odborů životního prostředí,
l úředníci obecních úřadů, v jejichž kompetenci je
správa zeleně,
l starostové obcí,
l řídící zaměstnanci krajských správ silnic,
l technici silničních správ a jednotlivých středisek
zajišťující realizaci investičních akcí a běžnou
údržbu týkající se silniční vegetace.
Kvalifikace osob na klíčových pozicích je významným tématem z hlediska zajištění budoucnosti
stromořadí a alejí v naší krajině. Tím spíše, že úspěch
může zaručit pouze dlouhodobě uplatňovaný koncepční přístup. Častá výměna lidí na pracovních
pozicích a změna starostů ve funkcích každé volební
období tomu příliš nepřeje.
Za pozitivní je možno považovat přístup těch in-

stitucí, které svým zaměstnancům umožňují odborné
kurzy či distanční formy studia a jiné „klasické formy
vzdělávání“. Inspirativní a z odborného hlediska víc
než postačující jsou i neformální setkání a výměna
zkušeností například na tematických konferencích či
„výpravách do alejí“, které již několik let pořádá sdružení Arnika.
Úředníci obcí I. stupně by měli usilovat alespoň
o získání všeobecného přehledu a pak důsledně využívat „poradenských institucí“ (úřady vyšších stupňů,
AOPK, odborné firmy). Stěží můžeme chtít po starostovi nebo úředníkovi „jedničkové obce“, aby v rámci
správního řízení o vydání povolení ke kácení kvalifikovaně vyhodnotil funkční a estetický význam stromu,
resp. stromořadí jako celku a zvážil možnost „dotčení
jiných zájmů ochrany přírody“.
Důsledkem nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců správ silnic je zanedbávání pravidelné údržby
silniční vegetace, ale především nevyužití všech mož-
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ností pro obnovu stávajících alejí a výsadbu nových.
Obnovení funkce „silničního sadovníka“ z padesátých
let (viz kap. 2) je v podmínkách dnešního fungování
silničních správ nereálné. O to víc by měl být kladen
důraz na kompetence zaměstnanců silničních správ
zejména v těchto oblastech:
l výběr odborných externích firem zajišťujících ošetření silniční vegetace či realizujících nové výsadby,
l odborné převzetí díla.
Příklad rámcového obsahu semináře pro úředníky a správce silnic, pro osoby zodpovědné za stromy,
místní sdružení i ostatní zájemce:
l legislativní rámec a průběh správního řízení,
l fakta a mýty o stromech,
l péče o stromy, ořez stromů,
l hodnocení stavu stromů,
l plánování a výsadba alejí.

l správnými pracovními postupy založit a udržovat
městskou zeleň,
l využívat znalosti přírodních podmínek pro realizaci údržby,
l rozhodnout se pro optimální skladbu zeleně pro
dané stanoviště,
l posoudit kvalitu sadebního materiálu a provést
jeho výsadbu,
l vypracovat inventarizační přehled lokality určené
k údržbě,
l používat adekvátní druh pracovních pomůcek, nářadí a prostředků pro údržbu,
l použít vhodné chemické přípravky pro ošetřování
zeleně,
l stanovit harmonogram vykonávaných prací,
l orientovat se ve finančních, materiálních a personálních potřebách vlastní údržby,
l určit poškození zeleně vzniklé havarijní situací
a provést odstranění jejich následků.

Příklad dovedností získaných na základě distančního studia s tématy péče o veřejnou zeleň, tvorba
krajiny, dendrologie, arboristika:

Udržovací řez prováděný arboristou, foto: Lukáš Oliva

/ 57 /

8. Možnost zajištění péče o aleje v kraji

8.1. Možnosti financování obnovy a ochrany alejí v příštích letech

Výsadba aleje ve spolupráci s Magistrátem města Zlín, Štípa, foto: Vratislav Vozník

F

inanční nástroje péče o dřeviny zahrnují podpory z dotačních programů evropských fondů
a fondů národních. Níže je uveden jejich přehled, přičemž výčet podporovaných projektů je
upraven s ohledem na možnosti ošetření a obnovy
alejí v krajině.
Mimo dotační programy je možno naplánovat
údržbu a obnovu silniční vegetace z provozních prostředků jednotlivých krajských správ silnic.

A) Fondy EU
Program rozvoje venkova (Osa II)
Program rozvoje venkova (PRV), který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady
(ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách
stanovených Národním strategickým plánem rozvoje
venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. Nová etapa programu je naplánována
do roku 2020.
Součástí Osy II je oblast podpory 1. Biologická
rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů – podpora zemědělských postupů
šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti, podpora zemědělských systémů pro
zachování venkovské krajiny.
Dotace na tzv. ozelenění neboli greening (nová
pravidla od 1. ledna 2015): Zavedení greeningových
pravidel má zemědělce orientovat k hospodaření še-
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trnějšímu k životnímu prostředí. Greening obsahuje
tři základní složky, z nichž jednou jsou plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA – ecological focus
area). Podmínkou greeningu je vyčlenění ploch EFA,
kterými jsou právě krajinné prvky uvedené výše. Cílem vyčlenění těchto ploch je především zachování
a zlepšení biologické rozmanitosti při zemědělském
hospodaření.
Pokud má zemědělský podnik více než 15 ha orné
půdy, pak by od 1. ledna 2015 měl pro přiznání greeningové platby z její výměry vyčlenit alespoň 5 % jako
plochu v ekologickém zájmu – EFA. K této problematice viz také kap. 6.2.

B) Národní dotační programy
I. Program péče o krajinu (PPK)
Řízení a garanci programu zajišťuje Ministerstvo
životního prostředí ČR (MŽP ČR) a jeho realizací je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK
ČR) prostřednictvím svých krajských středisek.
Podprogram péče o krajinu
– péče o dřeviny ve volné krajině
Podprogram je určen na provádění drobného managementu a dalších drobných neinvestičních jednoletých
opatření ve volné krajině.
Podporované činnosti: náklady na péči o památné stromy a aleje, tzn. zdravotní a odlehčovací řezy,
ošetřování proti škůdcům, bezpečnostní vazby, zastřešování dutin, úklid ořezaných větví a další
Územní vymezení: celé území ČR mimo zvláště
chráněná území
Žadatel: organizační složka státu, fyzická nebo
právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce)
s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka

či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční
prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

II. Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny (POPFK)
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je národní dotační program MŽP podporující investiční
i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření
zmírňující dopady klimatické změny vodních, lesních
i mimolesních ekosystémů, dále umožňuje Agentuře
ochrany přírody a krajiny České republiky a správám
národních parků realizovat opatření vyplývajících
z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu
doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží
k financování monitoringu a podkladových materiálů.
Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace
až do výše 100% celkových nákladů akce.
Podprogram POPFK (115 165) – Péče o dřeviny
Podprogram 115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy
v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření týkající se
tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální
výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.
Podprogram podporuje následující opatření:
l obnova vegetačního krytu,
l péče o dřeviny,
l protierozní opatření,
l šetrné hospodaření na zemědělské půdě,
l úprava stanovištních poměrů,
l zachování a vytváření krajinných prvků.

8.2. Veřejnost jako patron alejí

V

eřejnost je často tím, kdo obnovu alejí nejen
po správcích silnic vyžaduje, ale také se přímo
aktivně zasazuje o jejich obnovu. Zapojení veřejnosti je klíčovým faktorem pro nastartování
koncepčního přístupu k alejím. Kdo se může stát patronem alejí:
l občanská sdružení,
l zájmová sdružení – ZO ČSOP a pozemkové spolky,
včelaři, myslivci,

l školy,
l obce a sdružení obcí, mikroregiony,
l členové rady kraje, významné osobnosti, místní
podnikatelské subjekty.
Úkolem patronů je stromy chránit a starat se o ně,
ať už osobně, pod dohledem odborníka, nebo tím,
že pomohou zajistit, či sami poskytnou, prostředky
na odbornou péči.
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Příklady spolupráce místních spolků,
samospráv a správy silnic
Spolek Malínské aleje se souhlasem Správy silnic
MSK, SÚ Šumperk ošetřil starou ovocnou alej podél
silnice z Nového Malína na Třemešek a dosadil nové
stromky. Alej byla původně navržena ke kácení kvůli
špatnému zdravotnímu stavu.
http://malinske-aleje.webnode.cz/
http://arnika.org/krajina-je-obrazem-lidi-sdruzeni-malinske-aleje
V Radkově spojily své síly všechny zainteresované
strany a hledají cestu, jak zachovat historickou lipovou alej a zároveň zajistit bezpečné dopravní spojení
mezi Radkovem a Vítkovem. Optimálním řešením je

vybudování obchvatu a ponechání cesty v aleji pěším
a cyklistům. Správa silnic z provozních prostředků zajišťuje nezbytnou údržbu a leje, místní spolek
a samospráva pomáhá dobrovolnickou a propagační
činností. V roce 2015 začala jednání obce s vlastníky
pozemků, na kterých by měl být vybudován obchvat.
http://arnika.org/alej-radkov-dubova
Odbor městské zeleně magistrátu města Zlín ve spolupráci se správou silnic, dobrovolníky a neziskovými
organizacemi sází aleje podél silnic a místních komunikací. Finanční prostředky získává z vlastních
zdrojů, dotačních titulů i příspěvků místních obyvatel.
http://arnika.org/sedmadvacet-novych-tresni-uz-spojuje-obyvatele-stipy-a-velikove
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9. Pozitivní příklady z jiných zemí
9.1. Německo

Příklad ozelenění německých silnic, alej Kasnevitz – Garz, foto: J. Seinfeld

V

Německu se od 90. let minulého století rozvíjí velice aktivní a rozsáhlé hnutí za ochranu
alejí. Vzhledem k jeho desetiletému působení
je možno již demonstrovat četné úspěchy i konkrétní
přístupy silničních správ v některých spolkových zemích.
Mezi lety 1949 a 1999 bylo na území bývalé Spolkové republiky Německo pokáceno přibližně 50 tisíc
kilometrů alejí v zájmu bezpečnosti silničního provozu. V tomto období prudce narůstal počet automobilů
i ujetých kilometrů a jako společenská priorita byla
vnímána rychlá a snadná individuální automobilová
doprava. Prioritou státu byl ekonomický rozvoj.

Na území tehdejší NDR byla situace zcela jiná:
vzhledem k méně výkonné ekonomice nebyl automobilový boom tak prudký a tlak na plošné kácení alejí
kvůli rozšiřování silnic prakticky neexistoval. Osazování silnic zejména ovocnými stromy byla navíc až
do konce 60. let považováno za důležitý úkol národního hospodářství.
Po spojení obou částí Německa v roce 1999 bylo
zřejmé, jak odlišná byla péče o krajinu v dříve samostatných republikách. Obyvatelé „Západního
Německa“ znovu objevili krásu silničních alejí a pochopili, o jak významnou hodnotu díky padesáti letům
systematického kácení přišli. Zároveň bylo nutné řešit
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Současná délka alejí ve třech spolkových zemích, které jsou v Německu na aleje nejbohatší :
1) Braniborsko: délka zemské silniční sítě 6416 km (spolkové a zemské silnice); z toho je 49 %,
tj. 3 123 km lemováno alejemi nebo stromořadím (2010)
2) Meklenbursko-Přední Pomořany: délka alejí 4374 kilometrů (2013)
3) Severní Porýní-Vestfálsko: délka alejí 2650 kilometrů (2010)
V těchto zemích a také v Šlesvicko-Holštýnsku jsou aleje chráněny zákonem. Celková délka alejí v Německu je v současné době asi 23 000 kilometrů (2013).

otázku rekonstrukcí silnic v bývalé NDR lemovaných
alejemi. Veřejné mínění se postavilo razantně proti
kácení alejí a rozhořela se široká diskuse o dalším postupu.

Důležitý moment – intenzivní práce s veřejností
Analýzou příčin dopravních nehod a míst, kde se
odehrály, bylo prokázáno, že aleje podél silnic ve skutečnosti nejsou příčinou havárií.

Hlavní důraz se pak přenesl na technické řešení
výsadeb v nové době s řádově větším provozem automobilů. Technická norma stanovila optimální odstup
stromů od okraje vozovky – stejně tak se zvýšila požadovaná šířka jízdních pruhů.
Zároveň byla zavedena řada vzdělávacích programů. Výuka řidičů ohledně průjezdu alejemi se
přenesla do autoškol. Veřejné kampaně měly za cíl vysvětlit hodnotu a význam alejí pro krajinu, turismus,
živočichy apod.

Příklady ochrany alejí v jednotlivých spolkových zemích
Meklenbursko-Přední
Pomořany
Rozloha: 23 180,14 km² (ČR: 78 866 km², Moravskoslezský kraj: 5 427 km²)
Meklenbursko-Přední Pomořansko je po Braniborsku země s největším množstvím alejí. Aleje jsou
dlouhé 2590 km, jednostranná stromořadí lemují
dalších 1010 kilometrů cest. Nové výsadby jsou provedeny v celkové délce cca 770 km (od 01/2002). Z těchto
4374 km stromy lemovaných cest je 42,1 % federálních
a státních silnic, 16,0 % krajských silnic a 41,9 % místních silnic.

Právní ochrana alejí
Meklenbursko-Přední Pomořansko má právní ochranu alejí zabezpečenou na velmi vysoké úrovni. Ústava
spolkové země v článku 12 stanoví: „ Spolková země,
kraje a obce chrání krajinu i její přírodní hodnoty, lesy,
pole, aleje.“
Federální zákon o ochraně přírody, platný
od r. 2010, definuje „chráněné krajinné prvky“,
ke kterým patří i aleje. Mají význam pro fungování

ekosystémů, dotvářejí krajinu, kompenzují negativní vlivy a jsou biotopem pro zvířata i rostliny. Zákon
v odst. 2 §29 zakazuje odstraňování chráněných krajinných prvků a vykonávání činností, které mohou vést
k jejich zničení, poškození nebo negativním změnám.
V případě odstranění alejí může být nařízeno založení
nové aleje nebo zaplacení finanční náhrady.
Ochrana alejí je zakotvena i v zemském zákonu
o ochraně přírody. V odstavci 1 je stanoveno, že aleje
a stromořadí podél státních i soukromých silnic i polních cest jsou chráněny. Je zakázáno kácení a všechny
činnosti, které mohou způsobit jejich zničení, poškození nebo trvalé změny. V případě nutnosti kácení
z důvodů bezpečnosti provozu ukládá odst. 3 zákona
orgánům ochrany přírody zajistit obnovu aleje a adekvátní náhradní výsadbu.
Způsob náhradní výsadby je stanoven v zemském
nařízení z roku 1992, které bylo v roce 2002 novelizováno, „Nové výsadby alejí a stromořadí u silnic
federálních a státních v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Analogické nařízení vyšlo v roce 2007 pro
výsadby u silnic krajských a obecních.
V případě, kdy není možná náhradní výsadba, je
nařízená finanční kompenzace. Tyto finanční prostředky jsou příjmem Alejového fondu a mohou být
využity výlučně pro výsadby a údržbu alejí. Viz níže.
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Fondy na obnovu alejí
v Meklenbursku-Předních Pomořanech
V této spolkové zemi vznikl na financování péče o aleje a jejich obnovy zvláštní fond. Pokud správa silnic
vykácí strom v aleji, musí do tohoto fondu odvést částku, která umožní vysadit nejméně jeden, často však
více nových stromů. Podle spolkové vyhlášky z roku
2007 je nutno za každý pokácený strom provést náhradní výsadbu 1 – 3,5 nových stromů.
Informační přehled příjmů do „alejového fondu“
od různých příjemců (částky jsou uvedeny v eurech):
l 1994 – 2001: 3,6 mil.
l 2002 – 2005: 3,8 mil.
l 2006 – 2011: 2,25 mil.

Zemská správa silnic
na svém webu uvádí: „Aleje podél silnic Meklenbursko-Přední Pomořansko jsou působivým svědectvím
času. Jsou dokladem toho, jak stromy cestujícím už
více než 200 let nabízejí ochranu pod svou klenbou,
jejíž charakter se mění v průběhu ročních období.
Silnice lemované alejemi vznikly již v 18. století jako
spojnice panských sídel nebo vojenské komunikace.
Jako obchodní a dopravní trasy nabídly ochranu proti
slunci, dešti a sněhu. Ovocné aleje jsou důkazem, že
cesta může být i zdrojem potravy. V alejích Meklenbursko-Západní Pomořansko převládají lípa, ovocné
stromy, jírovec maďal, duby a jasany. Méně časté jsou
buk, habr, modřín a platan.“
Na webu je také umístěna mapová aplikace
„Významné aleje“, u evidovaných alejí je možno rozkliknout okno se základními informacemi, podrobnou
mapou a fotodokumentací: strassenbauverwaltung.
mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/vi/Sehenswerte_Alleen/index.jsp

Příklad přístupu krajské silniční
správy – Güstrow
Kraj Güstrow se nachází ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořany a svou rozlohou 2 058 km2
je podobně velký jako okres Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Krajská správa údržby silnic Güstrow
je jednou ze čtyř krajských správ v Meklenbursku-Předních Pomořanech. Zastřešuje ji zemská správa
a údržba silnic, které podléhá ministerstvu dopravy
spolkové země.
Silniční správa Güstrow je zodpovědná za správu
a údržbu silnic včetně doprovodné zeleně. Hlavním
úkolem je plánování a výstavba silnic a mostů a kontrola jednotlivých cestmistrovstí. Ve své péči má:
l 426 km spolkových silnic (odpovídají rychlostním
komunikacím),
l 819 km zemských silnic (odpovídají silnicím I. a II.
třídy).

Podél těchto silnic má správa 70 000 stromů. Ještě
větší počet stromů roste podél obecních silnic a cest
(odpovídají silnicím III. třídy).
V organizaci je zaměstnáno 100 lidí, v jednotlivých
cestmistrovstvích pracuje dohromady 300 – 400 pracovníků.
Na silniční správě pracuje 5 lidí v oddělení životního
prostředí. Oddělení životního prostředí nadřízené zemské správy zaměstnává 2 pracovníky, další 2 odborníci
na životní prostředí pracují na ministerstvu dopravy.
Naprostým základem všech úvah o alejích bylo
jejich podrobné zmapování, které silniční správa provedla ve spolupráci s univerzitou v Rostocku. Studenti
pod odborným vedením prošli všech 1 200 km silnic.
Ze vzniklého mapování je možné zjistit jak počet stromů a jejich přesnou lokalizaci, tak i další údaje: stáří
a druh stromů, jejich rozestupy, detaily o provedených
opatřeních apod.
Z mapování vychází podrobná koncepce správy. Ta
navrhuje, jak by měla situace vypadat do budoucna.
Koncepce vymezuje vhodná místa pro nové výsadby
alejí včetně přesných kritérií (počet stromů, druh, rozestup apod.). Vychází také z typu půdy v okolí silnic
(pole, les apod.) a identifikuje také místa, kde je nutná
výměna přestárlých a nemocných stromů.
Koncepce byla dokončena v roce 2003 a od té
doby podle ní silniční správa v návaznosti na možnosti rozpočtu plánuje každoroční ošetřování stromů
a výsadby alejí. Kácení starých stromů v alejích bylo
prakticky zastaveno. V současné době se ročně kácí
zhruba pouze 100 stromů v alejích:
90 % kácení je kvůli bezpečnosti dopravy,
10 % kácení kvůli rozšiřování silnic.
Podle zákona je nutné vysadit za každý pokácený
strom 1 – 3 stromy nové. Náhradní výsadba musí proběhnout zase podél silnice.
Strategickým cílem je vysázet ve spolkové zemi během 20 let 141 000 nových stromů. Každoročně proto
správa vysazuje cca 1 800 nových stromů.

10 problémů a jak je řeší v kraji Gustrow
1. Pozemky nepatří silničářům
Silniční správa Güstrow má vlastní oddělení (4 zaměstnanci) pro řešení problematiky pozemků pro
rekonstrukce a výstavbu silnic. V rámci této agendy
oddělení řeší také dostupnost pozemků pro výsadbu
silničních alejí. V mapě alejí jsou místa, kde je nutné
vyřešení majetkových poměrů, zvýrazněna červenou
barvou. V mnoha případech je možná dohoda se soukromými vlastníky (zpravidla zemědělci) na výměně
pozemků. Zóny, v nichž je nutné nakoupit půdu potřebnou pro výsadbu alejí, vyznačuje mapa alejí žlutou
a zelenou barvou. Umožňuje přesně zjistit rozlohu
v m2 půdy potřebných pro výsadbu aleje. Nakupuje se

/ 63 /

pruh půdy široký 2 – 3 m zajišťující ochranu stromů
před zemědělskými stroji. Prostředky na výkup půdy
jsou zahrnuty v rozpočtu správy.
Pokud jde o náhradu chybějícího nebo pokáceného stromu v aleji, se soukromými majiteli pozemku se
zpravidla nejedná, neboť se má za to, že jde o zachování současného stavu, což mimo jiné požaduje zákon
o ochraně přírody a krajiny.
2. Pod kořeny jsou sítě
Mapa alejí obsahuje také údaje o vedení inženýrských
sítí. Vedou-li pod místem, kde silniční správa naplánuje výsadbu stromů, inženýrské sítě, jedná se správci
těchto sítí. Přednostně se zvažují technické možnosti
koexistence stromů a sítí (ochrana kabelů proti kořenům stromů). Není-li to možné, vyzve silniční správa
správce sítí, aby tyto sítě na vlastní náklady přeložili.
Vzhledem ke společenskému vnímání alejí jako přirozeného a potřebného doprovodného prvku silnic
správci sítí požadavek silniční správy respektují.
3. Vysázené stromy hynou
Silniční správa Güstrow vysazuje zásadně vzrostlé a dobře zapěstované stromy o průměru kmene
16 – 18 cm, častěji však 20 – 25 cm. Výsadba probíhá
do předem připravené výsadbové jámy, stromy jsou
opatřeny opěrnými kůly. U druhů náchylných k praskání kmene vlivem oslunění v zimním období jsou celé
kmeny natřeny bílou barvou pro zvýšení odrazivosti.
Každému stromu je přiděleno inventární číslo. Před
výsadbou nové aleje vždy proběhne celková rekonstrukce příkopů. Firma provádějící výsadby je povinna
o stromy pečovat po dobu 5 let – tato podmínka je
součástí výběrového řízení i obchodního kontraktu.
Dříve se přistupovalo k péči po dobu 3 let, ukázalo se
to však jako nedostatečné. Pokud nějaký strom v době
do 5 let od výsadby uhyne, firma je povinna jej nahradit. Zvláštní pozornost je věnována pravidelné
zálivce. Za průběžnou kontrolu výsadeb je zodpovědný
konkrétní zaměstnanec silniční správy. Výběr dodavatelských firem probíhá ve výběrovém řízení, silniční
správy vychází z dlouhodobých zkušeností a z výběru
vyřazuje firmy nabízející nereálně nízké ceny.
4. Aleje ničí zemědělci
V případě, kdy silniční správa vlastní pozemek,
na němž jsou vysázeny stromy a hrozí poškození jejich
korun nebo kořenů zemědělskými stroji, umisťují se
na hranici pozemku silné zábrany (zpravidla dřevěné
kůly). Pracovníci silniční správy pravidelně kontrolují,
zda jsou ochranné kůly stále na svém místě.
V případě, že se alej nachází na cizím pozemku, působí silniční správa ve spolupráci s orgány ochrany
přírody osvětově na příslušné majitele a jedná o optimálním způsobu obhospodařování pozemků.

5. Obce aleje nechtějí
Velmi důležité je vysvětlování významu alejí obcím,
při čemž hrají svou roli také orgány ochrany přírody,
nevládní organizace a občanská sdružení. Vzdělávací
a osvětové kampaně vycházejí z předpokladu, že aleje jsou významným magnetem pro turistiku – zvyšují
atraktivitu krajiny, odkazují k historickému dědictví
a v neposlední řadě podporují cyklistiku, která je stále
více populární a přivádí turisty i do relativně odlehlých
obcí. Aleje jsou pro cyklisty významnou součástí infrastruktury, neboť poskytují stín na silnicích.
6. Výsadby jsou drahé
Silniční správa zahrnuje výsadby alejí do všech projektů na rekonstrukce silnic nebo na jejich novou
výstavbu. Vychází z faktu, že pokud se stromy vysadí
současně s úpravou silnice, náklady na celý projekt
se dramaticky nezvýší. Jedná-li se o kompenzační výsadbu namísto pokácených stromů, je tato výsadba
nařízena zákonem na ochranu přírody. Správa silnic
musí počítat s tím, že rozhodne-li se kácet stromy,
bude muset vysadit nové. Příslušné náklady plánuje
v předstihu do svého rozpočtu.
U druhů, kterým hrozí praskání kmene, proběhne
po výsadbě natření kmene bílou barvou. Každý strom
získá inventární číslo, což usnadní jeho údržbu.
7. Předpisy vyžadují odstup
Zatímco pruský zákon z roku 1900 stanovil odstup
stromů v alejích od okraje vozovky na 75 cm, současná spolková technická norma předpokládá odstup
stromů v nově vysazovaných alejích od okraje vozovky ve vzdálenosti 4,5 metru u silnic I. tříd a 3,5 metru
u silnic II. a III. tříd. Zákon platný v Meklenbursku-Předních Pomořanech ukládá zachovat vzdálenost
mezi stromem a vozovkou 1,5 až 3,5 metru. Silniční správa dodržuje pravidlo většího odstupu u více
frekventovaných silnic a silnic vyšších tříd. Pokud to
poměry na daném místě neumožňují nebo jedná-li
se o silnici nižší třídy, vysazují se aleje i blíže. Při plánování výsadeb se bere ohled také na terénní situaci
a vlastnické poměry. Formu výsadby navrhuje silniční
správa a diskutuje s orgány ochrany přírody.
8. Na stromy není místo
V případě, že může silniční správa vysadit více stromů,
než kolik je prostoru v okolí aktuálně rekonstruovaných silnic nebo na jiných připravených místech podél
silnic, vysazuje stromy i jinde. K zakládání nových alejí
jsou vhodné zejména cyklostezky. Ty mnohdy doprovázejí silnice, a proto je staví rovněž silniční správa. Aleje
podél cyklostezek označuje silniční správa Güstrow
za „aleje budoucnosti“ – vzhledem k parametrům
cyklistické stezky je možné sázet stromy v malém odstupu, což umožňuje plné zaklenutí korun a vytvoření
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Mapa alejí (vpravo), aleje a silniční vegetace (vlevo), obojí na webu správy silnic spolkové země Braniborsko,
zdroj: ls.brandenburg.de

charakteristické aleje, což podél silnic již často není
možné. U cyklostezek se ve větší míře uplatňují také
ovocné stromy.
9. Stálé obavy z bezpečnosti
Část veřejnosti a řidičů má i přes velkou osvětovou
kampaň stále pocit, že aleje ohrožují bezpečnost silničního provozu. Tyto obavy se snaží zmírňovat už
autoškoly a připravují řidiče na řízení v alejích. V místech, kde dochází k častějším dopravním nehodám,
umisťuje silniční správa svodidla a reflexní patníky.
Používá se rovněž dopravní značení „pozor, riziko nárazu do stromu“. Ve většině úzkých alejí je omezena
nejvyšší povolená rychlost na maximálně 80 km/h.
10. Individuální přístup
Vysazováním vzrostlých, zdravých a dobře zapěstovaných stromů předchází silniční správa dalším vysokým
nákladům na péči o nově založené aleje. Přesto má
každý strom své inventární číslo a evidenční list.
Péče a pěstební opatření se vždy plánují s ohledem
na potřeby každého jednotlivého stromu. Do různých
alejí se vysazují takové druhy stromů, které odpovídají danému místu a rázu krajiny. Výsadby vždy plánuje
krajinářský architekt ve spolupráci s orgány ochrany
přírody, aby byla každá alej svébytným a charakteristickým útvarem.

l vzdálenost stromů v alejích od vozovky nemá být
větší než 4,5 metru,
l každoročně musí být zveřejněn přehled o vykácených a vysázených stromech,
l pouze na vybraných rychlostních silnicích se
do budoucna s alejemi nepočítá a nejsou obnovovány.

Správa silnic:
V roce 2007 vznikla koncepce údržby alejí. Platná verze je aktualizována s ohledem na množství stromů,
které je nutno každým rokem odstranit kvůli jejich
stavu (70 % stromů je starší než 80 let) tak, aby se problémy nepřenášely na další generaci.
Na webu jsou uvedeny statistiky kácení a výsadeb
podle jednotlivých okresů a aktualizovaná mapa výsadeb.
Od roku 2008 se plánuje výsadba na 3 roky dopředu. V tabulce jsou zaznamenány výsadby alejí
a stromořadí o délce min. 200 m:

Rok

Výsadba alejí (km)

2008

30,7

2009

34

2010

9,3

Braniborsko

2011

24,0

2012

23,2

Vyhláška o alejích

Celkem

121,2

V roce 2000 došlo k dohodě mezi braniborskými ministerstvy dopravy a životního prostředí o společné
ochraně alejí, jejímž výsledkem je vyhláška obsahující
tyto zásady:
l za každý pokácený strom v aleji musí být vysazen
nový,

Kromě toho byly v tomto období prováděny dosadby k doplnění neúplných alejí v délce 36,7 km.
Odkaz na web správy silnic Braniborska:
ls.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.240178.de
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Výsadba stromů podél nového úseku Německé alejové cesty, foto: Elke Thiele.
Nahoře: Mapa Německé alejové cesty, zdroj: de.wikipedia.org

Šlesvicko-Holštýnsko
Ve spolupráci ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy vznikl standard pro údržbu silniční
vegetace. Velká pozornost je věnována ozelenění silnic z důvodu jejich fungování jako biokoridory.
Odkaz na web správy silnic Šlesvicko-Holštýnska:
lbv-sh.de

Severní Porýní-Vestfálsko

na ochranu životního prostředí, lesní správa, řada
dobrovolníků, zemědělců a soukromých majitelů lesů.
Od roku 2006 se již podařilo vysadit 70 nových alejí
o délce zhruba 75 kilometrů, v nichž roste 6 898 stromů. Nejčastěji vysazovanými druhy jsou lípy, duby
a javory, ale také různé druhy ovocných stromů, břízy,
jasany a oskeruše.
Odkaz na web správy silnic Severní Porýní-Vestfálsko: strassen.nrw.de/umwelt/alleen.html
Na webu správy silnic jsou materiály o zásadách
správné péče, informace o finančních nákladech
na výsadbu a péči. Výčet provedených a plánovaných
ošetření silniční vegetace.

Německá alejová cesta

Vláda spolkové země určila jako jeden ze svých cílů
lepší ochranu historických alejí a výsadbu nových.
V návaznosti na to vznikla jako společná iniciativa ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí
kampaň „100 nových alejí pro Severní Porýní-Vestfálsko“. Do projektu se zapojili i místní obyvatelé, úřady

N

ěmecko nabízí tradičně turistům různé
„prázdninové cesty“, jejichž účelem je zážitek
z cestování, navštívení místních pozoruhodností. Bylo jen logické využít k propagaci turismu
také aleje podél silnic. Jejím cílem bylo vytvořit výletní trasu napříč Německem, která propojí významné
kulturní památky pomocí silnic lemovaných alejemi.
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Cestovatelé tak mohou obdivovat nejen samotné památky, ale i krásu krajiny, a to jak na kole, tak i pěšky.
Trasa vede ze severovýchodního ostrova Rujana přes
Meklenbursko-Přední Pomořany, Sasko a Duryňsko
až k Bodamskému jezeru na jihozápadě Německa.
Výrazně podpořila turistický ruch a pomohla mnoha
obcím a mikroregionům mimo hlavní silniční tahy,
které dříve nebyly navštěvované.

Historie:
1990: Mnozí členové Německého automobilového
klubu (ADAC) se obracejí na úřady z důvodu kácení
stromořadí při rekonstrukcích silnic
1991: První registrace alejí ve východním Německu,
partnerem a odborníkem je organizace Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
1992: Kampaň „Zachraňte aleje“ podpořena „alejovou
telefonní linkou“, objevuje se myšlenka alejové cesty
z Rujány na severozápadě k Bodensee na jihovýchodě, vzniká pracovní skupina „Německá alejová cesta“

Co se podařilo:
l evidovat aleje v různých oblastech za pomoci místních úřadů a spolků,
l vytvořit speciální kritéria pro průjezdnost a bezpečnost silnice,
l vytvořit a otestovat speciální kurz pro řidiče,
l zajistit dopravní značení.
1993: Byla otevřena první část cesty mezi Sellinem
(Rujána) a Rheinsbergem (Brandenburgsko).
1993 – 2000: Bylo otevřeno dalších 7 částí.
2007 – 2009: Otevření dalších 2 částí v Severním Porýní-Vestfálsku.

Těžkosti:
l rostoucí tlak silničního provozu na stromy,
l poškozování stromů zimním solením,
l k zachování stávajících alejí je nutné vynaložit velké finanční prostředky a úsilí,
l omezené možnosti výsadby nových alejí – vzdálenost od silnice, finance, vlastnické vztahy,
l veřejná diskuse o vlivu stromů podél silnic na bezpečnost dopravy.

Podmínky úspěchu:
l silní partneři – německý automobilový klub, spolek
Německý les, klub německých turistů, regionální
turistické a ochranářské spolky, německá turistická agentura, federální ministerstva,
l ucelený koncept ideální prázdninové cesty,
l kombinace ochrany přírody, cestování a zážitků,
l zapojení regionů, měst a obcí,
l cílem nejsou pamětihodnosti kolem, ale cesta
sama,
l udržitelnost – spojení ochrany alejí s rozvojem turismu.
2012: Ocenění značky „Německá alejová cesta“
v kampani „Německo – země nápadů“.

Další aktivity:
l tiskové zprávy, cesty s novináři, marketingové
workshopy s odborníky na turismus, veřejné diskuse a konference, spolupráce s univerzitami,
výsadby s veřejností,
l mapy jednotlivých tras vytvořené automobilovým
klubem – jsou k dispozici na jeho webu a je možno
je stáhnout,
l atraktivní web s informacemi o alejích, okolních
pamětihodnostech a zajímavých místech a akcích
(deutsche-alleenstrasse.de),
l fanpage na facebooku a aplikace pro chytré telefony.

Výsledek:
l jedna z nejznámějších prázdninových cest a jeden
z nejznámějších projektů ochrany alejí v Německu,
l komunity se naučily oceňovat hodnoty zeleného
pokladu a lépe o něj pečují,
l regionální experti v oblasti turismu začínají objevovat a oceňovat potenciál alejí.
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9.2. Polsko

T

aké v Polsku jsou aleje káceny a nejčastěji je to
z důvodů modernizace silnice. Projekty na rekonstrukci většinou nepočítají s existencí
stromů podél cest – naopak, stromy jsou považovány
za překážku. Obzvláště špatná je situace v posledních
10 letech.

Principy právní ochrany alejí v Polsku:
l obecně je nutno mít povolení ke kácení stromů –
na obecní a okresní (gmina a powiat) úrovni,
l pouze pro silniční stromořadí je nutno zajistit průzkum chráněných druhů živočichů a pak souhlas
krajského orgánu ochrany přírody (od r. 2010),
l pro výstavbu nových silnic není nutné povolení ke kácení, ale musí být splněna doporučení
na ochranu přírody.

Program Cesty pro přírodu
Jedním z ucelených programů podporujících ochranu alejí v Polsku, je program „Cesty pro přírodu“
realizovaný nevládní organizací Nadace Ekorozvoje
z Wrocławi. Program vychází z myšlenky, že silnice
jsou sice pro lidi a pro jejich automobily, ale jsou také
významné pro životní prostředí, a na to nesmíme zapomenout.
Základní východisko programu: správci silnic vysázeli stromořadí a nyní o ně budou pečovat. Proto
bylo velice důležité spolupracovat se silničními úřady.
V roce 2009 podepsala nevládní organizace s ředitelem krajské správy silnic ve Wrocławi Memorandum
o porozumění.
První opravdu velký projekt, který se v Polsku realizoval, byl zaměřen na aleje jako na biotop a biokoridor
pro páchníka (Osmoderma barnabita). Ve 3 polských
regionech, ve správě 55 silničních úřadů bylo vysázeno 30 000 stromů. Ukázalo se, že v Polsku lze sázet
stromy podél cest.
V současnosti (2014 – 2015) probíhá podprogram
Cest pro přírodu – Lokální kampaně pro stromy. Jedná se o 90 lokálních kampaní v průběhu 4 let, jejichž
součástí je
l koncepce údržby pro 90 alejí,
l 90 vzdělávacích dvoudenních seminářů pro komunity,
l mezinárodní setkání a networking,
l podpora místních iniciativ,
l edice publikací a manuálů pro úředníky a správce
silnic.

Školení úředníků v Polsku, zdroj: aleje.org.pl

Součástí každé koncepce je inventarizace alejí a definice opatření pro jejich obnovu a zachování
(kolik stromů má být vysazeno, jak se mají udržovat,
vymezení úseků silnic, kde mají být stromy nově vysazeny).
Obsahem seminářů pro úředníky a správce silnic,
osoby zodpovědné za stromy, lokální aktivisty a ostatní zájemce bývají obvykle
l fakta a mýty o stromech,
l péče o stromy, ořez stromů,
l hodnocení stavu stromů,
l plánování a výsadba alejí.
Společně s odborníky byla vytvořena metoda vizuálního posuzování stromů vhodnou pro ty, kdo nemají
speciální odborné vzdělání. Například správci silnic
mají obvykle technické vzdělání a nyní by měli zajišťovat dobrý zdravotní stav stromů a zároveň bezpečnost
provozu na silnicích. Metodika vychází z německé
metodiky „Baumkontrolle“ a využívá také britské
a italské zkušenosti.
Její využití bylo ověřeno ve Wrocławi, kdy správce
silnic chtěl pokácet 35 stromů a starosta jej vyzval, aby
se obrátil na krajské orgány ochrany přírody s žádostí o souhlas, protože se jednalo o území Natura 2000.
Odborníci z organizace Nadace EkoRozvoje stromy
na výzvu silničářů posoudili. Z těch 35 stromů bylo
jen 5 opravdu nebezpečných a byl důvod je pokácet.
Naopak byly objeveny další ještě další 3 stromy, které
nebyly součástí původního záměru, přesto byly ve velmi špatném stavu. Na tomto případě je vidět, že hodně
stromů v Polsku je zřejmě pokáceno bez odborného
posouzení – jen tak „mimochodem“. Polští správci
silnic tedy potřebují jednoduchou metodiku, jejíž aplikace vyžaduje pouze základní znalosti a dovednosti
umožňující posoudit, které stromy jsou nebezpečné
a které ne.
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Pozitivní příklady řešení problémů se stromy a bezpečností
provozu
Zlotniky Kujawskie
Přístup Marleny Grabowské (úředník, obecní úřad,
ochrana životního prostředí): „Stromy podél silnic
mají svůj význam, například vyznačují směr jízdy.
Pomáhají tak i v mlze, protože jejich kmeny jsou ukazatelem kudy jet. Takže za nepříznivých klimatických
podmínek, nebo když tam nejsou dopravní ukazatele
směru, stromy nás vedou. Přesto mnozí tohle nechápou a tvrdí, že stromy jsou příčinou nehod. A přitom
jsou to lidé, kteří svým nezodpovědným chováním
způsobují nehody. Například zemědělci přepravují
hnojivo na pole, neuklidí znečištěnou silnici a ta je
pak kluzká. A hodně řidičů používá za jízdy mobil, to
také může být příčinou dopravní nehody. Stromy se
odedávna sázejí kolem cest a je v tom moudrost. Záleží na člověku, co z dobrodiní stromů využije. Já stojím
vždy na straně stromů, protože je snadné je pokácet,
ale pak musíme dlouho čekat, aby mladý stromek
zmohutněl.“

Świętoszyn – Chodník i stromy současně
Piotr Tyszko-Chmielowiec (Nadace EkoRozvoje):
„Na příkladu vesnice Świętoszyn, která leží na území
krajinného parku Dolina Baryczy a zároveň je to území Natura 2000, je vidět, jak lze jednoduše dosáhnout
kompromisu výhodného pro obě strany – zachování
stromů a zajištění bezpečnosti silničního provozu.
V roce 2010 se měl Świętoszyn dočkat dlouho očekávaného chodníku. Šlo o společnou investiční akci
města Milicz a Dolnoslezské správy silnic a železnic. Zástupce investora požádal obecní úřad Milicz
o povolení ke kácení 17 stromů, které kolidovaly s projektovaným chodníkem a přechodem pro chodce. Byly
to vzrostlé lípy a mohutné duby. Je nutno dodat, že
silnice Milicz – Žmigród je významných biokoridorem
pro dva druhy chráněných brouků – páchníka a tesaříka. Vykácení stromů, z nichž jeden už byl osídlen
tesaříkem, by tedy bylo negativním zásahem z hlediska ochrany přírody.
Jak mohlo dojít k tomu, že projekt ohrozil tuto
cennou lokalitu? Vypadá to, že projektant projektoval
„od stolu“ a pokud vůbec vyrazil do terénu, stromy pro
něj nepředstavovaly hodnotu, kterou je nutno se zabývat. Výsledkem byl chodník naplánovaný tak, jako by
tam stromy nebyly.
Po podnětu naší organizace Nadace EkoRozvoje,
kterou podpořila i správa krajinného parku, se ukázalo, že je možné všechny stromy zachovat. Stačilo
vybudovat chodník dál od vozovky. Místní samosprá-

va to podpořila. Chodník byl přesunut za stromořadí
a tak nemusel být kácen žádný strom.“

Brzeg Dolny – Jak zvýšit bezpečnost
dopravy bez kácení stromů?
Alej několika desítek stoletých lip lemuje okresní silnici a dekoruje vjezd do města. Stromy jsou v dobrém
stavu, koruny nekolidují s krajnicí ani s infrastrukturou. Alej má také velký krajinný a ekologický význam
– nachází se v Dolině Odry na hranici území Natura
2000. V její blízkosti jsou potvrzené lokality s výskytem páchníka.
V roce 2011 Správa silnic a železnic Dolního
Slezska, která je správcem okresních silnic, získal
od městského úřadu Brzeg Dolny povolení ke kácení
5 lip rostoucích na západním konci aleje. Toto povolení ale nevyužila.
Na počátku roku 2012 – na žádost ředitele základní školy – požádala o povolení ke kácení dalších 8 lip.
Důvodem bylo to, že stromy omezují výhled řidičům
vyjíždějícím na okresní silnici z bočních ulic. Pokud
by došlo ke kácení podle obou povolení, téměř třetina aleje by se proměnila v jednostranné stromořadí.
Impozantní vjezd do města by doznal značné úhony.
Zajištění bezpečnosti provozu je ale pádný argument.
Je možné najít řešení příznivé pro stromy i pro bezpečnost na silnici?
Posouzení na místě potvrdilo, že stromy
omezují výhled řidičům. Nezisková organizace
Nadace EkoRozvoje pomáhá aktivně silničářům minimalizovat škody na životním prostředí způsobené
kácením. V tomto případě navrhla jednoduché řešení – instalaci dopravního zrcadla a dopravních značek
upozorňujících na vyjíždějící vozidla. Argumentem
bylo, že vykácení stromů nezajistí, že řidiči budou
jezdit opatrněji. Spíše naopak – stromy rostoucí v blízkosti vozovky nutí řidiče jezdit opatrněji a pomaleji.
I když krajský orgán ochrany přírody doporučil
kácení a zároveň náhradní výsadbu, správa silnic
svou žádost to kácení zrušila a přiklonila se k doporučení Nadace EkoRozvoje. Městský úřad vyhověl
a namontoval dvě dopravní zrcadla. Podle polských
ekologů je to skvělý příklad péče zainteresovaných
stran o obecný prospěch. Zajištění bezpečnosti dopravy i zachování stromů je přece zájmem nás všech.
Proto bylo správné hledat řešení, které by umožnilo
splnění obou podmínek.
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10. Odkazy a reference
Zákony
l
l
l
l
l
l

l
l
l

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon)
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Vyhlášky

l Metodický pokyn MŽP č. 9 k smluvní ochraně chráněných území a památných stromů (Věstník MŽP
4/2008)
l Výklad MŽP k ochraně ptáků při kácení dřevin –
vnitřní sdělení č. 620/1767/05
l Výklad MŽP k okruhu účastníků řízení o vydání povolení ke kácení – rozhodnutí rozkladové komice
č. 6/2003 publikované ve Věstníku MŽP 9/2003

Technické normy
l
l
l
l
l
l

l vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
l vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
l vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích

l

l
l

Metodické pokyny a výklady
l
l Metodické doporučení Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny,
k aplikaci některých ustanovení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (Věstník MŽP, 1/2015)
l Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody
a krajiny Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZOPK“) upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu
a odvody (Věstník MŽP, 5/2014)
l Metodická instrukce č. 6 odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP pro zajišťování agendy
ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy (Věstník
MŽP 7/2013)

l

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek.
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství. Terminologie. Základní odborné termíny a definice.
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou.
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba.
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině. Technicko-biologické způsoby stabilizace
terénu. Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních
prvků, kombinované konstrukce.
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině. Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.
Technické podmínky 99 – vysazování a ošetřování
silniční vegetace, ze dne 11. 12. 1997, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2004.
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 13 – Vegetační úpravy,
2006.

Arboristické standardy
l Výsadba stromů – Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK, řada A, SPPK A02 001: 2013
l Řez stromů – Standardy péče o přírodu a krajinu,
AOPK, řada A, SPPK A02 002: 2013
l Výsadba a řez keřů a lián – Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK, řada A, SPPK A02 003:2014
l Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury – Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK,
řada A, SPPK A02 011: 2014 ( k datu vydání v připomínkovém řízení)
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l Ochrana stromů při stavební činnosti – Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK, řada A, SPPK
01 002:2014 ( k datu vydání v připomínkovém řízení)
l Kácení stromů – Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK, řada A, SPPK 02 005:2015 ( k datu vydání
v připomínkovém řízení)

Užitečné odkazy
l
l
l
l
l
l
l
l

Zachraňme stromy / www.stromy.arnika.org
Aleje / aleje.org
Ředitelství silnic a dálnic ČR / www.rsd.cz
Portál veřejné správy – adresář úřadů, vyhledávání
v zákonech / portal.gov.cz
Česká inspekce životního prostředí / www.cizp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
/ www.ochranaprirody.cz
Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK ČR
/ standardy.nature.cz
Ústřední seznam ochrany přírody
/ drusop.nature.cz

l Ministerstvo spravedlnosti ČR – rejstřík znalců
a znaleckých ústavů / portal.justice.cz
l Český certifikovaný arborista – seznam
/ arborista.mendelu.cz/seznam-cca
l Certifikovaní Evropští arboristé v ČR – seznam
SZKT / arboristika.cz/certifikovani-arboriste/
index.php
l Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi
2013 / ocenovanidrevin.nature.cz
l Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
/ www.szkt.cz
l Strom života
/ www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota
l „Německé aleje – ničím nejdou nahradit“, kampaň spolkového ministerstva životního prostředí
a Společnosti pro ochranu alejí
/ www.alleen-fan.de
l Cesty pro přírodu – stránky programu polské organizace Ekorozvoj, jehož posláním je zvrátit trend
mizení alejí v zemědělské krajině / aleje.org.pl
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