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Městská část Praha 2 – vítěz Město pro byznys 2012, 2013, 2014 a 2017 a držitel titulu Město pro byznys 
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

dle rozdělovníku 

 

Naše značka Vyřizuje/tel. V Praze dne 

Sp-MCP2/010736/2020 

MCP2/334870/2020/OZP-OOZP/čem 

Čemusová/236044269 19. 8. 2020 

 

 

 

Rozhodnutí 

o povolení kácení dle § 8 odst. 1 

a uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění 

 

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí - jako příslušný orgán ochrany 

přírody podle ustanovení § 76 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění /dále jen „zákona“/, a dle obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, 

v platném znění, na základě žádosti hlavního města Prahy, IČ: 00064581, se sídlem: 

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, IDDS: 48ia97h, zastoupenou panem RNDr. 

Štěpánem Kyjovským, kterého zastupuje na základě plné moci pan Ing. arch Petr 

Dufek, Francouzská 852/11, 120 00, Praha 2 /dále jen „žadatel“/, rozhodl dle § 67 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: 

 

 

I. Žadateli se povoluje 

 

kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona: jedné dřeviny lípy srdčité 

/Tilia coradata/ o obvodu kmene 75 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí z technic-

kých a provozních důvodů, 

rostoucí: v ulici Jana Masaryka před objektem 165/22 na pozemku parc. č. 4211, k.ú. 

Vinohrady, 

 v termínu: od nabytí právní moci v době vegetačního klidu (vegetační klid 1. 11. - 

31. 3.) nejpozději do 31. 3. 2021. 

 

II. Žadateli se ukládá 

 

dle § 9 odst. 1 zákona ke kompenzaci ekologické újmy způsobené pokácením dřeviny 

náhradní výsadba a současně povinnost následné péče o dřeviny takto: 

 

1. Náhradní výsadba bude provedena v rozsahu dvou dřevin do uličních stromořadí: 

-  Višně chloupkaté (okrasné) /Prunus subhirtella ´Fukubana´/ do Šafaříkovy 

ulice před objekt čísla or. 22, pozemku č. 4190, k. ú. Vinohrady a  

-  Hlohu obecného kul. /Cratageus laevigata ´Paul´s Scarlet´/ do Španělské 

ulice, pozemku č. 4110, k. ú. Vinohrady. 
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2. Náhradní výsadba bude provedena v souladu s těmito českými technickými 

normami: 

 ČSN 839011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

 ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich             

                               výsadba 

 ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich  

                               zakládání 

 ČSN 839041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biol.  

                                způsoby stabilizace terénu 

ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  

                              porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 ČSN 4690202 – 1 FLL – Výpěstky dřevin 

 ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin, Všeobecná ustanovení a ukazatele  

                                 jakosti. 

 

Pro výsadbu alejových stromů bude použit školkařský výpěstek I. jakostní třídy se 

zemním balem zapěstovaný jako alejový strom, tj. vysokokmen min. třikrát 

přesazovaný, s nasazením koruny minimálně ve výšce 220 – 240 cm u dřevin, 

s průběžným terminálem a pravidelně zapěstovanou korunou umožňující 

v následujících letech postupné vyvětvování na potřebnou podchozí a podjezdnou 

výšku (tj. min. na 3,5 m). Sázecí jámy pro nově vysazené stromy budou mít objem 

minimálně 1 m
3
. Dna jam se vysypou, pokud bude třeba, drenážní vrstvou a ve 

stromových mísách dojde z 50% k výměně zeminy. Stromy pro náhradní výsadbu 

budou o obvodu kmínku 14-16 cm. Do stromových mís se položí pomalu rozpustné 

pevné hnojivo, které zajistí dřevinám postupné dodávání živin. Poté se nově vysazené 

dřeviny doplní kůlováním. Tři kůly se zatlučou do výsadbové jámy a zafixují se ke 

kmeni vázacím materiálem. 

 

3. Náhradní výsadbu je žadatel povinen realizovat nejpozději do půl roku od 

pokácení předmětné dřeviny ve vhodném agrotechnickém termínu, tj. na 

podzim po opadání listů nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů. 
 

4. Povinnost následné pravidelné péče o dřeviny se žadateli ukládá na dobu 5 

let od data vysazení dřevin v rámci náhradní výsadby a zahrnuje zejména zálivku, 

hnojení, péči o stromové mísy - pravidelné odplevelování, zajištění propustnosti 

půdního povrchu s možností průniku vzduchu i vody do půdy, odborně bude 

prováděn výchovný a zdravotní řez. Žadatel bude postupovat dle normy ČSN 83 

9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační plochy, podle níž slouží rozvojová péče k dosažení funkčního stavu a 

udržovací péče k jejich zachování. Dřeviny budou pravidelně kontrolovány a 

případná poranění budou ihned ošetřena. Pokud dřeviny odumřou, budou 

vysazeny nové, a to na náklady žadatele. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odstavec 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem: 

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, IDDS: 48ia97h, zastoupená panem RNDr. 

Štěpánem Kyjovským, kterého zastupuje na základě plné moci pan Ing. arch Petr 

Dufek, Francouzská 852/11, 120 00, Praha 2 a dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu 
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spolek Pankrácká společnost, z.s., IČ: 26666154, se sídlem: Hudečkova 12/1097, 140 

00 Praha 4, IDDS: gi8zrwf. 

 

Odůvodnění 

 

Dne 15. 1. 2020 obdržel Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí žádost 

od hlavního města Prahy, IČ: 00064581, se sídlem: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 

1, IDDS: 48ia97h, zastoupenou panem RNDr. Štěpánem Kyjovským, kterého zastupuje 

na základě plné moci pan Ing. arch Petr Dufek, Francouzská 852/11, 120 00, Praha 2 o 

povolení kácení jedné dřeviny lípy srdčité /Tilia cordata/ o obvodu kmene 75 cm ve 

výčetní výšce 130 cm nad zemí, rostoucí ve stromořadí v ulici Jana Masaryka před 

objektem 165/22 na pozemku parc. č. 4211, k. ú. Vinohrady. 

 

Jako důvod ke kácení dřeviny žadatel ve své žádosti uvedl, že je potřeba připojení 

objektu k místní komunikaci v souvislosti s územním řízením pro akci: „Vila Osvěta, 

vyrovnávací rampa od vjezdu z ulice do nových podzemních garáží“.  

 

Dne 16. 1. 2020 oznámil Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí všem 

známým účastníkům zahájení řízení ke dni 14. 1. 2020 a zároveň nařídil ústní jednání 

spojené s místním ohledáním na 18. 2. 2020. Z oslovených spolků se jako účastník 

řízení v zákonem stanovené lhůtě přihlásil spolek Pankrácká společnost, z.s. 

 

Jelikož žádost nebyla úplná, neboť nebyly doloženy všechny potřebné podklady pro 

její řádné posouzení, byl žadatel vyzván k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí, 

a to nejpozději však do 18. 2. 2020. Jednalo se o závazné stanovisko Magistrátu 

hlavního města Prahy, odboru památkové péče, Jungmannova 35, Praha 1, jako 

orgánu státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně 

příslušného podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 

ke kácení dřevin, neboť se pozemek parc.č. 4211, k.ú. Vinohrady nachází 

v památkově chráněném území. 

 

V průběhu místního ohledání dne 28. 2. 2020 bylo zjištěno, že se jedná o strom lípy 

srdčité /Tilia cordata/ o obvodu kmene 75 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí, 

rostoucí ve stromořadí v ulici Jana Masaryka před objektem 165/22 na pozemku parc. 

č. 4211, k. ú. Vinohrady. Dřevina je určená ke kácení z provozních a technických 

důvodů, jelikož je v kolizi s plánovaným vjezdem do podzemních garáží.  

Zástupkyně spolku Pankrácká společnost, z.s. se ústního jednání nezúčastnila a 

nevyžádala si ani nahlédnutí do spisu, aby se seznámila s průběhem řízení.  

 

Vzhledem k tomu, že závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 

památkové péče nebylo do uvedeného termínu dodáno, bylo řízení dne 19. 2. 2020 

přerušeno do doby jeho předložení.  

 

Dne 20. 4. 2020 požádal žadatel Technickou správu komunikací, a.s. pro doložení 

konkrétního místa náhradní výsadby za účely vypracování vyjádření se ke kácení a 

uložené náhradní výsadbě od Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové 

péče. Za Technickou správu komunikací, a.s. se vyjádřil dne 5. 5. 2020 Ing. J. 

Beinhauer, který vydal souhlasné stanovisko k odstranění dotčené lípy srdčité /Tilia 
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cordata/, která je součástí stromořadí v ulici Jana Masaryka 22, Praha 2 a následně 

Souhlas s realizací náhradní výsadby višně chloupkaté (okrasné) /Prunus subhirtella 

´Fukubana´/do uličního stromořadí v Šafaříkově ulici před objektem č. or. 22 a hlohu 

obecného kul. /Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´/ do uličního stromořadí ve 

Španělské ulici, k. ú. Vinohrady. 

 

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že předmětná dřevina lípy srdčité /Tilia 

cordata/ není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písmeno b) 

zákona. Jde o statný opadavý strom domácího původu. Z hlediska dané situace je 

dřevina součástí stromořadí v ulici Jana Masaryka. Vzhledem k tomu, že u předmětné 

dřeviny nebyly zjištěny staticky významné defekty, dřevinu je třeba pokácet z 

provozního důvodu i přes to, že bude částečnou ekologickou a estetickou ztrátou pro 

dané stromořadí. 

 

Pozemek je památkově chráněné území, a tudíž musí být žádost doplněna závazným 

stanoviskem, které vydává Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, 

jako orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně 

příslušný podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů /dále jen „památkový zákon/“.  

 

Dne 25. 6. 2020 Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí obdržel od 

hlavního města Prahy, IČ: 00064581, se sídlem: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, 

IDDS: 48ia97h, zastoupenou panem Ing. Martinem Kubelkou, kterého zastupuje na 

základě plné moci pan Ing. arch Petr Dufek, Francouzská 852/11, 120 00, Praha 2, 

rozhodnutí, které Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče vydal dne 16. 

6. 2020 pod sp. zn: S-MHMP 127329/2020 a č. j.: MHMP 828088/2020. Jelikož bylo 

rozhodnutí od majitele předmětné dřeviny dodáno bez doložky nabytí právní moci, 

vyžádal si správní orgán od Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče zaslání 

stejnopisu rozhodnutí s vyznačenou právní mocí. Dne 30. 6. 2020 obdržel emailovou 

formou odbor životního prostřední doložku nabytí právní moci rozhodnutí, které nabylo 

právní moci dne 8. 7. 2020. V rozhodnutí je uvedeno následující: „Provedení 

navrhovaných úpravy dřevin v rozsahu předloženého popisu prací fotodokumentace, 

kterou zpracoval: Ing. arch. Petr Dufek, IČO 158 99 829, Francouzská 1, 120 00 Praha 

2. v 01/ 2020 je z hlediska zájmů statní památkové péče přípustné za této podmínky: Za 

kácený strom Tilia cordata bude realizována náhradní výsadba v k. ú. Vinohrady: 1 ks 

Prunus subhirtella ´Fuubana´ (okrasná višeň/sakura) do uličního stromořadí v ul. 

Šafaříkova před dům č. o. 22, parc. č. 4190, a 1 ks Crataegus laevigata ´Paul´s  

Scarlet´ (hloh obecný) do uličního stromořadí v ul. Španělská, parc. č. 4110“, k. ú. 

Vinohrady. 

 

Dne 24. 7. 2020 vyrozuměl Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí 

všechny známé účastníky řízení o možnosti seznámení se se spisem před vydáním 

rozhodnutí ve věci povolení kácení jedné dřeviny lípy srdčité /Tilia coradata/ o obvodu 

kmene 75 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí, rostoucí ve stromořadí v ulici Jana 

Masaryka před objektem 165/22 na pozemku parc. č. 4211, k. ú. Vinohrady. Účastník 

správního řízení podle § 27 odstavec 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád této 

možnosti nevyužil. Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu, spolek 

Pankrácká společnost, z.s. této možnosti též nevyužil, ale dne 27. 7. 2020 požádal o 
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stanovení přiměřeně dlouhé lhůty pro uplatnění všech práv účastníka řízení a to 

z daných 7 na 14 dnů.  Tato lhůta  skončila dne 12. 8. 2020.  

 

Dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřeviny rostoucí mimo les nezbytné 

povolení orgánu ochrany přírody, není-li uvedeno jinak. Povolení ke kácení lze vydat 

jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. 

 

Předmětnou lokalitou je stromořadí v ulici Jana Masaryka, které leží v katastrálním 

území Vinohrad. Ulice Jana Masaryka spojuje oblast Zvonařky s hlavní ulicí 

Francouzskou. Je ulicí jednosměrnou a po obou jejich stranách je vysazeno stromořadí 

z lípy srdčité /Tilia cordata/. Mezi stromy je možné parkování. Aby se této oblasti 

ulehčilo od dopravy a zaparkovaných aut je plánované u objektu č. or. 22 podzemní 

parkování a právě z provozních a technických důvodů je potřeba pokácet jednu 

dřevinu, která je součástí stromořadí. Současně s plánovaným podzemním parkováním 

je navržena revitalizace a zpřístupnění historické zahrady u objektu č.or. 22. Koncept 

soukromé zahrady je po dohodě s NPÚ navržen v anglickém stylu. Jsou navrženy nové 

dřeviny a obnovené keřové porosty  
 

Lípa jako dřevina rostoucí ve stromořadí v ulici Jana Masaryka je dřevinou domácího 

původu. Na svém stanovišti plní především funkci izolační, tedy snižuje prašnost a 

emise z dopravy. Ovlivňuje životní prostředí člověka a plní tak společenskou funkci. 

Dále lípa jako dřevina produkuje kyslík, absorbuje oxid uhličitý a tlumí hluk a zároveň 

snižují vibrace, což jsou další velmi záslužné funkce pro tuto lokalitu. Jako dřevina 

součástí stromořadí se podílí na zlepšování celkového městského mikroklimatu a 

napomáhá zde zvyšovat biodiverzitu.  

 

Při hodnocení funkčního významu dřeviny lípy /Tilia cordata/ dospěl správní orgán 

k závěru, že daná dřevina je součástí hodnotného funkčního celku v této lokalitě, ale 

rozhodujícím prvkem ovlivňujícím funkční význam je, že je v kolizi s navrhovaným 

vjezdem do plánovaných podzemních parkovacích stání u objektu č. or. 22, k. ú. 

Vinohrady. 

Současně se nejedná o dřevinu chráněnou či v dané lokalitě zvláště chráněnou. Lze tak 

konstatovat, že její estetický význam společně s perspektivou do budoucna je snížený. 

 

Zeleň má i estetický, kulturní, psychologický a rekreační význam. I když jsou dřeviny 

v městské aglomeraci často jedinou složkou zeleně, která je svým významem 

nezaměnitelnou a neopominutelnou psychohygienickou složkou lidských sídel, musí 

být také vitální a v dobrém zdravotním stavu. Vitální zeleň v městském prostředí je 

velmi vzácná a buduje kladný vztah k přírodě a zároveň působí na jednotlivé smysly 

člověka, jako je barevnost listů, které se proměňuje v průběhu roku, světlo a stín, atd. 

Uliční stromořadí, která jsou v městském prostředí velmi důležitou součástí zeleně, by 

měla být vitální a v dobrém zdravotním stavu. Dnešní ulice jsou předimenzované od 

zaparkovaných aut, které navíc zatěžují kořenové systémy stromů. Tato skutečnost 

minimalizuje vnímání zeleně a jeho výše zmíněných pozitivních významů. 

 

Správní orgán uvádí, že kácení dřeviny je možné provést od nabytí právní moci 

rozhodnutí pouze v období vegetačního klidu, a to od 1. 11. do 31. 3. Obdobím 

vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a 
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ekologických funkcí dřevin. Pokácet dřevinu je povoleno nejpozději do 31. 3. 2022. 

Tento pevně daný termín byl určen z důvodů nezbytnosti pokácení dřevin, aby ze 

strany žadatele nedošlo ke zbytečným průtahům. Současně správní orgán upozorňuje 

na možný výskyt volně žijících ptáků, kteří jsou dle § 5 a § 5a zákona chráněni.  

 

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí, současně s povolením kácení 

dřeviny uložil žadateli ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona náhradní výsadbu 2 

dřevin do uličních stromořadí a to: 

Višně chloupkaté (okrasné) /Prunus subhirtella ´Fukubana´/ do Šafaříkovi ulice před 

objekt čísla or. 22, pozemku č. 4190, k. ú. Vinohrady a  

Hlohu obecného kul. /Cratageus laevigata ´Paul´s Scarlet´/ do Španělské ulice, 

pozemku č. 4110, k. ú. Vinohrady. 

Výsadbou nových dřevin do stromořadí bude kompenzována ekologická újma a 

v brzké době se počítá s obnovenou estetickou nově vysazených dřevin. 

 

Jelikož součástí plánovaného vjezdu jsou rozsáhlé sadové úpravy ve stylu anglické 

zahrady, poskytl žadatel emailovou formou celkový situační výkres sadových úprav 

vypracovaný XII/2016 a následně také dne 17. 8. 2020 Studii zahrady s poslední 

revizí DUR v roce 2019 a ke kterému dne 1. 12. 2016 NPÚ ÚOP PR vydal odborné 

vyjádření čj. NPÚ – 311/834885/2016 . NPÚ ve svém vyjádření uplatnil podmínku, 

že nové záhony a druhová skladba keřových skupin budou předmětem dalšího stupně 

projektové dokumentace. 

 

Správní orgán ohledně náhradní výsadby dále konstatuje, že společenská hodnota 

dřeviny povolené ke kácení je zpravidla vždy vyšší než společenská hodnota dřevin 

nově vysazovaných. Plnohodnotně nahradit společenskou hodnotu nemůžou nově 

vysazený mladí jedinci, proto bude trvat dřevinám v náhradní výsadbě uložené 

několik let, než tyto funkce nahradí. Přesto je správní orgán přesvědčen, že výsadbou 

nových dřevin do uličního stromořadí bude kompenzována ekologická újma za 

dřevinu povolenou v tomto rozhodnutí k pokácení, a že v budoucnu plně nahradí její 

funkce. 

  

Následná péče o nově vysazené dřeviny dle § 9 odst. 1 zákona byla uložena pro 

zabezpečení jejich zdárného růstu, aklimatizace, budoucího vývoje, a to po dobu pěti 

let. Podle normy ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině                   

- Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, slouží rozvojová péče k dosažení 

funkčního stavu a udržovací péče k jejich zachování. Péčí o výsadbu, dle této normy, 

se rozumí zejména zajišťování pravidelné závlahy podle klimatických podmínek, 

péče o stromovou mísu - odplevelování, provádění řezu dřeviny - výchovný               

a zdravotní řez, hnojení, zimní ochrana, pravidelná kontrola kotvení a jeho včasné 

odstranění, ošetření mechanických poškození a ochrana dřeviny před chorobami a 

škůdci. Následná péče je zásadní a rozhodující pro další perspektivní růst a rozvoj 

nové výsadby. Výše uvedená opatření prováděná v daném období umožní její další 

perspektivní vývoj.  

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona je péče o dřeviny, zejména její ošetřování a udržování 

povinností vlastníků. Z toho vyplývá pro vlastníka pečovat o vysazené dřeviny i po 

uplynutí pětileté následné péče. 

mailto:simona.mullerova@praha2.cz


Stránka 7 z 7 

 

 
Městská část Praha 2 – vítěz Město pro byznys 2012, 2013, 2014 a 2017 a držitel titulu Město pro byznys 
desetiletí – cena týdeníku Ekonom 
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2 
ústředna: 236 044 111, Ing. Simona Müllerová: 236 044 160,  
e-mail: simona.mullerova@praha2.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID datové schránky: y7yb44i 

 

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny ve smyslu ustanovení § 8 

odst. 1 zákona rozhodl správní orgán z výše uvedených důvodů tak, jak je uvedeno ve 

výroku rozhodnutí. 

 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání, ve kterém je třeba 

vedle obecných náležitostí dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu uvést, v jakém rozsahu 

odvolatel rozhodnutí napadá a dále v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo 

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to dle ust. § 82 odst. 2 

správního řádu. Odvolání je možné dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 

15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního 

prostředí, a to podáním prostřednictví Úřadu městské části Praha 2, odbor životního 

prostředí. Včas podané odvolání má odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Simona Müllerová 

vedoucí odboru životního prostředí 
 

 
 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Petr Dufek, korespondenční adresa: Francouzská 852/11, 120 00, Praha 2, Vinohrady 

Pankrácká společnost, z.s., IČ: 266 661 54, se sídlem: Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4, IDDS: 

gi8zrwf  

 

Na vědomí: 
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RNDr. Štěpán Kyjovský 
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