Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

V Praze dne
Čj. 15147/2014-MZE-15112

Vážená paní Cenefelsová,
dne 13. 2. 2014 jste se na mne obrátila s prosbou o stanovisko k postupu státního
podniku Povodí Labe v oblasti ochranných hrází na řece Orlici v Hradci Králové a k obavám
z možného kácení stromů ze strany dalších s. p. Povodí.
Státní podniky Povodí jsou dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MZE č. 178/2012 Sb., kterou
se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků, povinny pečovat o břehové porosty. Kácení dřevin a jejich vysazování
je nutnou součástí takové péče, která je rovněž významným prvkem protipovodňové
prevence. Jiným důvodem je odstraňování dřevin, jež jsou na hranici životnosti a ve špatném
zdravotním stavu a ohrožují při případném pádu životy, zdraví nebo majetek občanů. Dalším
důvodem je, brání-li dřeviny plynulému toku vody.
Zbytečnému kácení brání řada legislativních opatření a při přešetřování Vaší žádosti
jsem se přesvědčil, že ji státní podniky Povodí respektují. Kácení i výsadba nových dřevin je
vždy projednána s příslušným orgánem ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že břehové
porosty jsou nedílnou součástí významného krajinného prvku vodní tok nebo údolní niva,
vyžaduje v podstatě každý zásah do břehových porostů souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, následně musí dojít k oznámení kácení ve smyslu § 8 odst.2)
citovaného zákona se všemi náležitostmi, které stanovuje vyhláška č. 189/2013 Sb., o
ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V případech, kdy pozemky s břehovými porosty
jsou součástí evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, zvláště chráněného
území nebo zde byl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů, musí být zajištěna všechna
další stanoviska, souhlasy a výjimky od příslušných orgánů ochrany přírody, které z těchto
skutečností vyplývají. Oznámené kácení je přitom velmi často i zpětně kontrolováno Českou
inspekcí životního prostředí.
Co se týká státního podniku Povodí Labe, o jehož činnosti podél ochranných hrází
řeky Orlice v Hradci Králové se v žádosti zmiňujete nejobšírněji, provádí nyní mapování

porostů s cílem vypracovat evidenci stromů jako podklad k vypracování koncepce břehových
porostů, přičemž označení stromu barvou znamená, že bylo provedeno mapování, nikoli že
označený strom bude s jistotou pokácen. Dle písemných materiálů, které má Ministerstvo
zemědělství k dispozici, informuje státní podnik o přípravách kroků Magistrát města Hradec
Králové a veřejnosti podrobně vysvětluje své kroky a záměry na svých webových stránkách.
Postup je v souladu s platnou legislativou a zevrubnost informací je nepochybně i důsledkem
toho, že se jedná o problematiku ve veřejnosti citlivě vnímanou.
Chtěl bych Vás v závěru ujistit, že Ministerstvo zemědělství kroky státních podniků
Povodí při údržbě břehových porostů sleduje a na základě poznatků neshledává důvod
k obavám z nadměrných zásahů překračujících zákonné povinnosti správců vodních toků při
zajišťování bezpečnosti občanů.
Dovolte, abych zároveň poděkoval Vám i dalším Vašim spoluobčanům za zájem o
citlivé nakládání s veřejnou zelení a s přírodním bohatstvím, který je společensky významný a
prospěšný.

S pozdravem

Vážená paní
Jana Cenefelsová
e-mail: jana.cenefelsova@myr.cz
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