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2 Úvod 

Dřeviny, ať již v podobě stromů či keřů, jsou nezbytnou součástí životního prostředí. 

Jejich funkce jsou do značné míry nezastupitelné – z hospodářského hlediska je dřevo zá-

kladní surovinou, z ekologického je součástí ekosystémů s klíčovou rolí při čištění ovzduší 

a nelze zapomenout ani na funkci krajinotvornou a estetickou. Aby mohly dřeviny všechny 

tyto funkce plnit, je nezbytné zajistit jim náležitou ochranu, která je vezme v úvahu všech-

ny zároveň, neboť některé funkce budou stát proti sobě (např. hospodářská a ekologická). 

Právní řád tedy musí nastavit základní pravidla, která umožní, aby byl soulad mezi všemi 

těmito funkcemi dřevin a žádná nebyla nadřazena ostatním. Proto je ochrana dřevin obsa-

žena v mnoha zákonech i v jiných předpisech v závislosti na dominující funkci dřeviny. 

Základními zákony jsou zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ve své práci se zabývám zejména dřevinami rostoucími mimo les a jejich krajino-

tvornou a estetickou funkcí. Hospodářské využití dřevin, ať již pěstovaných pro energetic-

ké účely nebo lesní hospodářství, ponechávám zcela stranou zájmu, zmiňuji ho jen okrajo-

vě pro úplnost. Hlavním cílem práce je popsat ochranu dřevin rostoucích mimo les a to 

zejména ochranu veřejnoprávní. Soukromoprávní ochraně nevěnuji větší pozornost. 

Pro pochopení geneze současné právní úpravy stručně nastiňuji v první části práce 

vývoj ochrany stromů na českém území od starověku až do dnešních dnů. V této části po-

pisuji ochranu stromů obecně, nerozlišuji mezi veřejnoprávní a soukromoprávní, ani mezi 

lesy a dřevinami rostoucími mimo les. 

Největší prostor věnuji současnému stavu veřejnoprávní ochrany dřevin. Nejprve se 

zabývám obecnou ochranou podle §§ 7 – 9 ZOPK, velký důraz kladu na režimy kácení 

dřevin. Základní, povolovací režim, podrobněji ilustruji na konkrétním případu. Poté zmi-

ňuji dřeviny jako součást významného krajinného prvku a následně se věnuji zvláštní 

ochraně dřevin – památným stromům. Naopak se nevěnuji úpravě týkající se zvláštní 

územní a zvláštní druhové ochrany. Pro úplnost uvádím i právní úpravu obsaženou 

v jiných zákonech, zejména zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, který dopadá na stromořadí podél silnic. Ta jsou nezastupitelným 

prvkem v české krajině a jejich likvidace patří k ožehavým tématům současnosti. Proto jim 

ve své práci věnuji náležitý prostor. 
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V poslední části obracím svůj zájem ke slovenské právní úpravě a porovnávám ji 

s českou. Je zajímavé sledovat, jakým směrem se oba právní řády za bezmála čtvrtstoletí 

samostatnosti vydaly. 

Své hodnocení stavu, poznámky a návrhy de lege ferenda uvádím průběžně 

k rozebíraným tématům. 
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3 Historie ochrany stromů 

3.1 Kult a ochrana stromů ve starověku 

Osudy lidí a stromů jsou nerozlučně spjaty již od pradávna. Člověk prapůvodně vze-

šel z lesa, ten byl jeho prvním domovem, ale i zdrojem obživy v podobě plodů i zvěře. 

Můžeme říci, že téměř všechny starověké civilizace chovaly úctu ke stromům a lesům  

a spojovaly s nimi různé mýty. Strom býval symbolem životní síly a nesmrtelnosti, což se 

zdá vzhledem k poměru délky života stromu a tehdejšího člověka logické. Zároveň se věři-

lo, že je strom živou bytostí s vlastní duší, teprve v pozdějších dobách z něj lidé udělali 

příbytek pro duše. Strom tedy již nebyl považován za živého tvora, ale za pouhé útočiště 

pro nadpřirozené bytosti. Tato změna vnímání stromu byla klíčová pro budoucí masivní 

kácení lesů.1 

Lidé však nepřestali stromy uctívat. Zvláště staré a nápadné stromy bývaly ochraňo-

vány. Důležitým kritériem při posuzovaní vztahu starověkého člověka a stromu byl druh 

stromu. Každá společnost privilegovala nějaké dřeviny, například v Mezopotámii to byly 

topoly, jilmy a duby. Posledně jmenované se těšily oblibě ve více kulturách, posvátnými 

byly u Indoevropanů i Evropanů a posléze se staly výsadními stromy křesťanů. 

Stromy byly chápány jako prostředníci mezi třemi světy – podzemím, zemí a nebem. 

Opad listí a následný nárůst symbolizoval koloběh života a zmrtvýchvstání, tvar stromu je 

dodnes symbolikou rodokmenu. 

O dávném náboženském spojení stromů a lidí nacházíme doklady přímo v Bibli: 

„Zkazíte do gruntu všecka místa, na nichž sloužili národové, (kteréž vy dědičně opanujete), 

bohům svým, na vrších vysokých a na pahrbcích, a pod každým stromem ratolestným“  

(Dt 12,2). Ostatně zmínek o stromech nalezneme v Bibli více, ať již se jedná o různá po-

dobenství nebo přirovnání.2 Máme zde obsaženu i jednu z prvních zaznamenaných ochra-

nářských rad: „Když oblehneš město některé, za dlouhý čas dobývaje ho, abys je vzal, ne-

zkazíš stromů jeho, sekerou je vytínaje, nebo z nich (ovoce) jísti budeš; protož jich nevyse-

káš, (nebo potrava člověka jest strom polní), chtěje užívati jich k obraně své. A však stro-

moví, kteréž znáš, že nenese (ovoce ku) pokrmu, pohubíš a posekáš, a vzděláš ohrady proti 

městu tomu, kteréž s tebou bojuje, dokudž ho sobě nepodmaníš“ (Dt 20,19-20). 

                                       

1 FRAZER, J. G. Zlatá ratolest. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994, s. 107. 

2 Např. Strom poznání (vědění) a Strom života, které rostly v Edenu (viz Gen 2,9). 
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S rozvojem středomořských civilizací, zvláště řecké a později římské došlo 

k mohutnému odlesňování těchto oblastí, což vedlo k nevratným ekologickým problémům 

(degradaci půdy a erozi), jejichž dopady jsou patrné do dnešních dnů. 

Vztah Římanů k lesním porostům byl vřelejší, v některých oblastech dokonce dochá-

zelo k systematickému zalesňování. Římané si dobře uvědomovali hospodářský význam 

stromů, a proto jim poskytovali ochranu již v Zákoně dvanácti desek: „Deska VIII – 11. 

Plinius, N. H., 14, 1, 7: Je stanoveno v dvanácti deskách, aby ten, kdo by protiprávně po-

razil cizí (stromy), zaplatil za každý 25 assů.“3 Pro aplikaci tohoto ustanovení vznikla ná-

sledně speciální žaloba – actio de arboribus succisis. Směřovala proti tomu, kdo tajně po-

razil cizí strom. Později, s rozvojem prétorského práva, se přidala prétorská žaloba actio 

arborum furtim caesarum, která se použila, pokud škůdce protiprávně porazil více stromů. 

Pokuta činila dvojnásobek hodnoty stromů (duplum).4 

Zvláštního postavení se těšily stromy u Keltů. Ti s nimi žili v dokonalém souladu  

a věkovité stromy ctili, jako své ochránce. Zánik takového stromu pak znamenal pro danou 

komunitu pohromu. Není tedy divu, že se ve válkách posvátné stromy nepřátelům kácely. 

Podobně si stromů vážili i Germáni. Frazer příkladmo uvádí, že kdo u Germánů 

sloupl kůru stromu, měl být k tomuto stromu za střevo přibit a následně veden okolo, do-

kud se jeho střeva nevymotala z těla a nenahradila poškozenou kůru. (Frazer, 1994, s. 102.) 

Tresty za poškození posvátného stromu byly tedy velmi kruté. 

Mezi Slovany byl kult stromů zvláště oblíben. Strom vnímali jako osobu se stejnými 

anatomickými znaky i s tělem, jímž místo krve proudí míza, a s duší, která dává stromu 

život. Toto se týkalo především ovocných stromů, které naši dávní předkové vnímali takř-

ka jako členy rodiny. Lesy byly celými obcemi stromových bytostí a některé z nich měly 

statut posvátných hájů.5 Ostatně slovo háj je odvozeno od slova hájiti, tedy chránit nebo 

šetřit. Některé zvláště významné stromy byly ohrazovány, aby se zabránilo jejich poškoze-

ní.6 Posvátné háje sloužily jako první svatyně a poskytovaly i právo azylu pronásledova-

                                       

3 KINCL, J. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. 1. [díl], starověk. Část 2. 1. vyd. Praha: 

SPN, 1977, s. 65. 

4 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 119. 

5 SOBOTKA, P. Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích, obřadech a pově-

rách slovanských: příspěvek k slovanské symbolice. Praha: Nákladem Matice české, 1879, s. 8 – 10. 

6 BRANDL, V. Výklad některých věcí ze zpěvu „Záboj a Slavoj.“ In: Časopis Matice moravské, 1870, 

roč. 2, s. 28. 
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ným. Jinak byl do nich vstup zakázán, výjimku měli kněží. Většina hájů nebyla nijak roz-

sáhlá – buď se jednalo o samostatné lesíky a remízky – tedy háje v současném smyslu slo-

va. Mnohem častěji to byla ohrazená místa uprostřed hlubších lesů, třeba jen několik málo 

výrazných stromů. 

Podobně jako v jiných kulturách, tak i u Slovanů znamenalo poražení posvátného 

stromu pohromu, a to jak pro komunitu, tak pro toho, kdo strom porazil. Sobotka i Frazer 

nezávisle na sobě uvádějí, že kdo u Srbů pokácel posvátný strom, uvrhl na sebe neštěstí  

a brzy zemřel nebo těžce onemocněl. Pro odvrácení takového osudu musel stejnou sekerou, 

jakou strom porazil, useknout na jeho pařezu hlavu živé slepici. (Sobotka, 1879, s. 7; Fra-

zer, 1994, s. 103.) Ovšem i obyčejné stromy požívaly určité ochrany, a pokud je bylo třeba 

pokácet, musel je dřevorubec nejprve odprosit. Tento starý zvyk přežil velmi dlouho a vy-

mizel až v 19. století.7 Nebyl jediný. Kult stromů zůstal v lidech zakořeněn i po nástupu 

křesťanského náboženství a některé jeho prvky jsou zachovány dodnes. (Např. stavění 

májky, zasazení stromu po narození dítěte apod.) 

Staří Slované uctívali všechny věkovité stromy bez rozdílu druhu, jisté výsadní po-

stavení měly duby a lípy. Označení lípy za slovanský strom je ovšem umělé a souvisí 

s národním obrozením v 19. století. Přesto dnes platí nepsaná, nikým nenařízená a přesto 

(možná jen podvědomě) dodržovaná praxe, že lípy se častěji a snáze vyhlašují za památné 

stromy. 

 

3.2 Ochrana stromů ve středověku 

Starověké pojetí vztahu lidí ke stromům, jak jsem jej naznačil v předchozích kapito-

lách, přetrvalo na našem území hluboko do středověku. Ochrana stromů pramenila z oby-

čejů a byla nezávislá na jakékoli vrchnostenské moci. Přesto je však znatelný posun  

ve vnímání stromů, související s rozvojem křesťanství. Stromy již neměly být objektem 

uctívání, naopak se vladaři snažili zničit pohanská posvátná místa. Lidé se však uctívání 

stromů vzdávali jen neradi, což potvrzuje v 11. století probošt Arnold, když napsal, že 

prostý lid se bál kácet stromy pro pohany posvátné.8 

Kosmas uvádí, že kníže Břetislav II., muž velmi křesťansky založený, nechal roku 

                                       

7 Sobotka, 1879, s. 11. 

8 ZÍBRT, Č. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku = Indiculus superstitionum et pagania-

rum. 2. vyd. Praha: Academia, 1995, s. 36. 
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1092 nejen vypudit ze země všechny kouzelníky a čaroděje, ale také vymýtit posvátné háje 

a spálit je, neboť pohanské obyčeje byly mezi lidem stále pevně zakořeněny.9 

Středověké právo dávalo stromům téměř výhradně hospodářský význam a chránilo je 

jako objekt vlastnictví. Nejstarší známá slovanská právní památka – Soudní zákon pro lai-

ky (Zákon sudnyj ljudem) vzniklá ve druhé polovině 9. století v okruhu spolupracovníků 

Konstantina a Metoděje, stanovuje v článku 14, že „kdo podpaluje cizí les nebo kácí z něho 

stromy, jest povinen dvojnásobkem.“10 

První zaznamenané ustanovení o ochraně stromů v Čechách obsahují Statuta Konrá-

dova, pravděpodobně vyhlášena knížetem Konrádem II. Otou na sněmu českých a morav-

ských pánů a rytířů v Sadské roku 1189.11 Ochranu stromů a lesů upravuje článek 28: 

„Mimo to nikdo z těch, kdož hlídají les, nemá nikoho obírat na cestě nebo na tržišti, než ať 

jej obere tenkráte, když jej najde, jak seká strom; k tomu soudce ať nikdy nenalézá na (po-

kutu) 300 denárů, nýbrž na 60.“12 Výklad tohoto článku není zcela jednoznačný. Brandl 

tvrdí, že hradský soudce mohl uložit pouze pokutu 60 denárů, pokutu 300 denárů směl ulo-

žit pouze panovník. Takovéto omezení mělo snížit počet úmyslných přehmatů, kterých se 

úředníci dopouštěli ukládáním nepřiměřeně vysokých pokut.13 

Zvláštním, avšak nezávazným pramenem práva byly od konce 13. století právní kni-

hy kodifikující dosud nepsané obyčeje. Nejstarší právní kniha, Kniha Rožmberská, obsahu-

je poměrně kusé ustanovení o lesním pychu. Jako způsob dokazování stanovuje ordál vo-

dy. Ten spočíval v ponoření toho, kdo jej podstupoval, svázaného do vody. Pokud se poto-

pil (voda jej přijala), byl v právu, v opačném případě jej voda odmítla přijmout.14 

 

3.2.1 Maiestas Carolina 

Pod známým názvem Maiestas Carolina (nebo též Codex Carolinus) se skrývá po-

                                       

9 TOMEK, W. W. Kosmůw Letopis český s pokračowáními Kanowníka wyšehradského a Mnicha sá-

zawského. Praha: Nadání Františka Palackého, 1882, s. 106. 

10 ADAMOVÁ, K.; SOUKUP, L. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2. vyd. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2010, s. 13.  

11 BRANDL, V. Statuta Conradi. In: Právník, roč. 12, 1873, s. 218. 

12 Adamová, Soukup, 2010, s. 27. 

13 Brandl, 1873, s. 220. 

14 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vyd. Praha: Linde, 

2003, s. 116. 
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kus Karla IV. kodifikovat soudobé zemské právo a dát tak roztříštěným a částečně sepsa-

ným obyčejům formu přehledného zákoníku. Po nátlaku šlechty však byl Karel IV. nucen 

roku 1355 zákoník odvolat. 

Zákoník věnoval poměrně velký prostor ochraně stromů a lesů. Karel IV. věděl, jaké 

bohatství pro české země představují hluboké a těžko prostupné pohraniční lesy. Jejich 

funkce byla po staletí především obranná, byť ve 13. století na mnoha místech narušena 

mýcením a osidlováním, případně důlní činností, která spotřebovávala hodně dřeva.15 Pa-

novník se pokusil ve svém kodexu tuto situaci napravit. Některé pohraniční lesy, jež byly 

v soukromých rukou, dal připojit zpět ke královské komoře. Kdo by si tyto lesy „k sobě 

bezpráwně hrnul neb kopal neb wywrátil (…) pokutú zlé powěsti [infamie – bezectnosti] 

s nawrácením čtwernásob buď trestán.“16 Výše pokuty nám ilustruje jeden z mnoha přípa-

dů vlivu římského práva na Karlův kodex. Pokuta ve výši čtyřnásobné hodnoty věci (qua-

druplum) byla ve starém Římě typickou pro případy tzv. zjevné krádeže, kdy byl pachatel 

přistižen při činu. 

Obecný význam lesů deklaroval článek 50 Karlova kodexu: „…krásné shromážděnie 

[lesů] netoliko bychom je chtěli rozptýliti, ale také snažnú stráží ode wšeho rúbanie (…) 

zachowati mieníme a neposkwrněné wěčně je jmieti chtiec.“17 V lesích se smělo kácet pou-

ze z rozkazu panovníka, jinak bylo možno odvážet vyvrácené stromy a kácet souše. 

Královské lesy hlídali a obhospodařovali hajní a lovčí. Ti měli právo zastavovat vo-

zy, vezoucí z lesa dřevo a zjišťovat jeho původ. Odhalený a usvědčený lesní škůdce byl 

vydán se vším svým zbožím králově milosti. Pokud hajní nebo lovčí neoprávněně káceli 

stromy, hrozil jim trest useknutí pravé ruky a ztráta králem propůjčeného majetku.18 

Maiestas Carolina podrobně upravoval trestání za poškozování lesa. Sankce byly 

v souladu s pojetím středověkého práva velmi tvrdé a odrážely v sobě způsob, jakým pa-

chatel les poničil. Kdo loupal ze stromů kůru, „bude-li to hajný, ruka prawá buď jemu od-

řena, a zbožie wšecko, kteréž jest od nás [panovníka] za službu ostrahowánie lesuow držel, 

buď do komory našie obráceno, pakliby byl jiný který člowěk, odřením ruky prawé pokutu 

                                       

15 JIREČEK, H. Slovanské právo v Čechách a na Moravě. Doba třetí: Století čtrnácté. Svazek I, Zá-

klady zemského zřízení. Praha: F. Tempský, 1872, s. 177. 

16 PALACKÝ, F. Archiv český čili staré písemné památky české i morawské.  

3. díl. Praha: Kronberger, Řivnáč, 1844, s. 142. 

17 Tamtéž, s. 133. 

18 Jireček, 1872, s. 177 – 178. 
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má toliko trpěti.“19 Lesní žhář „ohněm až do skonánie žiwota pálen má býti.“20 Ti, kteří 

stromy poráželi a odváželi, nebo posílali po vodě, měli přijít o pravou ruku. Právě plavení 

kradeného dřeva po řekách mělo ještě další důsledky. Purkrabí a pánové na hradech 

v blízkosti řeky měli povinnost dohlížet, aby se kolem jejich hradů takové dřevo neplavilo. 

Jakmile někoho přistihli, museli jej zadržet a učinit dotaz na královskou komoru, jestli se 

nejedná o dřevo z povolené těžby. Pokud by purkrabí nechal kradené dřevo pod svým hra-

dem plavit, ztratil by svůj úřad a navíc by platil královské komoře pokutu „dwénásob (…) 

začby ten les stál.“21 Purkrabí tak měli velkou motivaci být pozorní a sledovat dění okolo 

svého hradu. Případné nevědomé (nebo nedbalostní) propuštění kradeného dřeva po řece 

by pro purkrabího neznamenalo ztrátu úřadu, ale pouze výše zmíněný finanční postih. 

 

3.2.2 Městské právo 

Městské právo bylo ve středověku a raném novověku dalším druhem práva vedle již 

zmíněného práva zemského. Vyvinulo se v německých zemích a odráželo v sobě specific-

ké poměry měšťanů, převážně obchodníků a řemeslníků, jejichž zájmy i způsob života se 

značně lišily od těch šlechtických. 

Tresty za kácení stromů a krádeže dřeva jsou v městském právu mírnější než v právu 

zemském, zpravidla jsou jimi pokuty. Právní úprava se v jednotlivých městech mírně lišila, 

v podstatě ovšem zůstávala stejná. Např. podle brněnského práva zaplatil ten, kdo odvezl 

z cizího lesa dříví jeho vlastníku půl zlatého. Pokud ukradl celé kmeny, zaplatil „majetní-

kovi lesa 72 malé denáry (denarii parvi) rychtáři však podle rozsouzení porotců 60 dená-

rů.“22 

Kodifikace Brikcího z Licska vydaná roku 1536 pod názvem Práva městská, převza-

la v oblasti ochrany stromů dikci jihlavského práva. Brikcí se však vyjadřuje přesněji  

a srozumitelněji. Například poněkud sporný pojem veliký kmen z jihlavského práva ozna-

čuje „dřieví větší nežli prútí neb kolé.“23 Dále hovoří o 60 haléřích pro rychtáře, místo pů-

                                       

19 Palacký, 1844, s. 136. 

20 Tamtéž. 

21 Tamtéž, s. 137. 

22 DUDÍK, B. Dějiny Moravy. Díl VIII. Kulturní poměry na Moravě od roku 1197 do 1306. Praha: F. 

Tempský, 1882, s. 316. 

23 JIREČEK, H.; JIREČEK J. M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536. Praha: Právnická 

jednota, 1880, s. XXV - XXVI.. 
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vodních 60 malých denárů (parvů). Nepochybně se ovšem jedná o stejnou hodnotu. 

Další kodifikaci vydal roku 1579 pod názvem Práva městská království českého Pa-

vel Kristián z Koldína. Ochranu stromů zahrnul do ustanovení o pychu (Q. I.). Kdo se do-

pustil lesního pychu, platil majiteli lesa pokutu ve výši 10 kop českých grošů. „A nedal-li 

by té pokuty jemu, od napomenutí po dvau dobře zachovalých lidech ve dvau nedělích po-

řád zběhlých: bude jej moci ten, komuž se pych stal, před to právo, k kterémužby ten přísa-

hal, obeslati a jej z desíti kop grošův Českých viniti.“24 

 

3.3 Hraniční stromy 

Patrně až ve 12. století došlo k završení procesu vzniku vlastnického práva 

k nemovitostem. V souvislosti s tím došlo nutně k potřebě jednotlivé pozemky oddělit  

a vytyčit hranice. K tomu posloužily různé rozhrady, zpočátku převážně přírodní, později  

i uměle vytvořené. Jako zvláště vhodný prostředek označení hranice pozemků byl právě 

strom. Ten měl na rozdíl od hraničního kamene výhodu, že se nedal přemístit a jeho život-

nost byla dlouhá. Za hraniční bývaly vybírány výrazné, ale zároveň perspektivní, stromy. 

Druhou možností bylo vysazení zcela nového hraničního stromu, což ovšem neslo rizika, 

že se strom neujme, nebude v porostu snadno rozeznatelný, popř. lehce poškoditelný. Do 

kmene hraničního stromu se často vyrývaly rozličné značky – kříž, kalich, šipky nebo do-

konce nápisy. K takovému označování se užívalo zvláštních cejchovnic, kterými se zna-

mení vypalovala.25 Jiným způsobem bylo vytesání, případně zaražení hřebu, což mělo trva-

lejší charakter. I přesto však bylo nutno taková značení obnovovat.26 

Jako zvláště vhodný druh hraničního stromu se jevil dub, protože „to dřevo jest nej-

trvanlivější a nejdéle stojí.“27 Jako další stromy bývaly využívány zvláště jedle, smrky, 

borovice, lípy, řidčeji břízy a v podmáčených loukách i vrby.28 

Brzy po vzniku zemských desek v 2. polovině 13. století se do nich začaly zapisovat 

                                       

24 JIREČEK, J. Práva městská království českého a markrabství moravského spolu s krátkou jich 

summou od M. Pavla Krystyana z Koldína. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 1876, s. 355. 

25 CHADT – ŠEVĚTÍNSKÝ, J. E. Dějiny lesů a lesnictví. Písek: nákl. vl., 1913, s. 624. 

26 Podrobněji MENŠÍK Z MENŠTEJNA, J. O Mezech, hranicech, saudu a rozepři mezní i příslušen-

ství jich v království českém. In: JIREČEK, H. (ed.) Spisy právnické o právu českém v XVI-tém století. Ví-

deň, Karel Goriška, 1883, s. 193. 

27 Tamtéž, s. 194. 

28 Tamtéž, s. 195 – 196. 
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převody vlastnictví nemovitostí.29 Některé významné hraniční stromy proto byly 

v zemských deskách přímo zaznamenány. Takové exempláře požívaly mimořádné ochrany 

a zničení takového stromu znamenalo velký prohřešek. Za poškození hraničního stromu se 

odváděl jako pokuta vůl (tzv. „mezní vůl“).30 

Podstatně více hraničních stromů se nám zachovalo z mladších dob, kdy probíhaly 

různé pozemkové úpravy a vznikaly moderní katastry. Mnohé z nich vzaly za své při hos-

podářsko-technických úpravách a rekultivacích půdního fondu, zvláště v souvislosti se 

scelováním pozemků při pozemkových reformách ve 20. století.31 

 

3.4 Aleje 

Aleje jsou jako krajinotvorný prvek známy od starověku. V českých zemích se zača-

ly ve větší míře vysazovat až v době renesance. Tehdy vrcholil „zlatý věk“ českého rybní-

kářství, budovaly se celé soustavy rybníků a jejich hráze si lze těžko představit bez alejí. 

Ještě šťastnější dobou pro aleje bylo baroko. Od konce třicetileté války, až po celé 

18. století probíhala systematická výsadba stromů podél cest a silnic. V roce 1752 vydala 

císařovna Marie Terezie přípis, jímž sázení stromů u silnic dokonce nařídila. Vedle kraji-

notvorné funkce měly i funkce čistě praktické. V zimě, kdy byly cesty zasypány sněhem, 

sloužily aleje k orientaci, v létě poskytovaly pocestným stín, za větrného počasí chránily 

před větrem a nezpevněné silnice pomaleji podléhaly erozním vlivům. Aleje ovocných 

stromů sloužily jako zdroj potravy kolemjdoucím. 

Jeden z prvních případů individuální ochrany konkrétních stromů máme z počátku 

18. století a týká se aleje vedoucí od Pražského hradu do Stromovky. Místodržící žádali na 

panovníku povolení, aby mohli škůdce tohoto stromořadí přísně trestat. Císař Karel VI. jim 

vyšel vstříc a tak vydali příslušný patent. Ten se ovšem minul účinkem, protože po jede-

nácti letech museli vyhlásit toto nařízení: „Jeho cís. a král. Milosti bylo s nelibostí vyslech-

nouti zprávu, že lipové stromořadí u Bubenče není bezpečno před všelijakou čeládkou  

a venkovany tamtudy jezdícími aneb jinými lidmi, kteří lípy kazí a ohaví. Z té příčiny J. M. 

Cská reskriptem daným ve Vídni dne 9. července 1714 nám poručila, aby se k takovým 

škůdcům přikračovalo přísnými tresty, i utětím ruky. O tom jsme my ohlášení učinili paten-

                                       

29 Podrobněji Malý a kol., 2003, s. 98 – 100. 

30 Chadt – Ševětínský, 1913, s. 648. 

31 MACHOVEC, F. Hraniční stromy součástí zeleně. In: Živa, roč. 24, 1976, č. 3, s. 88. 
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tem ze dne 24. července t. r. Poněvadž nyní opět se přihází, že lidé takoví stromořadí kazí, 

zapovídáme znova tímto listem, aby nikdo na stromech škody nečinil, ale každý pod trestem 

svrchu psaným pychu se zdržel. Dán na zámku Pražském dne 6. srpna 1725.“32 

V průběhu 19. století byla výsadba a ochrana stromořadí okolo silnic upravena zem-

skými silničními zákony. 

 

3.5 Novověk 

Rozvoj dolů a manufakturní výroby v první polovině 18. století vyžadoval stále vyšší 

spotřebu dřeva. Navíc bylo dominujícím druhem paliva. Situace se postupně stávala neudr-

žitelnou a hrozilo, že lesy nebudou stačit. Merkantilistická hospodářská politika státu se 

sice snažila zamezit vývozu suroviny do zahraniční, ale taková opatření neměla na úbytek 

lesů zásadnější vliv. Roku 1754 byl vydán Císařský královský patent lesů a dříví, ustano-

vení v království Českém se týkající, zjednodušeně Lesní řád. Proklamoval nutnost vážit si 

ztenčujících se zásob dřeva a vyvarovat se svévolného ničení lesů a pychu, který byl tehdy 

zřejmě velmi rozšířen. Vrchnosti, která lesní řád nevítala zrovna radostně, neboť omezoval 

její právo disponovat s lesy, slíbil i přes uložené povinnosti ochranu. Správa lesů byla pod-

řízena veřejnému dozoru. Řád nařizoval šetření dřeva a omezoval výstavbu dřevěných bu-

dov a mostů. Pro Moravu byl lesní řád vydán ještě v roce 1754, ve Slezsku v roce 1756. 

Vyhlášení lesního řádu samozřejmě nemohlo znamenat okamžitou nápravu a změnu 

v lidském myšlení. Trvalo ještě několik desetiletí, než se projevila ochranná opatření lesní-

ho řádu a dorostla nová generace lesníků. 

Lesní řády byly nahrazeny lesním zákonem č. 250/1852 ř. z. Ten prohloubil zásady 

uvedené v předchozích řádech a upřesnil některé lesnické postupy. V platnosti se udržel 

taktéž velmi dlouho, zrušil jej až zákon č. 166/1960 Sb. o lesích a lesním hospodářství. 

 

3.5.1 Počátky individuální ochrany stromů 

Důvody ochrany jednotlivých stromů bývaly různé. Lidé vysazovali stromy v duchu 

staletých tradic při narození dítěte, na památku významné události, jako tzv. rodové stromy 

                                       

32 VACEK, F. Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí. In: VOJTÍŠEK, V. (ed.) Sborník příspěvků  

k dějinám král. hlav. města Prahy. Díl IV. Praha: Obec hl. m. Prahy, 1923, s. 82. 
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apod. Častější je ovšem opačná praxe – k nápadnému starému stromu se vymyslela legen-

da. Je tedy přirozené, že takové stromy požívaly ochrany, která sice nebývala nijak právně 

podložena, zato silně zakořeněna v lidském myšlení. 

Pronikáním osvícenských myšlenek v 18. století a romantismus první poloviny  

19. století vyvolávaly v lidech, zejména šlechtě a měšťanstvu, zájem o přírodu a její krásy. 

Staré a bizarní stromy začaly být vnímány jako objekty s vysokou estetickou hodnotou. 

Jejich vlastníci je začaly ze své vůle ochraňovat. Například třeboňský archivář Petr Svě-

tecký zmiňuje roku 1752 „Velkej dub“ v lese Senochov u hranic třeboňského panství. Dub 

patřil k nejmohutnějším v širokém okolí a vrchnost k němu vodívala své návštěvy a pořá-

dala pod ním snídaně.33 Jiný příklad úcty a ochrany stromu je ze Lhot u Potštejna. Tamní 

tzv. „Horákův buk“ si zamiloval kníže Kinský natolik, že jej s pozemkem odkoupil, aby 

mu zajistil ochranu.34 

 

3.5.2 První chráněná území 

Do první poloviny 19. století spadá vznik prvních chráněných ploch. Tradičně bývají 

za nejstarší chráněná území považovány pralesy Žofínský a Hojná voda v Novohradských 

horách, které byly zřízeny rozhodnutím majitele panství hraběte Buquoye roku 1838. Ještě 

o několik let dříve byly z vůle vlastníků chráněny Malý a Velký Bezděz a Veltruský park.35 

Důvodem ochrany těchto území byly především unikátní lesní porosty. Žofín a Hoj-

nou vodu vyčlenil hrabě Buquoy z obhospodařování, aby zachoval původní pralesní cha-

rakter. Stejně si počínal i kníže Schwarzenberg roku 1858, když na věčné časy vyhlásil 

rezervaci v Boubínském pralese a zakázal tam těžbu. Na rozdíl od Buquoye zdůrazňoval 

nejen estetickou hodnotu pralesa, ale i jeho význam pro vědecké účely. Jednalo se o „jedi-

ný středoevropský prales původního vegetačního složení (buk, jedle smrk).“36 

                                       

33 BARTUŠKA, V. a kol. Staré a památné stromy Třeboňska. České Budějovice: Veduta, 2008, s. 91. 

34 HRUŠKOVÁ, M. Podivuhodné stromy. Praha: Euromedia Group, 2011, s. 104. 

35 FRANKOVÁ, M. Právní úprava chráněných území na ochranu přírody do roku 1956. In: České 

právo životního prostředí, roč. 14, 2014, s. 104. 

36 Výnos Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 čj. 143.547 V, o ochraně pří-

rodních památek (tzv. Silvestrovský výnos), s. 7. In: drusop-nature.cz [online]. Datum publikace neuvedeno. 

[cit. 16. 9. 2015]. Dostupné z: 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/scan_vyhlasky/brow.php?frame=&ID_DOC=5&FROM_ZCHRU=24

&cacheid=1449217143883&ID_ZCHU_MAP=&ID_ZCHU_MAP_SEARCH=1&pageposscan_most_vyhl3
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Od 60. let 19. století přibývá takto vyhlášených rezervací, velká část z nich je chrá-

něna právě kvůli stromovému porostu. Od roku 1869 požívala ochrany rezervace Zlatěšo-

vice – Stará obora u Hluboké nad Vltavou, „louka s porostem smrku, sosny, dubu, buku  

a jedle od 145 – 165 let,“37 od cca 1880 Černická obora, kde byl „přestárlý porost borovi-

ce, smrku a jedle,“38 od roku 1884 Buky u Vysokého Chvojna coby „nejstarší bukový  

a lipový porost Holické vysočiny s jedlemi do 320 let“39 a tak podobně. 

Na tomto místě je nutné poznamenat, že v této době neexistovala žádná komplexnější 

právní úprava ochrany přírody. Její výraznější rozvoj nastal až po vzniku Československa. 

 

3.6 20. století 

Jak již bylo řečeno, ochrana stromů měla povahu obyčejovou a zajišťoval ji přede-

vším vlastník stromu. Jiný způsob ochrany prakticky neexistoval, protože zpočátku nebyl 

ani společenský zájem o takovou ochranu. Pokud stromy nespadaly pod lesní zákon nebo 

zákony silniční, byla jejich ochrana výhradně soukromoprávní – jako objekt vlastnictví. 

Podle §§ 294 a 295 zákona č. 946/1811 Sb. z. s., obecného zákoníku občanského (dále jen 

„ABGB“) byly stromy příslušenstvím věci, resp. součástí pozemku, na němž rostou. 

Uplatňovala se zcela superficiální zásada. Způsob určení vlastnictví stromu upravoval  

§ 421. To se určovalo podle místa, odkud vyrůstal kmen stromu. Strom na hranici dvou 

pozemků patřil vlastníkům obou pozemků. Podle § 422 měl vlastník pozemku právo ořezat 

větve a kořeny cizího stromu, které přesahovaly nad/pod jeho pozemek. 

Absence postihu pochopitelně umožňovala vandalské chování ke stromům. Na po-

třebu chránit staré stromy upozornil již roku 1899 Jan Evangelista Chadt – Ševětínský prv-

ním publikováním svého soupisu památných stromů. Kritizoval laxní přístup ke stromům  

a jako příklad opačné praxe v zahraničí uvedl úspěšné přesazení 300letého tisu ze zrušené 

botanické zahrady ve Frankfurtu nad Mohanem.40  

                                                                                                                    

=&SHOW2MAP_ALL=0&ORDER_BYscan_most_vyhl3=rozliseni+desc%2Cporadi#scan_most_vyhl3 

37 Tamtéž, s. 3. 

38 Tamtéž, s. 6. 

39 Tamtéž, s. 6. 

40 Podrobněji CHADT - ŠEVĚTÍNSKÝ, J. E. Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku: popisy 65 vzácných stromů se 30 obr. význač. druhů. 2. vyd. Praha: nákl. vl., 1913, s. 6 – 8. 
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3.6.1 Období „První republiky“ 

Záhy po rozpadu Rakouska – Uherska odstartovala v nově vzniklém Československu 

pozemková reforma. Ta představovala velký zásah do vlastnických práv k půdě a měla  

za cíl upravit majetkové poměry dle nového společenského uspořádání. 

Prvním krokem reformy byl zákon č. 32/1918 Sb. z. a n., o obstavení velkostatků, 

který znemožnil vlastníkům dispozici s jejich velkostatky. Navazující zákon č. 215/1919 

Sb. z. a n. (tzv. záborový zákon) definoval velikost pozemkového majetku, podléhajícího 

záboru. Realizaci záborového procesu prováděl zvláštním zákonem zřízený Pozemkový 

úřad.41 Zabrané pozemky byly následně přidělovány jiným osobám na základě zákona  

č. 81/1920 Sb. z. a n. (tzv. přídělový zákon). Tento zákon byl z hlediska ochrany přírody 

nejdůležitější. Dle § 20 měl Pozemkový úřad při své činnosti dbát, aby „přídělem nebyly 

rušeny krásy přírodní a ráz krajinný a aby nevzaly újmu památky přírodní, historické  

a umělecké.“ Pozemkový úřad též mohl propustit ze záboru i větší plochy ekologické či 

historické hodnoty, než stanovil zákon záborový, pokud se vlastník podřídil podmínkám 

ochrany stanovenými Pozemkovým úřadem. Díky absenci zvláštního zákona o ochraně 

přírody bylo toto ustanovení jedinou (a zároveň historicky první) normou, umožňující 

omezit výkon vlastnického práva za účelem ochrany přírody a tudíž i stromů.42 

Návrh na přijetí zákona na ochranu přírodních památek předložil v roce 1922 posla-

nec Národního shromáždění Jaroslav Stejskal, ale neuspěl. Téhož roku požádalo MŠANO 

Jana Svatopluka Procházku, aby vypracoval návrh takového zákona, ovšem průtahy a poli-

tická situace jeho návrhu nepřála.43 

Významným milníkem v historii ochrany přírody byl tzv. Silvestrovský výnos (vý-

nos MŠANO ze dne 31. prosince 1933 čj. 143.547 V, o ochraně přírodních památek). Jed-

nalo se o seznam dosud zřízených rezervací bez právní závaznosti, určený „k informaci 

profesorských a učitelských sborů pro výuku ve školách,“44 přesto byl jeho vliv na ochranu 

přírody zásadní. Potvrzoval, že stát ochranu těchto rezervací45 uznává. Velké množství 

chráněných území obsažených v Silvestrovském výnosu požívalo ochrany právě díky své-

mu unikátnímu stromovému porostu. 

                                       

41 Podrobněji Malý a kol., 2003, s. 427 – 433. 

42 Franková, 2014, s. 109. 

43 PEŠOUT, P. Silvestrovský výnos – 80 let od vydání. In: Ochrana přírody, roč. 68, 2013, č. 6, s. 9. 

44 Tamtéž, s. 10. 

45 Pojmy „rezervace,“ „chráněné území“ apod. byly tehdy užívány promiscue. 
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3.6.2 Zákon o Státní ochraně přírody a prováděcí vyhláška. 

Zákon upravující komplexní veřejnoprávní ochranu přírody se podařilo prosadit až 

v polovině 50. let. Byl to zákon č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody. 

Stromy mohly požívat ochrany jako součást chráněného území,46 nebo individuálně. 

Podle § 6 mohly být významné stromy a jejich skupiny prohlášeny za chráněné přírodní 

výtvory nebo chráněné přírodní památky. Vzhledem k faktu, že § 6, odst. 1 

v demonstrativním výčtu stromy přímo uvádí, je nasnadě, že jejich ochrana dle tohoto 

ustanovení byla častá. Ostatně prohlášení stromu za chráněný přírodní výtvor znamenalo 

nejvyšší možný stupeň ochrany pro nejvýznamnější stromy. Takový strom byl veden 

v evidenci a bylo zakázáno jej ničit. Sankce za protiprávní jednání ukládal ONV a jejich 

výše byla odstupňována dle závažnosti porušení – občanovi (jakékoli fyzické osobě) mohla 

být uložena důtka, nebo pokuta až do výše 5 000 Kčs; organizacím pokuta až do výše  

250 000 Kčs. Pokuty byly příjmem národního výboru, který je uložil. 

Soupisy stromů vyhlášených jako chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní 

památky prováděla krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Evidence 

nebyla jednotná, každé středisko používalo vlastní formuláře.47 

Zákon zavedl i termín stromy rostoucí mimo les (§ 13, odst. 2.) Do této kategorie pat-

řily stromy, na něž nedopadal lesní zákon. O případném kácení těchto stromů rozhodoval 

MNV, pokud si to nevyhradil ONV, nebo pokud se na předmětné stromy nevztahovala 

zvláštní úprava v jiných předpisech.48 Za poškození stromu rostoucího mimo les nebo jeho 

skácení bez souhlasu mohl ukládat ONV výše zmíněné sankce. 

Zákon v § 19, odst. 2 zmocňoval Ministerstvo kultury České socialistické republiky 

k vydání vyhlášky upravující podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postu-

pu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto 

stromů. Tato vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 142/1980 Sb. Vztahovala 

se na „stromy (dřeviny stromového a keřového vzrůstu) rostoucí mimo les v krajině, sídel-

                                       

46 Ustanovení § 3 zákona č. 40/1956 Sb.: „Chráněnými územími jsou: a) národní parky, b) chráněné 

krajinné oblasti, c) státní přírodní reservace, d) chráněná naleziště, e) chráněné parky a zahrady, f) chráně-

né studijní plochy.“ 

47 REŠ, B.; ŠTERBA, P. Památné stromy. Metodika AOPK ČR. 3. vyd. (elektronické) Praha: Agentu-

ra ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, s. 9. 

48 Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). 
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ních útvarech a v jejich obytných, výrobních a rekreačních zónách.“49 Tyto stromy dělila 

do dvou kategorií, kategorie I obsahovala taxativní výčet,50 kategorie II všechny ostatní. 

Stromy zařazené v kategorii I požívaly vyšší ochrany, k jejich kácení bylo vždy nutné po-

volení. 

Vyhláška dále upravovala náležitosti žádosti o povolení kácení stromu, způsob roz-

hodování národního výboru o této žádosti i povinnost nabídnout vytěženou dřevní hmotu 

státní organizaci lesního hospodářství. 

Stromy chráněné podle zákona i vyhlášky bývaly často označovány různými plecho-

vými tabulkami, připevněnými přímo ke kmeni stromu (viz obr. 1). Jejich podoba nebyla 

jednotná, na některých bylo vyraženo evidenční číslo stromu, na jiných ne, protože strom 

nebyl v žádné evidenci (jednalo se o strom kategorie I). Členové Českého svazu ochránců 

přírody obdrželi tyto tabulky a označovali jimi vzrostlé stromy, aniž by je prohlašovali  

za chráněné a zanesli do evidence.51 S těmito tabulkami se můžeme dodnes hojně setkávat, 

ovšem nemají žádnou právní relevanci. 

 

3.6.3 Ochrana stromů v ostatních předpisech 

Komplexní zákon o ochraně přírody nebyl pochopitelně jediným předpisem, který  

ve druhé polovině 20. století zabezpečoval stromům ochranu. Dalšími byly především zá-

kony upravující lesní hospodářství, které ovšem není předmětem této práce.  

Stromořadí podél silnic se nadále řídilo silničními zákony. Zestátněním veřejných 

silnic v roce 1949 bylo stromoví podél silnic označeno za součást silnice.52 Následující 

                                       

49 Ustanovení § 1, odst. 1 vyhlášky č. 142/1980 Sb. 

50 Ustanovení § 2, odst. 2 vyhlášky č. 142/1980 Sb.: „Do kategorie I se zařazují stromy: a) v parcích, 

veřejných sadech, veřejných zahradách a ve stromořadích, b) s krajinotvornou nebo estetickou nebo historic-

kou nebo přírodní hodnotou, c) v remízech a větrolamech v komplexech zemědělské půdy, dále v podhorských 

a horských oblastech s typickým přechodem mezi zemědělskou krajinou a lesem, d) určené k ochraně půdy, 

pramenišť a rašelinišť, e) s ochranou funkcí v okolí průmyslových, zemědělských a jiných hospodářských 

objektů, f) ostatní s obvodem kmene nad 125 cm (nebo průměru 40 cm) měřeného ve výši 130 cm nad zemí  

a dřeviny keřového vzrůstu o plošné výměře nad 60 m čtverečných, g) v likvidovaných, popřípadě opuštěných 

těžebních prostorech nerostů, včetně hald, výsypek a odvalů.“ 

51 FIŠAROVÁ, E. Jak se vyhlašuje chráněný strom? In: ekolist.cz [online]. 16. 7. 2004 [cit. 20. 8. 

2015]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/jak-se-vyhlasuje-chraneny-

strom 

52 Viz § 2, odst. 2 zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích. 
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zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) definoval v § 14 pojem 

silniční stromoví a péči o něj svěřil ONV.53 

Změna nazírání na aleje nastala v 80. letech s nárůstem silniční dopravy a dopravních 

nehod. Novela silničního zákona č. 27/1984 Sb. změnila pojem silniční stromoví na silnič-

ní zeleň a zavedla termín pevná překážka (novelizovaný § 20 silničního zákona). Prováděcí 

vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb. zařadila mezi pevné překážky  

i stromy rostoucí ve vozovce a na krajnicích (§ 21, odst. 1). Určila lhůtu k jejich odstraně-

ní.54 Vzhledem k tomu, že i dnes se běžně vyskytují stromy na krajnicích, je zřejmé,  

že lhůta dodržena nebyla. Kácení stromů nebývalo příliš oblíbené, silničáři se raději uchý-

lili k žádosti o výjimku, kterou jim umožňoval silniční zákon. 

Vyhláška č. 35/1984 Sb. neurčovala svůj vztah k vyhlášce č. 142/1980 Sb. ohledně 

povolování kácení stromů, což v praxi působilo interpretační problémy. 

Ustanovení o stromech obsahovaly i další předpisy. Např. dle § 10, písm. a) zákona 

č. 138/1973 Sb., o vodách povoloval vodohospodářský úřad vysazování, kácení a odstra-

ňování stromů a keřů v zátopových územích. Podle § 34, odst. 1, písm. b) téhož zákona byl 

správce vodního toku oprávněn b) v zájmu správy vodního toku odstraňovat nebo nově 

vysazovat stromy a keře na pozemcích při něm. Pokud strom zabezpečoval stabilizaci vod-

ního toku, mohl vodohospodářský orgán správcům (vlastníkům, uživatelům) pozemků  

při vodních tocích zakázat tyto stromy kácet (§ 36, odst. 4). 

 

3.7 Shrnutí 

Historie ochrany dřevin je dlouhá a bohatá. Prudký rozvoj právní úpravy této oblasti 

ovšem nastal až v polovině 20. století s přijetím zákona č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně 

přírody. Do té doby nebyla ochrana dřevin komplexně zajištěna, ačkoli snahy o takovou 

úpravu existovaly již dříve. Teprve s účinností tohoto přelomového zákona přichází obecná 

veřejnoprávní ochrana dřevin, která je dnes již považována za naprostou samozřejmost. 

                                       

53 Ustanovení § 14 zákona č. 135/1961 Sb.: „Okresní národní výbory pečují, aby na silničních pomoc-

ných pozemcích byly vysazovány a pěstovány stromy a keře, zejména ovocné stromy (silniční stromoví).“ 

54 Ustanovení § 21, odst. 2 vyhlášky č. 35/1984 Sb.: „Předměty tvořící pevnou překážku umístěné na 

vozovce a v krajnicích silnic nebo místních komunikací v době před účinností této vyhlášky musí být odstra-

něny v těchto lhůtách a) u silnic I. třídy budovaných jako rychlostní komunikace do 30. 6. 1986, b) u silnic I. 

a II. třídy do 31. 12. 1986, c) u silnic III. třídy a u místních komunikací I. a II. třídy do 31. 12. 1990.“ 
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4 Ochrana dřevin v platné právní úpravě 

Výše naznačený vývoj nám ilustruje genezi současného stavu ochrany dřevin. Ta je 

obsažena ve více předpisech, stěžejním je ZOPK, který nahradil zákon č. 40/1956 Sb. 

ZOPK obsahuje úpravu obecné ochrany přírody – dřevin rostoucích mimo les a význam-

ných krajinných prvků, dále pak zvláštní případy ochrany – památné stromy a stromy, kte-

ré jsou součástí zvláště chráněných území, případně zvláště chráněným druhem dřeviny. 

Zákonný rámec dále konkretizují prováděcí předpisy v podobě vyhlášek a metodických 

pokynů MŽP. 

Aleje podél silnic spadají pod zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, který nahradil původní zákon z roku 1961 i příslušné prová-

děcí vyhlášky. Lesní hospodářství zůstává tradičně upraveno v lesním zákoně. Dílčí prvky 

speciální úpravy můžeme nalézt i v mnoha dalších předpisech, např. zákoně č. 254/2001 

Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodním zákoně), zákoně č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči apod. 

 

4.1 Obecná ochrana dřevin 

ZOPK nahrazuje pojem strom rostoucí mimo les obecnějším pojmem dřevina rostou-

cí mimo les (dále jen „dřevina“). V § 3, odst. 1, písm. i) jej definuje jako „strom či keř ros-

toucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích 

mimo lesní půdní fond.“ Daná definice však potřebuje malé doplnění. Pojem lesní půdní 

fond definoval zákon o lesích č. 61/1977, zatímco současný lesní zákon jej nahradil pří-

hodnějším pojmem les.55 V ZOPK zůstal i po četných novelách pojem původní, což je ty-

pický projev nedůslednosti českého zákonodárce. 

Ochrana dřevin je postavena na těchto základních principech: 

a) princip ochrany 

b) princip péče 

c) povolovací princip56 

                                       

55 Ustanovení § 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích: „Pro účely tohoto zákona se rozumí a) lesem lesní 

porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (…).“ 

56 DAMOHORSKÝ, M. Platná právní úprava ochrany dřevin a nakládání s nimi v České republice. 

In: Strom pro život – život pro strom V, Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2005, s. 22. 
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Ad a) Dřeviny jsou dle § 7, odst. 1 chráněny před poškozováním a ničením, pokud se 

na ně nevztahuje ochrana podle zvláštních předpisů, případně nejsou památnými stromy 

nebo zvláště chráněnými rostlinami (§§ 46 a 48 ZOPK). 

Co je poškozování a ničení dřeviny nám donedávna určovala prováděcí vyhláška 

k ZOPK č. 395/1992 Sb. V § 8 je definovala jako „takový nedovolený zásah, který způsobí 

podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či 

následně způsobí jejich odumření.“ Obecnost této definice, která je ovšem nezbytná, vedla 

k interpretačním problémům, kdy bylo složité stanovit, zda je určitý zásah již poškozením, 

či ne. Zejména se to týkalo ořezu stromů, jeho způsobu a doby provedení. Další nepřesnos-

tí bylo, že poškození mohlo vzniknout pouze nedovoleným zásahem, což nedávalo smysl. 

Argumentem a contrario přicházíme k myšlence, že pokud byl strom poškozen nebo zničen 

dovoleným zásahem (ať již z jakékoli příčiny) nejednalo se o jeho poškození. Přikláním se 

k názoru, že pokácení dřevin uvedených v § 8, odst. 2 – 4 ZOPK, pro které není třeba po-

volení, nemohlo být za žádných okolností poškozením, resp. ničením, což zní poněkud 

absurdně. Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

zrušila § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. a nahradila jej vlastní definicí nedovoleného zásahu 

do dřevin. Obrátila tak směr úpravy do logického smyslu – poškozování nebo ničení dřevi-

ny je podmínkou pro nedovolenost zásahu, nikoli opačně.57 

Ad b) Princip péče obnáší ošetřování a udržování dřevin, které je podle § 7, odst. 2 

ZOPK povinností vlastníka. Orgán ochrany přírody má v případě nákazy dřevin epidemic-

kými či jinými jejich vážnými chorobami právo uložit vlastníkovi provedení nezbytných 

zásahů, včetně pokácení dřevin. Toto oprávnění se ovšem nemůže vztahovat na jiné důvo-

dy, např. narušování nemovitostí kořeny.58 

Ad c) Ke kácení dřevin je nutné povolení, pokud není zákonem, nebo prováděcím 

předpisem stanoveno jinak. Účelem tohoto principu je ochrana dřevin před bezdůvodnou 

likvidací. Vzhledem ke skutečnosti, že problematika kácení dřevin je těžištěm úpravy 

obecné ochrany dřevin, pojednám o ní samostatně v následující kapitole. 

                                       

57 Ustanovení § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb.: „(1) Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozpo-

ru s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způ-

sobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či ná-

sledně způsobí jejich odumření. (2) O nedovolený zásah podle odstavce 1 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.“ 

58 Damohorský, 2005, s. 22. 
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4.1.1 Kácení dřevin 

Dřeviny dle § 7 ZOPK jsou obecnou kategorií, do níž se zařazují zbytkové dřeviny, 

které nemají žádnou speciální úpravu. Ze všech kategorií se jedná o kategorii nejrozsáhlej-

ší a nejproblematičtější, neboť do ni spadá široké spektrum dřevin – ovocné stromy 

v zahradách, náletové porosty i stromy s vysokou estetickou hodnotou, které ovšem nepo-

žívají jiné ochrany atd. Proto i v rámci kategorie dřevin rostoucích mimo les je nutno rozli-

šovat jednotlivé skupiny. Tato diverzifikace je provedena v § 8 ZOPK, který upravuje po-

volení ke kácení dřevin. Povolení vydává orgán ochrany přírody, kterým je podle § 76, 

odst. 1, písm. a) místně příslušný obecní úřad, resp. jeho odbor, který má na starost agendu 

životního prostředí. Povolení se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního  

a estetického významu dřeviny. Rozhoduje se formou správního uvážení, na vydání povo-

lení není nárok. 

Pro vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích na silničních pozemcích a u želez-

ničních drah je nutná součinnost silničního, resp. drážního správního úřadu, jedině po do-

hodě s nimi lze vydat povolení. Ze zákazu kácení dřevin bez povolení připouští zákon ná-

sledující tři výjimky, kdy není povolení třeba. 

1) Záměry uvedené v § 8, odst. 2 ZOPK podléhají předběžné oznamovací povinnosti. 

Jsou jimi: 

a) Kácení z pěstebních důvodů za účelem obnovy porostů nebo výchovná pro-

bírka. 

b) Kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků. 

c) Odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy. 

d) Kácení ze zdravotních důvodů, kdy je strom nakažen chorobou. 

Kácení musí být orgánu ochrany přírody písemně oznámeno minimálně 15 dnů pře-

dem, protože orgán má právo kácení omezit, pozastavit nebo dokonce zakázat, odporuje-li 

požadavku na ochranu dřevin. 

2) § 8, odst. 3 ZOPK je v případě kácení dřevin nejčastěji užívaným. Podle něj není 

třeba povolení ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, případně jinou charakteristikou. 

Zákon tyto vlastnosti nekonkretizuje a odkazuje na prováděcí vyhlášku MŽP č. 189/2013 

Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Tato  

v § 3 uvádí čtyři případy, kdy zákon nevyžaduje ke kácení povolení: 

a) Dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (tzv. 
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výčetní výška). Měření stromů má svá pravidla,59 provádí se kolmo k ose 

kmene ve výšce 130 cm od paty kmene (viz obr. 2). 

b) Zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů 

dřevin nepřesahuje 40 m². 

c) Dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způso-

bu využití jako plantáž dřevin. 

d) Ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných  

v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvo-

ří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Které dřeviny pat-

ří mezi ovocné je uvedeno v příloze vyhlášky ministerstva zemědělství  

č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. 

Tento bod vyvolal v původním znění vyhlášky č. 189/2013 Sb. velké kontro-

verze, neboť se vztahoval na dřeviny rostoucí v zahradách60 bez jejich bližší 

specifikace. Vzhledem k faktu, že výčet v § 3 je alternativní, nemají písmena 

a) a d) k sobě žádný vztah podmíněnosti. Povolení tedy nebylo třeba ke káce-

ní jakékoli dřeviny rostoucího v zahradě, i když měla obvod kmene ve výčet-

ní výšce větší než 80 cm. Podle takového ustanovení mohly být ve volném 

režimu pokáceny i dřeviny z krajinotvorného hlediska velmi cenné. Zákono-

dárce, veden snahou snížit administrativní zátěž orgánů ochrany přírody, po-

tenciálně ohrozil existenci i takového stromu, jaký zobrazuje obr. 3. 

Nápravu tohoto neutěšeného stavu zjednala novelizace vyhláškou č. 222/2014 

Sb., která změnila § 3, písm. d) do současné podoby. 

3) Posledním případem, který nevyžaduje povolení je tzv. havarijní kácení, tedy ká-

cení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí-

li škoda značného rozsahu (§ 8, odst. 4 ZOPK). Na takové případy se vztahuje následná 

ohlašovací povinnost ve lhůtě 15 dnů od provedení kácení. Pojem škoda značného rozsahu 

ZOPK nedefinuje, nabízí se analogie značné škody dle § 138, odst. 1 trestního zákoníku, 

jejíž výše činí nejméně 500 000 Kč. 

                                       

59 KLÁPŠTĚ, J. Metodické doporučení MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, k aplikaci ně-

kterých ustanovení vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Věstník MŽP, 2015, č. 1, s. 1 – 8. 

60 Ustanovení § 1, písm. c) původního znění vyhlášky č. 189/2013 Sb. definoval zahradu jako „poze-

mek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepří-

stupný veřejnosti.“ 
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4.1.2 Náhradní výsadba a odvody 

Z krajinotvorného hlediska je ztráta vzrostlého stromu nenahraditelná, neboť trvá 

mnoho desetiletí, než takový strom doroste. Ekologická funkce stromu ovšem může být 

nahrazena novou výsadbou. ZOPK v § 9 upravuje náhradní výsadbu, která má kompenzo-

vat ekologickou újmu.61 Závisí na uvážení orgánu ochrany přírody, jestli žadateli náhradní 

výsadbu nařídí nebo ne, činí tak v rámci rozhodnutí o povolení kácení. Z tohoto důvodu 

tedy nelze princip náhradní výsadby zařadit mezi tři výše zmíněné základní principy, které 

jsou obecně platné. Kášová se domnívá, že fakultativnost uložení náhradní výsadby je ne-

dostatkem současné právní úpravy, de lege ferenda by měla být náhradní výsadba obliga-

torní.62 Argumentem pro tento názor může být skutečnost, že některé obce si mohou 

usnadňovat práci tím, že nikdy žádnou náhradní výsadbu nebudou ukládat a připustí tak 

hrozbu drancování zeleně na svém území. Nemyslím si, že by povinnost náhradní výsadby 

vyřešila problémy. Naopak by mohla situaci zkomplikovat, uvalila by na obce další povin-

nosti a v praxi by se zákon všemožně obcházel. (Ačkoli neprovedení náhradní výsadby je 

přestupkem podle § 87, odst. 1, písm. g) ZOPK, resp. správním deliktem podle § 88, odst. 

1, písm. h) ZOPK.) Obligatornost náhradní výsadby by mohla způsobit vydávání nepro-

porcionálních rozhodnutí, která by v některých případech zatížila žadatele. 

Způsob výsadby volí žadatel sám, orgán ochrany přírody mu doporučí vhodné druhy 

dřevin a určí místo, kam mají být vysazeny. Současně s rozhodnutím může orgán uložit 

žadateli následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu nejvýše však na dobu pěti let. 

Pomineme-li neurčitost pojmu nezbytně nutná doba je toto ustanovení přinejmenším pro-

blematické. I kdyby byla povinnost péče o strom stanovena na nejdelší možnou dobu, vy-

sazený strom za pět let nedosáhne takových rozměrů, aby se dostal pod obecnou ochranu 

ZOPK. Vlastník pozemku tedy může po uplynutí této doby stromek pokácet, aniž by 

k tomu potřeboval povolení, a jeho jednání bude v souladu s právem. Výsledek tedy bude 

stejný, jako kdyby nebyla náhradní výsadba provedena. 

Náhradní výsadba může být uložena i na pozemek jiného vlastníka, tento musí pře-

                                       

61 Ekologickou újmu definuje § 10 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, jako „ztrátu nebo 

oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb 

a procesů v důsledku lidské činnosti.“ 

62 Podrobněji KÁŠOVÁ, E. Právní režim ochrany dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. In: Právo – časopis pro právní teorii a praxi, roč. 2, 2009,  

č. 4, s. 42 – 43. 
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dem souhlasit. Podle § 9, odst. 2 ZOPK vedou obce přehled vhodných pozemků ve svém 

obvodu pro náhradní výsadbu. V praxi je z pochopitelných důvodů snazší ukládat náhradní 

výsadbu na pozemky ve vlastnictví dané obce. Mohou tak částečně odpadnout rizika na-

značená v předchozím odstavci. 

S principem náhrady souvisí i princip reparační. Ten je zakotven v § 9, odst. 3 ZOPK 

a má formu odvodů. Týká se však pouze dřevin pokácených z důvodu výstavby. Pokud 

orgán neuložil náhradní výsadbu, je ten, kdo kácí dřeviny povinen zaplatit odvod do roz-

počtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Kdo pokácel dřeviny proti-

právně, platí odvod Státnímu fondu životního prostředí České republiky. De lege ferenda 

lze uvažovat, že by se možnost odvodů rozšířila na více případů, resp. by byla možná volba 

mezi náhradní výsadbou a finanční kompenzací, která by se zaplatila obci. Obec by pak 

měla povinnost tyto finanční prostředky účelově použít na výsadbu nebo údržbu zeleně  

na svém území. Prof. Damohorský tvrdí, že určit náhradní výsadbu pouze v podobě ceny 

nových dřevin, je nevhodné, vzhledem k pohybu cen.63 S tímto názorem lze souhlasit, vá-

zat finanční náhradu na cenu nových dřevin není vhodné. Podstatně lepší by bylo vázat 

finanční náhradu na hodnotu pokácených dřevin, jak je tomu ostatně na Slovensku. Podzá-

konný předpis by stanovil částky na základě velikosti, druhu a stavu dřeviny. 

Současná podoba § 9 ZOPK není ideální, proto je naprosto pochopitelné, že se 

z mnohých stran ozývají hlasy pro její změnu. Např. účastníci „Mezinárodní konference 

Aleje 2015 – Finanční zdroje pro aleje,“ která se uskutečnila 27. – 28. listopadu 2015 

v Lednici vyzývají MŽP, aby urychlilo změnu § 9 ZOPK a vytvoření navazující metodické 

normy. Ustanovení o odvodech by podle nich mělo splňovat tyto tři podmínky: 1. odvody 

budou cíleně využitelné pro výsadbu a údržbu dřevin; 2. povinnost zaplatit odvody bude 

stanovena i pro jiné případy než jen kácení z důvodu výstavby; 3. bude ustanoven adekvát-

ní kontrolní mechanismus a dohledový orgán.64 Zda, kdy a do jaké míry budou takové po-

žadavky splněny lze však jen těžko odhadovat. 

 

                                       

63 Damohorský, 2005, s. 22. 

64 KLEMENSOVÁ, M. Mezinárodní konference Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje, Lednice 27. - 

- 28. 11. In: arnika.org [online]. 27. 11. 2015. [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné z: http://arnika.org/mezinarodni-

konference-aleje-2015-financni-zdroje-pro-aleje  
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4.1.3 Případová studie správního řízení o povolení kácení 

V této kapitole bych rád popsal způsob, jakým probíhá správní řízení o žádosti o vy-

dání povolení ke kácení dřevin. Sloužit mi k tomu bude konkrétní řízení, které pod spiso-

vou značkou 2200/20158/ML vedl Městský úřad Rousínov, odbor výstavby a životního 

prostředí (dále jen „MěÚ Rousínov“) jako věcně a místně příslušný orgán podle §§ 10 a 11 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a orgán ochrany přírody dle § 76, odst. 1 ZOPK. 

MěÚ Rousínov se dopisem z 13. března 2015 obrátil na spoluvlastníky pozemku 

(celkem 4), na němž rostl předmětný strom, a požádal je o součinnost, resp. je vyzval, aby 

podali žádost o povolení kácení. Stav dřeviny popsal jako „rozpadlé torzo zřejmě jabloně  

o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 172 cm rostoucí u cyklostezky.“65 Strom rostl  

ve vegetací hojně zarostlém svahu nad polní cestou a představoval nebezpečí pro osoby 

pohybující se pod ním. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná 

plocha. K dopisu byla přiložena fotografie předmětného stromu (obr. 4). V tomto případě 

vzešel prvotní impuls k pokácení dřeviny od MěÚ Rousínov, protože nikdo 

ze spoluvlastníků pozemku nebydlí v místě a nemá přehled o aktuálním stavu dřevin. MěÚ 

Rousínov nemohl zahájit řízení z moci úřední, neboť se jedná o případ správního řízení  

o žádosti. Musel tedy vyzvat vlastníky k podání žádosti. 

Spoluvlastníci obratem podali žádost o povolení kácení, která měla všechny nezbytné 

náležitosti podle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., vyjma doložení vlastnického práva, 

jehož nebylo zapotřebí, protože MěÚ Rousínov jej měl k dispozici. 

MěÚ Rousínov zahájil řízení dnem doručení žádosti 24. března 2015 a následně  

o tom vyrozuměl žadatele. Ve svém oznámení naznačil své předpokládané rozhodnutí: 

„Kácení 1 ks stromu – jabloň bude provedeno v termínu po nabytí právní moci rozhodnutí 

o kácení v období mimo vegetačního klidu. (sic!) Současně ve smyslu § 9 odst. 1 a 2 záko-

na ukládá ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny provedení náhradní 

výsadby v tomto rozsahu: 1. Žadatel provede náhradní výsadbu 1 ks listnatého stromu (…) 

na pozemku (…), který je ve vlastnictví města Rousínova. Situování sazenice stromu bude 

určeno vedoucím Městských služeb Rousínov nebo jím pověřeným pracovníkem. 2. Sazeni-

ce bude mít obvod kmene 10 – 12 cm. 3. Kmen vysazeného stromu bude chráněn proti oku-

su zvěří. 4. Vysazený strom bude ukotven ke třem dřevěným kůlům. 5. Náhradní výsadba 

                                       

65 MĚÚ ROUSÍNOV. Dopis vlastníkům pozemku ze dne 13. 3. 2015. Soukromý archiv Milana Šiman-

dla, Praha. 
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bude provedena do 31. října 2016. 6. Žadatel zajistí následnou péči o tuto dřevinu po dobu 

pěti let.“66 

Účastníci využili svého práva a ve lhůtě 15 dnů podali vyjádření k podkladům roz-

hodnutí ve smyslu § 36, odst. 3 správního řádu. Nesouhlasili s případným uložením ná-

hradní výsadby. Argumentovali skutečností, že pokácení suchého torza nevzniká ekologic-

ká újma naznačená v § 10 zákona o životním prostředí, protože v daném případě nedochází 

ke ztrátě či oslabení přirozené funkce ekosystémů. 

MěÚ Rousínov rozhodl 30. dubna 2015.67 Pokácení dřeviny povolil, termín stanovil 

po nabytí právní moci, mimo období vegetačního klidu. Námitce účastníků vyhověl a ná-

hradní výsadbu neuložil. Nikdo z účastníků nepodal odvolání a rozhodnutí nabylo právní 

moci. 

Jak dokládá uvedený postup, není tento druh správního řízení nijak složitý. Součástí 

takového řízení bývá zpravidla i provedení důkazu ohledáním (§ 54 správního řádu), 

v popsaném případě jej nebylo třeba provádět, neboť stav dřeviny zdokumentoval MěÚ 

Rousínov ještě před zahájením správního řízení. Tento úkon bývá tradičně označován jako 

místní šetření.68 

Uvedeným případem jsem chtěl rovněž demonstrovat svůj názor na myšlenku obliga-

tornosti náhradní výsadby. Pokud by byla náhradní výsadba za všech okolností povinná, 

znamenalo by to neúměrnou (netvrdím ale, že neúnosnou) zátěž pro vlastníky pozemků. 

Stromy klíčí a hynou sami od sebe, je nesmyslné povinně vysazovat za přirozeně zaniklý 

strom nový, natož pak na jiném pozemku.69 Představíme-li si situaci, kdy o pokácení su-

chého stromu žádá člověk, jehož finanční situace je špatná, a musí uhradit náhradní vý-

sadbu v řádu několika tisíc korun, zdá se nám povinnost náhradní výsadby přísná. Prostor 

pro správní uvážení považuji za žádoucí, jen by mělo být svázáno užšími pravidly. 

 

                                       

66 MĚÚ ROUSÍNOV. Oznámení zahájení správního řízení ze dne 30. 3. 2015. Soukromý archiv Mila-

na Šimandla, Praha. 

67 Rozhodnutí bylo vydáno později než ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení, aniž by se jednalo o výji-

mečné případy podle § 71, odst. 3, písm. a), b) správního řádu. 

68 Takto jej označil i MěÚ Rousínov. Viz MĚÚ ROUSÍNOV. Rozhodnutí č. 13/2015 ze dne 30. 4. 

2015. Soukromý archiv Milana Šimandla, Praha. 

69 V popsaném případě měla být případná náhradní výsadba provedena na opačné straně města Rousí-

nova. 
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4.1.4 Shrnutí 

Obecná ochrana dřevin je postavena na třech základních principech – ochrany, péče  

a povolovacím principu. Z hlediska zákonné úpravy je nejvíce prostoru věnováno právě 

povolovacímu principu, resp. výjimkám z něj. V § 8 ZOPK jsou uvedeny různé režimy 

kácení dřevin, vedle povolovacího ještě oznamovací (předběžný a následný) a volný, který 

je konkretizován v prováděcí vyhlášce č. 189/2013 Sb. 

Slabinou české právní úpravy obecné ochrany dřevin je nedostatečně upravený insti-

tut náhradní výsadby, která je pouze fakultativní. Nesdílím názor, že by obligatornost vyře-

šila problémy s tím spojené, myslím si, že by i nadále měl zůstat prostor pro správní uvá-

žení, přesto je potřeba zákonnou úpravu přepracovat. Orgán ochrany přírody by měl mít 

možnost uložit žadateli náhradní výsadbu nebo povinnost zaplatit finanční kompenzaci, 

v odůvodněných případech od této povinnosti upustit. Dovedu si dokonce představit, že by 

orgán ochrany přírody dal žadateli na vybranou, jestli proveden náhradní výsadbu, nebo 

zaplatí kompenzaci. Takto získané prostředky by byly účelově vázány na výsadbu a údržbu 

zeleně v obci. Úskalí náhradní výsadby spočívá také v možnosti pokácet nově vysazené 

stromky po uplynutí stanovené doby následné péče. 

 

4.2 Strom jako součást významného krajinného prvku 

Druhým případem obecné ochrany přírody a krajiny, který dopadá na stromy je tzv. 

významný krajinný prvek (dále jen „VKP“). Strom sám o sobě není VKP, ale často bývá 

jeho součástí. Podle ZOPK je VKP „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 

část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.“ (§ 3, odst. 1, 

písm. b) ZOPK) Dále zákon dělí VKP do dvou skupin. První skupinu tvoří prvky, které 

jsou přímo v definici tohoto pojmu v zákoně taxativně vyjmenovány a jsou tedy VKP  

ex lege. Jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Do druhé skupi-

ny jsou řazeny lokality, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Jejich výčet v zákoně je 

pouze demonstrativní (mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nale-

ziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plo-

chy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků atd.) Takovýto VKP musí 

splňovat alespoň jednu ze tří základních funkcí:  

 Utváří typický vzhled krajiny (geomorfologické hledisko). 

 Přispívá k estetické hodnotě krajiny (estetické hledisko). 
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 Přispívá k udržení ekologické stability (ekologické hledisko). 

VKP z první skupiny se nijak neregistrují, ty z druhé skupiny ve většině případů70 

registruje pověřený obecní úřad (§ 76, odst. 2, písm. a) ZOPK). Proces registrace není zá-

konem formálně upraven, ZOPK stanovuje v § 6 pouze náležitosti rozhodnutí, účastníky 

řízení a okruh subjektů, kterým se rozhodnutí doručuje. Podle § 7, odst. 1 vyhlášky  

č. 395/1992 Sb. se registrace provádí zápisem do seznamu VKP. Tato kusá ustanovení  

za sebou skrývají poměrně náročný postup, který registraci předchází. Tento postup upra-

vuje Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k registraci VKP 

z roku 2013. Prvotní impuls k registraci VKP může vzejít z jakéhokoli zdroje. Následně je 

nutno provést terénní průzkum dané lokality, provést formální přípravu podkladů a teprve 

poté může být zahájeno z moci úřední správní řízení o registraci VKP. 

ZOPK zajišťuje v § 4, odst. 2 ochranu VKP před poškozováním a ničením. Při jejich 

využití nesmí být narušena jejich obnova a nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jejich sta-

bilizační funkce. Pokud je potřeba pokácet dřevinu, která je součástí VKP, je nutné, aby 

k tomuto zásahu podal závazné stanovisko orgán ochrany přírody. Tímto orgánem jsou 

v případě registrovaného VKP pověřené obecní úřady (§ 76, odst. 2, písm. a)  ZOPK), 

v případě VKP ex lege obecní úřady s rozšířenou působností (§ 77, odst. 1, písm. a) 

ZOPK). Řízení o povolení kácení dřeviny probíhá standardní způsobem naznačeným 

v předchozí kapitole. 

Význam institutu VKP při ochraně dřevin vidím zejména v případech alejí podél sil-

nic. Tato stromořadí je možné registrovat jako VKP. Podrobněji se budu tímto tématem 

zabývat v kapitole 4.4. 

 

4.3 Památné stromy 

Památné stromy jsou případem zvláštní individuální ochrany dřevin.71 Tento pojem 

zavedl do našeho právního řádu ZOPK, ale v obecném povědomí existoval již dříve. Histo-

ricky se takto označovaly stromy věkovité nebo jinak pamětihodné. Současná legální defi-

nice tento pojem značně rozšiřuje. Památnými stromy jsou ve smyslu § 46, odst. 1 ZOPK 

                                       

70 Výjimky viz KLÁPŠTĚ, J. Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP 

k registraci významných krajinných prvků. In: Věstník MŽP, 2013, č. 7, s. 98 – 113. 

71 Srov. STEJSKAL, V. Úvod do právní ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha: 

Linde, 2006, s. 496. 
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mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které orgán ochrany přírody 

vyhlásil za památné. Dále jsou památnými stromy ty, které byly před účinností ZOPK vy-

hlášeny za chráněné přírodní památky nebo chráněné přírodní výtvory dle § 6 zákona  

č. 40/1956 Sb. Tyto přešly do kategorie památných stromů ex lege ustanovením § 90, odst. 

8 ZOPK. Dalším způsobem vzniku ochrany památného stromu dohoda mezi vlastníkem 

stromu a orgánem ochrany přírody podle § 39 ZOPK. Takovýto památný strom je označo-

ván jako smluvně chráněný památný strom. 

Každý památný strom má kolem sebe ochranné pásmo, které jej má zabezpečit před 

škodlivými vlivy z okolí. Pokud orgán ochrany přírody, který o vyhlášení památného stro-

mu rozhoduje, nevymezí toto ochranné pásmo, platí, že má každý památný strom základní 

ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného  

ve výčetní výšce (§ 46, odst. 3 ZOPK). Zákon příkladmo uvádí jako škodlivou činnost 

např. výstavbu, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizaci. 

ZOPK v § 47 stanovuje způsob, jakým se památné stromy evidují a označují. Každý 

památný strom musí být zapsán v ústředním seznamu ochrany přírody (dále jen „ústřední 

seznam“). Ústřední seznam je veden na základě § 41, odst. 1 a 2 ZOPK, konkrétní podrob-

nosti stanoví vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, 

evidenci a označování chráněných území.72 Ústřední seznam se skládá ze dvou částí – 

Sbírky listin a Registru objektů.73 Každý objekt vedený v ústředním seznamu má své uni-

kátní evidenční číslo. Vedením ústředního seznamu je pověřena Agentura ochrany přírody 

a krajiny České republiky (dále jen „AOPK“), ve vyhlášce označená legislativní zkratkou 

jako správce ústředního seznamu. Údaje o památných stromech vedené v Registru objektů 

určuje příloha č. 4 k vyhlášce č. 64/2011 Sb. Jsou to především evidenční číslo, název, 

určení, zda se jedná o jednotlivý strom, skupinu stromů či stromořadí, počet stromů, dru-

hová jména (česká i latinská), údaje o vyhlášení, ochranné pásmo, grafické znázornění 

                                       

72 Podle § 5, odst. 1 vyhlášky č. 64/2011 Sb. zahrnuje ústřední seznam „soupis, popis, geometrické  

a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci zvláště chráněných území včetně jejich ochranných pá-

sem, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, památných stromů včetně jejich ochranných pásem a dále 

smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných stromů zřízených podle § 39 zákona, nacháze-

jících se na území České republiky.“ 

73 Ustanovení § 5, odst. 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb.: „Ústřední seznam je tvořen Sbírkou listin ústřední-

ho seznamu (dále jen „sbírka listin“), ve které jsou v listinné nebo v digitální podobě uloženy dokumenty 

vztahující se k objektům ústředního seznamu, a Registrem objektů ústředního seznamu (dále jen „registr 

objektů“), ve kterém jsou v digitální podobě uloženy vybrané údaje o objektech ústředního seznamu.“ 
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polohy památného stromu v mapě, číslo a název katastrálního území apod. ZOPK v § 42, 

odst. 2 stanovuje, že ústřední seznam je veřejný a každý do něj může nahlížet v přítomnosti 

pověřeného pracovníka. To je ovšem ustanovení odrážející stav z počátku 90. let, kdy 

ZOPK vznikal. V současné době lze do ústředního seznamu pohodlně nahlížet přes internet 

na adrese drusop.nature.cz. 

Památné stromy se podle § 47 označují malým státním znakem. Příloha č. 6 

k vyhlášce č. 64/2011 Sb. specifikuje přesný vzhled těchto tabulí, včetně rozměrů, barev-

ného složení i typu a velikosti písma. Pod tabulí s malým státním znakem bývá umístěna 

menší tabule s nápisem „památný strom,“ „památné stromy“ či „smluvně chráněný památ-

ný strom,“ „smluvně chráněné památné stromy“ (viz obr. 5).74 

V praxi však neznamená, že každý památný strom je takto označen. Nezanedbatelná 

část památných stromů není označena vůbec.75 Nahrává tomu i zákonná úprava, která říká, 

že „na označení památného stromu se užívá…“ (§ 47, odst. 2 ZOPK). Lze usoudit, že 

označení památného stromu není obligatorní. 

K 18. říjnu 2015 bylo v České republice 5296 objektů památných stromů. Jednotli-

vých kusů je ovšem několikanásobně více, nejpočetnějším objektem je Lipová alej  

v Chocni od zámku na Chlum (č. 104899), která v současné době čítá 642 jedinců. 

 

4.3.1 Vyhlašování památných stromů 

Současný seznam památných stromů vznikal nahodile v průběhu několika desítek let. 

Nelze tvrdit, že vyhlašování památných stromů je systematickou činností. Často záleží  

na ochotě orgánu ochrany přírody památné stromy vyhlašovat. Proces vyhlašování památ-

ného stromu upravuje Metodický pokyn č. 3/1993 odboru ochrany přírody MŽP, publiko-

vaný ve Věstníku MŽP, částka 5 – 6, roč. 1993. V praxi se ovšem spíše využívá metodika 

vydaná AOPK, ale existují i další, např. metodika jihomoravského kraje.76 

Rozhodnutí o vyhlášení památného stromu je výsledkem správního řízení, které ve-

                                       

74 V přírodě se ovšem můžeme setkat i s jinými označeními (např. „památné stromořadí“). Tyto tabule 

umístěné podle původních předpisů zůstávají v platnosti (§ 12, odst. 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb.). 

75 Např. ze 125 platných objektů památných stromů v okrese Jindřichův Hradec není tabulkou ozna-

čeno cca 50 objektů. (Údaj k 30. září 2015, zjištěno na základě vlastního pozorování.) 

76 ANONYM. Metodika vyhlašování památných stromů, jejich skupin a stromořadí (verze říjen 2013). 

In: kr-jihomoravsky.cz [online]. Datum publikace neuvedeno. [cit. 7. 10. 2015]. Dostupné z: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=217878&Type ID=2, s. 5. 
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dou pověřené obecní úřady (§ 76, odst. 2, písm. b) ZOPK), jim na roveň postavené úřady 

statutárních měst a Magistrát hl. m. Prahy jako orgány ochrany přírody. Výjimky se vzta-

hují na území NP, CHKO, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních 

přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem. 

Návrh na vyhlášení památného stromu může podat kterýkoli občan České republi-

ky,77 a má formu podnětu k zahájení řízení dle § 42 správního řádu. Jedná se tedy o řízení 

z moci úřední. Tento podnět musí mít určité náležitosti, které jsou nezbytné pro přesnou 

identifikaci stromu a zdůvodnění jeho ochrany.78 Jednotlivé metodiky obsahují vzory ná-

vrhů, které se od sebe v zásadě neliší. 

Před zahájením správního řízení by mělo proběhnout předběžné projednání 

s vlastníky či nájemci dotčených pozemků a případně s dotčenými orgány za účelem zjiš-

tění jejich postoj k vyhlášení památného stromu. Tato praxe je efektivnější, než kdyby pro-

jednání probíhalo až po zahájení řízení. Např. nikdo si vyhlášení památného stromu nepře-

je, strom je bagatelního významu apod. Proto je nutné zjišťovat názory případných účast-

níků ještě před zahájením řízení, aby bylo takové správní řízení účelné. 

Shledá-li orgán ochrany přírody, že je vyhlášení památného stromu žádoucí, zahájí 

řízení a vyrozumí o tom účastníky. Těmi jsou vlastníci (nájemci) pozemku s předmětným 

stromem i vlastníci (nájemci) pozemků, do nichž bude zasahovat ochranné pásmo (§ 27 

správního řádu), obec, na jejímž území strom roste, pokud sama nerozhoduje (§ 71, odst. 3 

ZOPK). Dále může být účastníkem občanské sdružení, nebo jeho organizační jednotka, 

jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, pokud požádalo o in-

formování o zahájených správních řízeních, při nichž může být dotčen zájem na ochraně 

přírody a krajiny (§ 70, odst. 2). Toto občanské sdružení79 má právo vstoupit do řízení  

ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o zahájení řízení. 

Správní řízení probíhá standardně v mezích správního řádu. Účastníci mají možnost 

                                       

77 Reš, Štěrba, 2010, s 12. 

78 Bývají to zejména název objektu, obec, katastrální území, parcelní číslo, vlastník pozemku, mapové 

podklady, popis lokality, charakter (jednotlivý strom, skupina stromů atd.), počet jedinců, druh stromu (název 

vědecký i český), parametry stromu (výška, šířka koruny, věk, obvod kmene + rok měření), zdravotní stav, 

zdůvodnění ochrany, vymezení ochranného pásma včetně podmínek, zdroje možného ohrožení stromu, pro-

vedená ošetření, údaje z literatury, fotodokumentace, údaje o fyziologickém stavu, údaje o historickém vý-

znamu. 

79 ZOPK stále zachovává termín občanské sdružení, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na-

hradil pojmem spolek. 
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vyjádřit své stanovisko. Jako podklady pro vydání rozhodnutí budou v tomto typu řízení 

sloužit zejména listinné důkazy (§ 53 správního řádu) a důkaz ohledáním (§ 54 správního 

řádu), případně důkaz znaleckým posudkem (§ 56 správního řádu). 

Rozhodnutí o vyhlášení památného stromu musí kromě povinných náležitostí obsa-

hovat i výrok o vymezení ochranného pásma, odůvodnění, které uvádí důvody vyhlášení 

památného stromu, vyhodnocuje průběh řízení a vypořádává se s případnými námitkami 

účastníků. Obligatorní součástí je poučení o opravném prostředku. Proti rozhodnutí může 

být podáno odvolání, odvolacím orgánem je nadřízený správní orgán, což je pro rozhodnutí 

pověřeného obecního úřadu krajský úřad (§ 178, odst. 2 správního řádu), v případech, kdy 

v prvním stupni rozhoduje správa národního parku je odvolacím orgánem MŽP (§ 79, odst. 

3, písm. p) ZOPK). Pokud není odvolání podáno ve lhůtě k tomu určené, nabývá rozhodnu-

tí právní moci. Rozhodnutí o vyhlášení památného stromu spolu se souvisejícími doku-

menty předá orgán ochrany přírody AOPK do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. 

AOPK má následně lhůtu 15 dnů, aby nový objekt zařadila do ústředního seznamu. 

 

4.3.2 Smluvní ochrana památných stromů 

Druhým způsobem vzniku ochrany památného stromu je smlouva uzavřená mezi 

vlastníkem stromu (pozemku, na němž strom roste) a orgánem ochrany přírody, který je 

příslušný k vyhlášení ochrany památného stromu. Jedná se o veřejnoprávní smlouvu, upra-

venou v páté části správního řádu. Právní teorie označuje tento typ veřejnoprávní smlouvy 

jako subordinační, neboť smlouva nahrazuje správní akt – na jedné straně vystupuje orgán 

veřejné moci, který má ve své pravomoci vrchnostenské rozhodování. Subordinací zde 

není myšlena nerovnost, případně podřízenost subjektů.80 

Možnost smluvní ochrany památných stromů zakotvuje § 39 ZOPK. Povinnými ná-

ležitostmi smlouvy jsou vymezení ochranných podmínek památného stromu a způsobe 

péče. Další náležitosti jsou uvedeny v čl. 1 metodického pokynu ZP17/2008 odboru mezi-

národní ochrany biodiverzity a odboru legislativního MŽP. Patří mezi ně určení smluvních 

stran (identifikační údaje); identifikace památného stromu; označení pozemku, kde se 

strom nachází; vymezení předmětu ochrany; ujednání o tom, kdo památný strom označí  

a kdo nese náklady s tím spojené, pokud je nenese orgán ochrany přírody dle § 39, odst. 2 

                                       

80 Podrobněji k problematice veřejnoprávních smluv HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná 

část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 237 – 260. 
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ZOPK;81 ujednání o možnosti smlouvu vypovědět a ujednání o době platnosti smlouvy. 

Důležitou náležitostí smlouvy je ujednání o zveřejnění příslušných částí obsahu 

smlouvy, z nichž vyplývá podstata omezení týkající se zákazu poškozovat označený pa-

mátný strom. Toto zveřejnění je důležité ve vztahu ke třetím osobám a jejich povinnosti 

nepoškozovat označený památný strom. 

Fakultativní náležitosti smlouvy uvádí čl. 2 metodického pokynu ZP17/2008. Jsou 

jimi ujednání o finanční náhradě podle § 58 ZOPK; o finančním příspěvku k provádění 

dohodnutého způsobu péče podle § 69 ZOPK; o údajích, které mohou být připojeny 

k označení objektu v terénu; o smluvní pokutě; o poskytování informací apod.  

Smluvní ochrana památného stromu je vázána k pozemku formou věcného břemene, 

o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá příslušný orgán ochrany přírody.  

Zrušení smluvní ochrany lze zrušit na základě písemné dohody stran. V případě ne-

souhlasu vlastníka pozemku rozhoduje o zrušení orgán ochrany přírody, který je dohodu 

oprávněn uzavřít (§ 45, odst. 2 ZOPK) Prolomení zásady pacta sunt servanda v druhém 

případě dává orgánu do rukou možnost ukončit ochranu podobným způsobem, jako by se 

jednalo o památný strom vyhlášený rozhodnutím orgánu ochrany přírody.  

Dle sdělení Ing. Reše z AOPK se v praxi smluvní ochrana památného stromu zatím 

nikdy nevyužila. Jednodušší je vyhlásit památný strom rozhodnutím orgánu ochrany příro-

dy, než sepisovat veřejnoprávní smlouvu, která musí být pro každý jednotlivý případ uni-

kátní. Smluvní ochrana podle § 39 ZOPK má smysl tam, kde objekt nelze dost dobře vy-

hlásit jako chráněné území, např. kolonie netopýrů ve věži kostela. 

 

4.3.3 Důvody ochrany památných stromů 

Za památný strom může být ve smyslu § 46, odst. 1 ZOPK vyhlášen strom mimořád-

ně významný.82 Právě tento mimořádný význam je podle zákona jediným zdůvodněním 

                                       

81 Označit památný strom je nezbytné bezprostředně po uzavření smlouvy (ve lhůtě 60 dnů od účin-

nosti smlouvy). Označení má význam zejména pro třetí osoby, neboť označený památný strom je zakázáno 

poškozovat (§ 39, odst. 2 ZOPK). A contrario poškození neoznačeného smluvně chráněného památného 

stromu třetí osobou by nemělo být chápáno ve smyslu tohoto ustanovení jako přestupek podle § 87, odst. 3, 

písm. a) ZOPK, případně správní delikt podle § 88, odst. 1, písm. b) ZOPK. Označení smluvně chráněného 

památného stromu se řídí již zmíněnou vyhláškou č. 64/2011 Sb. 

82 Kritérium mimořádného významu stromu se pochopitelně vztahuje i na smluvně chráněné památné 

stromy. 
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ochrany stromu. Je to pojem značně neurčitý, což však není v tomto případě na škodu, ne-

boť může být aplikován na široké spektrum případů. Zda je strom shledán mimořádně vý-

znamným, záleží hlavně na uvážení orgánu, který o vyhlášení rozhoduje. Výklad tohoto 

pojmu nelze omezit pouze na věk, vzrůst, či spojitost s historickou událostí. Nejvyšší 

správní soud vyslovil názor, že „z dikce citovaného předpisu [§ 46, odst. 1 ZOPK] zjevně 

nevyplývá, že za památný strom lze vyhlásit pouze krajinnou dominantu, zvlášť cennou 

introdukovanou dřevinu, případně dřevinu historicky cennou; případně že strom musí spl-

ňovat všechny tyto podmínky kumulativně. Zákon v tomto směru používá neurčitý pojem 

„mimořádně významný“, pod jehož rozsah lze zařadit nejen vlastnosti, na které poukazuje 

stěžovatel, ale i skutečnost, že strom je vynikající svým vzrůstem, věkem. Právě tato okol-

nost spočívající ve vitálnosti stromu, jež zakládá ojedinělost a raritnost, vedla k vyhlášení 

stromu jako památného.“83 V tomto konkrétním případě, jakým se NSS zabýval, byl mi-

mořádný význam stromu spatřován v „ojedinělosti a raritnosti, co se týká druhu, stáří  

a zdravotního stavu.“84 

Z odborné databáze památných stromů85 se dozvídáme velké množství důvodů, které 

AOPK považuje za relevantní pro vyhlášení památného stromu. Jsou to zejména věk, 

vzrůst, historický význam, ale také skutečnost, že ve stromu žijí vzácní živočichové. Větši-

na památných stromů je chráněna z více důvodů. 

 

4.3.4 Zajištění ochrany památných stromů 

Podle § 46, odst. 2 ZOPK je zakázáno památné stromy poškozovat, ničit a rušit 

v jejich přirozeném vývoji. Ošetření musí být prováděno se souhlasem orgánu, který 

ochranu vyhlásil. Pokud bychom brali obsaženou proklamaci důsledně, dostali bychom se 

do jakéhosi „začarovaného kruhu.“ Přirozený vývoj stromu zahrnuje i přirozený zánik 

stromu, takže jakýkoli zásah zlepšující zdravotní stav stromu (byť provedený se souhla-

sem) by znamenal rušení přirozeného vývoje. Ve snaze strom ošetřit, bychom se mohli 

dostat do fáze protiprávního jednání. Předmětné ustanovení tedy nelze vykládat striktně, 

                                       

83 Rozsudek NSS ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 4 As 84/2013-33, bod 16. Nejvyšší správní soud [onli-

ne]. [cit. 18. 10. 2015]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0084_4As__130_20131219091620_prevedeno.pdf  

84 Tamtéž, bod 1. 

85 Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/  
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ale omezit jeho výklad hranicí rozumného uvažování. 

Výjimky z tohoto pravidla připouští § 56 ZOPK. Orgán ochrany přírody je může po-

volit, pokud jiný veřejný zájem převyšuje zájem nad zájmem ochrany přírody, nebo 

v zájmu ochrany přírody. Udělení výjimky má formu správního rozhodnutí, případně též 

opatření obecné povahy, pokud se týká blíže neurčeného okruhu osob. (§ 56, odst. 4 

ZOPK) Na udělení výjimky není právní nárok.86 

V § 86 ZOPK je zakotven restituční princip náhrady škody. Ten, kdo poškodí, zničí 

nebo nedovoleně změní část přírody a krajiny, musí ji navrátit do původního stavu, pokud 

je to možné a účelné. Tento způsob nápravy však nebývá v právu životního prostředí častý, 

neboť poškození přírody bývají zpravidla nevratná. Pokud tedy není možná náprava, na-

stupuje možnost přiměřeného náhradního opatření k nápravě, které má zčásti kompenzovat 

následky nedovoleného jednání. I tak mohou nastat problémy, neboť např. zničení stromu, 

který je chráněn pro svůj věk nebo vzrůst nelze nahradit výsadbou nového, mladého stro-

mu (v takovém případě by se jednalo o zcela nedostatečnou kompenzaci). Proto také není 

odstraněním následků dotčena odpovědnost za přestupek, správní delikt a trestný čin. 

Přestupky fyzických osob mohou být dvojího druhu v závislosti na intenzitě poško-

zení. Kdo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu, může mu orgán ochrany 

přírody uložit pokutu až do výše 10 000 Kč (§ 87, odst. 1, písm. a) ZOPK). Tento přestu-

pek se týká případů, kdy si vlastník památného stromu nevyžádá souhlas k odbornému 

ošetření stromu. Pokuta až do výše 100 000 Kč hrozí za poškození nebo zničení památného 

stromu (§ 87, odst. 3, písm. a) ZOPK). Pokud by byl předmětný strom součástí zvláště 

chráněného území, může být uložena pokuta v dvojnásobné výši (§ 87, odst. 4 ZOPK). 

Sankce pro právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti 

jsou citelnější. Takovým osobám může být za poškození nebo zničení památného stromu 

uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč (§ 88, odst. 1, písm. b) ZOPK). 

Při stanovení výše pokuty se pochopitelně musí přihlédnout k závažnosti poškození 

přírody a zároveň k osobním a majetkovým poměrům pachatele, aby pro něj pokuta nemě-

la likvidační charakter.87  

                                       

86 Stejskal, 2006, s. 497. 

87 Srov. usnesení NSS ze dne 20. 4. 2010 sp. zn. 1 As 9/2008. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 6. 

11. 2015]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0009_1As__0800_cf0a7db0_b982_4060_9c40_5f618a

98cf62_prevedeno.pdf  
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Další sankční nástroje poskytuje trestní právo. Dle zásady ultima ratio se jedná  

o krajní prostředek, který může nastoupit v případech nejzávažnějších provinění, kdy ne-

postačují nástroje správního práva. Skutkovou podstatu přečinu poškozování chráněných 

částí přírody podle § 301 trestního zákoníku naplní ten, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, po-

ruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí památný strom, významný krajinný  

prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové části přírody. Pacha-

tel může být potrestán trestem odnětí svobody až na 3 léta, zákazem činnosti nebo propad-

nutím věci. Tato skutková podstata je privilegovaná ve vztahu k trestným činům poškození 

 a ohrožení životního prostředí a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti 

podle §§ 293 a 294 trestního zákoníku. V konkrétních případech však mohou přicházet 

v úvahu další trestné činy, např. krádež, pokud pachatel pokácí cizí památný strom, dřevo 

si přisvojí a způsobí tím škodu na majetku nikoli nepatrnou. 

Český právní řád poskytuje dostatek prostředků k ochraně památných stromů, jejichž 

míra využití je různá. Obecně platí, že správní delikty a trestné činy proti životnímu pro-

středí se těžko prokazují.  

 

4.3.5 Shrnutí 

Památné stromy jsou případem zvláštní ochrany přírody sui generis, protože je nelze 

podřadit ani pod územní ani pod druhovou ochranu. Tento způsob zvláštní ochrany je vý-

stižně označován jako ochrana individuální, neboť jejím předmětem je jednotlivec. Za pa-

mátné lze vyhlásit mimořádně významné stromy, jejich skupiny či stromořadí. Konkrétní 

důvody nejsou stanoveny, mimořádný význam stromu může být spatřován v jakémkoli 

ohledu. 

Ochranu lze založit i smluvně, ale v praxi se tak nestává. 

Institut památných stromů je nejlepším možným způsobem ochrany dřeviny. Posky-

tuje záruku, že významné stromy nebudou ničeny ani poškozovány, neboť k zásahu či 

ošetření památného stromu je třeba souhlasu orgánu, který ochranu vyhlásil. Znesnadňuje 

to svévolné ničení dřeviny, zejména ze strany jejího vlastníka. Jednání, které poškozuje, 

ničí nebo ruší stromy v přirozeném vývoji, může vyhodnoceno jako přestupek, resp. správ-

ní delikt, nebo i trestný čin. 

Právní úpravu ochrany památných stromů považuji za naprosto vyhovující a fungují-
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cí. Drobná výtka může směřovat k činnosti orgánů ochrany přírody, které v některých pří-

padech neruší ochranu dávno zaniklých památných stromů, aniž by k tomu byl rozumný 

důvod. 

 

4.4 Stromy jako silniční vegetace 

Stromy rostoucí na krajnicích silnic se v duchu předchozí právní úpravy i nyní pova-

žují za pevnou překážku podle § 29, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-

kacích. Souhrnně jsou spolu s travním a křovinným porostem považovány za silniční vege-

taci podle § 15 tohoto zákona.88 Ošetřování silniční vegetace je povinností vlastníka ko-

munikace, resp. jím pověřeného správce. Jedná se o běžnou údržbu podle § 9, odst. 4 vy-

hlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích. Tato údržba je při množství stromů velice problematická, jak z hlediska 

časového, tak finančního. 

Nejdiskutovanějším tématem je odstraňování stromů na silničních pozemcích, 

zejména těch rostoucích přímo na krajnicích. Před nedávnem mohli správci silnic kácet 

takové stromy bez povolení orgánu ochrany přírody, což jim umožňovalo původní znění  

§ 8 ZOPK. V letech 2006 – 2008 docházelo k rozsáhlému kácení alejí, zdůvodněném nut-

ností oprav vozovky. V mnoha případech se jednalo pouze o zástupný důvod. Část veřej-

nosti proti tomuto jednání počínání protestovala, sdružení Arnika zorganizovalo petici 

„Zachraňme stromy,“ kterou podepsaly desetitisíce občanů.89 Petice slavila úspěch a nove-

la ZOPK č. 349/2009 Sb. přesunula kácení dřevin na silničních pozemcích do povolovací-

ho režimu, což znesnadňuje libovolné kácení. Vlastník komunikace je oprávněn kácet tyto 

dřeviny v souladu s § 8, odst. 1 ZOPK. Orgán ochrany přírody je povinen vyžádat si stano-

visko silničního správního úřadu. Cílem novely bylo „důsledně specifikovat ta zvláštní 

oprávnění, při jejichž realizaci není nutné při provádění kácení žádat o povolení, ale po-

                                       

88 Ustanovení § 15, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Silniční vegetace  

na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo 

místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití 

těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních 

pozemků.“ 

89 Podrobněji HRUŠKOVÁ, M. a kol. Aleje: krása ohroženého světa. Praha: Mladá fronta, 2012,  

s. 163 – 166. 
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stačí oznámení. V poslední době dochází ke zneužívání rozsahu zvláštního oprávnění  

za účelem rozsáhlého kácení dřevin, které však nemá faktické opodstatnění. Pokud dojde 

ke střetu zájmů, lze je nejlépe vypořádat v rámci správního řízení“90 

Konflikty odpůrců a zastánců stromů u silnic však trvají nadále. Původ těchto sporů 

je nutno hledat v minulosti, kdy se velmi často používaly výjimky z povinnosti odstraňovat 

stromy na krajnicích, případně se nedodržovala původní norma ČSN 73 6101 o projekto-

vání silnic a dálnic, která určovala přesná pravidla výsadby stromů u silnic; a zároveň 

v současnosti v podobě vyššího počtu vážných dopravních nehod. 

 

4.4.1 Aleje u silnic  

V současné společensko-politické atmosféře se otázka stromů u silnic často zjedno-

dušuje na prosté „kácet, nebo nekácet?“ Domnívám se, že správné řešení nemůže být 

v žádné z těchto krajností, neboť ani z těchto postojů není spásný. Je potřeba prosadit kon-

cept „zlaté střední cesty,“ který do sebe zahrne požadavky maximální bezpečnosti silnice  

i šetrnosti k přírodě, konkrétně ke dřevinám. 

V této kapitole bych se rád vyjádřil k nejčastějším argumentům zastánců i odpůrců 

stromořadí podél silnic a následně vyslovil svou ideu, jak situaci řešit. 

1) Co je priorita – silnice nebo alej? Tuto otázku považuji za naprosto zásadní, mě-

li by si ji položit správci silnic jako první a podle odpovědi hledat řešení. Ing. Daniela Švé-

dová se vyjádřila „že silnice byla vždy to hlavní, strom její doprovod, který se přizpůsobo-

val potřebám silnice. Pokud se pořadí obrátí a strom bude to hlavní, tak je to cesta do sle-

pé uličky.“91 Ve většině případů se lze s tímto názorem ztotožnit, ale existují i výjimky, 

kdy význam stromořadí převýší význam silnice. Pokud si představíme silnici III. třídy 

s minimálním provozem lemovanou 150 – 200 let starou a zachovalou alejí, měla by být 

hodna ochrany spíše alej. Bezpečnost provozu na takové silnici lze podstatně zvýšit bez-

                                       

90 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 349/2009 Sb., 

kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. In: beck-online.cz 

[online]. 1. 12. 2009 [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6mzuhfpwi6rnga  

91 ŠVÉDOVÁ, D. Strom jako doprovod pozemních komunikací. In: komunalweb.cz [online]. 11. 2. 

2013 [cit. 13. 11. 2015]. Dostupné z: http://komunalweb.cz/strom-jako-doprovod-pozemnich-komunikaci/  
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pečnostním nátěrem kmenů, odrazkami a především výrazným snížením maximální povo-

lené rychlosti. Takové řešení je citlivé ke krajině a zároveň neomezuje provoz, který je 

bagatelní. 

2) Stromy jsou nebezpečím pro řidiče. Toto konstatování je bezesporu pravdivé, 

neboť následky nehod, kdy vozidlo narazí do stromu, bývají podstatně těžší. Dopravní in-

ženýr Jiří Landa tvrdí, že „smrtelné následky nárazu vozidla do stromu jsou až 8x větší, než 

u jiné dopravní nehody. Důvodem je to, že při nárazu do stromu nebo sloupu působí  

na vozidlo malá plocha, která proniká hluboko do vozidla, ať již ze předu, do dveří, přes 

střechu a usmrcuje osádku.“92 Nejnebezpečnější jsou v tomto ohledu stromy rostoucí na 

krajnicích, které měly být dle předchozích předpisů již dávno odstraněny, ale díky aplikaci 

výjimek a nedůslednosti správců silnic jsou stále na svém místě. Takový strom je nejen 

pevnou překážkou, ale i překážkou rozhledu a může zakrývat důležité dopravní značení. 

Strom může být nebezpečný i svým špatným stavem, kořeny, které narušují vozovku atd. 

3) Kácení sníží nehodovost a počet obětí. Zjednodušené řešení, které je stejně tak 

pokulhávající, jako předpoklad, že kdo je hloupý, ať se zabije. Při nehodách umírají i lidé, 

kteří je nezavinili. Odstraňování stromů v zájmu bezpečnosti je řešením jednoduchým, 

levným (firmy provádí kácení často bezplatně výměnou za vytěženou dřevní hmotu) a prá-

vě proto ne zcela efektivním. 

Ve vyspělých zemích se prosazuje trend odpouštějící silnice (anglicky: forgiving ro-

ad, francouzsky: route quie pardone). Taková komunikace má řidiči případné chyby „od-

pustit“ nikoli jej „potrestat“ smrtí. Koncept odpouštějící silnice zahrnuje eliminaci všech 

nebezpečných faktorů. Pavel Skládaný považuje kácení rizikových stromů až za poslední 

možnost.93 Jí by mělo předcházet vyhodnocení nehodovosti v konkrétních úsecích silnic  

a sestavení pořadí závažnosti problémů a jejich následné řešení v celkovém kontextu.  

4) Aleje u silnic mají smysl. Pomineme-li nesporný krajinotvorný a ekologický vý-

znam silničního stromoví, lze aleje považovat i za bezpečnostní opatření. Jízda v alejích 

nutí (rozumného) řidiče intuitivně zpomalit. Zároveň stromy přispívají při horší viditelnosti 

k orientaci ve volné krajině, naznačují směr, kudy vede silnice a již zdálky avizují křižo-

                                       

92 LANDA, J. Stromy podél silnic jsou vážné bezpečnostní riziko. In: ekolist.cz [online]. 28. 12. 2010 

[cit. 13. 11. 2015]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-landa-stromy-podel-

silnic-jsou-vazne-bezpecnostni-riziko  

93 SKLÁDANÝ, P. Kácení alejí je pouze jedním z prostředků k dosažení menší nehodovosti. In: eko-

list.cz [online]. 28. 12. 2010 [cit. 13. 11. 2015]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-

komentare/pavel-skladany-kaceni-aleji-je-pouze-jednim-z-prostredku-k-dosazeni-mensi-nehodovosti  



44 
 

vatky. V neposlední řadě zmírňují boční vítr a zastiňují silnici, což řidiči v horkých dnech 

zajisté uvítají (na druhou stranu mokrá vozovka pomaleji usychá). Neztotožňuji se 

s názorem, že původní význam alejí je v dnešní době zcela přežitý.  

 

4.4.2 Ochrana silničního stromoví de lege ferenda 

Otázku ochrany silničního stromoví nepovažuji za konflikt zájmů ochrany přírody  

a bezpečnosti provozu, jak by si mohli mnozí myslet. Domnívám se totiž, že oba na pohled 

protichůdné zájmy mohou být za splnění několika podmínek v symbióze. Přítomnost stro-

mu nemusí odporovat konceptu odpouštějící komunikace. Je potřeba závazně stanovit mi-

nimální vzdálenosti umístění stromů od okraje vozovky i od sebe navzájem. Dosavadní 

ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 jsou pouze doporučené a jejich aplikace není vyžadována.  

V případě ČSN 73 6101 je to ovšem dobře, neboť výsadbu souvislých stromořadí nedovo-

luje u kultivarů stromů s průměrem kmene větším než 0,1 m, u novostaveb dálnic, směrově 

oddělených silnic a silnic I. třídy, na novostavbách a rekonstrukcích silnic II. a III. třídy  

a u všech existujících silnic v úrovni terénu (ČSN 73 6101, 13.7.3 d). Z předešlého vyplý-

vá, že by stromořadí v budoucnu neměla stát téměř u žádných silnic, což je zjevný nesmy-

sl. ČSN 73 6110 zase říká, že „při návrhu prostoru místní komunikace hraje komunikační 

zeleň mimořádnou úlohu zejména v území zastavěném a zastavitelném, kde spoluutváří 

veřejný uliční prostor, působí na zklidňování dopravy.“94 U místních komunikací jsou tedy 

podle normotvůrce stromy žádoucí. 

Rozhodujícím hlediskem pro budoucí výsadbu by neměl být počet stromů, ale množ-

ství kilometrů silnic, které stromořadí lemují. Záležet musí na kvalitě stromoví, nikoli 

kvantitě. Menší počet stromů také sníží náklady na jejich údržbu. 

Za nutnost považuji obnovení specializovaného odboru při správě silnic, který se bu-

de o stromořadí starat – jakási obdoba někdejšího silničního sadovníka. Nemusí to být žád-

ný velký útvar, postačí několik odborně proškolených pracovníků pro území kraje, kterým 

budou pomáhat brigádníci, nebo lidé odsouzení k trestu obecně prospěšných prací. 

Velkým problémem českých silnic jsou nedostatečně široké pomocné silniční po-

zemky,95 na nichž by mohly být stromy v bezpečné vzdálenosti umístěny. Na tyto pozem-

                                       

94 ČSN 73 6110, bod 15.10.1. 

95 Ustanovení § 11, odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Silniční pomocný po-

zemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo 
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ky zpravidla navazují pozemky soukromé, nejčastěji pole. Tato skutečnost mnohdy zne-

možňuje jakékoli úpravy silnice v podobě rozšíření pomocného pozemku. Vlastníci země-

dělské půdy nelibě nesou přítomnost stromů blízko jejich polí, neboť stromy stíní plodi-

nám a odebírají vláhu. Ideálním stavem pro bezpečnost provozu by byla rekonstrukce sil-

nic s rozšířením nejen o dostatečně širokou nezpevněnou krajnici, ale i pomocný pozemek 

na úkor několikametrového pásu zemědělské půdy, který by byl vykoupen/vyvlastněn. Tak 

by mohly být některé aleje alespoň částečně zachráněny (obr. 6). V praxi je ovšem takový 

zásah ve větším měřítku neproveditelný, zejména kvůli finanční náročnosti. Levné řešení 

existuje v podobě snížení povolené rychlosti. 

Kácení stromů u silnic není jen českým problémem, ale celoevropským. Inspiraci  

pro řešení je možno hledat v Německu, které před desítkami let prošlo stejným vývojem 

jako Česká republika. I tam docházelo ke hromadnému odstraňování stromů, než si tamní 

představitelé uvědomili, že se jedná o nenahraditelné ztráty. Jednotlivé zemské vlády sta-

novily pravidla ochrany a výsadby alejí, které se na rozdíl od našich reálií dodržují, a počet 

stromů u německých silnic plynule roste. A nelze přitom tvrdit, že by se stromy vysazovaly 

v příliš velké vzdálenosti od vozovky. V Meklenbursku – Předních Pomořanech se stromy 

sází ve vzdálenosti od 1,5 m do 3,5 m od okraje vozovky v závislosti na hustotě provozu,  

a to mnohdy dokonce na krajnici, nikoli za příkop.96  

Za dostačující považuji fakt, že bylo kácení stromů na silničních pozemcích podřa-

zeno pod povolovací režim podle § 8, odst. 1 ZOPK. Myslím si, že je toto řešení dobrým 

kompromisem mezi zájmem na ochranu přírody a touhou některých silničních správců 

zlikvidovat co nejvíce stromů. Dává orgánům ochrany přírody do rukou možnost větší 

kontroly kácení dřevin na silničních pozemcích. Jak s tím jednotlivé orgány ochrany příro-

dy naloží je jejich věcí – zda budou kácení povolovat téměř automaticky, aby si ulehčily 

práci, nebo zda budou každé povolení ke kácení skutečně zvažovat. 

Možností silnější ochrany je vyhlášení aleje za VKP, což může být dobrým řešením 

pro případy cenných, kompaktních stromořadí, pokud se na ně z jakýchkoli důvodů nechce 

aplikovat zvláštní ochrana dle § 46 ZOPK. 

                                                                                                                    

souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, 

pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace.“ 

96 PRADINES, CH., MARMIER, F. Aleje a bezpečnost silničního provozu ve Francii. In: arnika.org 

[online]. 20. 8. 2011 [cit. 16. 11. 2015]. Dostupné z: http://arnika.org/aleje-a-bezpecnost-na-silnicich-ve-

francii  
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De lege ferenda by se dalo uvažovat o legislativní změně ZOPK tak, že by se stromo-

řadí podél silnic zařadila mezi VKP ex lege. To by v praxi působilo značné obtíže. Pokud 

by bylo třeba pokácet byť jediný strom v aleji, znamenalo by to složitější administrativu, 

do níž by byly zataženy i obecní úřady s rozšířenou působností, které jsou oprávněny vy-

dávat závazná stanoviska k zásahům do VKP (§ 77, odst. 1, písm. a) ZOPK). Teprve  

po vynětí předmětného stromu z VKP by mohlo proběhnout řízení o povolení kácení dře-

viny. Takové řešení by nepomohlo ničemu ani nikomu. Zájem na zachování přírody by 

zcela převýšil všechny ostatní zájmy – a to by v případě skutečně nebezpečných stromů byl 

i zájem na ochranu lidského života. 

 

4.4.3 Shrnutí 

Základem právní úpravy jsou ustanovení o obecné ochraně dřevin. Dle zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jsou součástí silniční zeleně. Kácení těchto 

dřevin je v povolovacím režimu. 

Přítomnost stromů u silnic je v poslední době předmětem různých dohadů, neboť 

často dochází k dopravním nehodám se stromy. Hledat příčinu nehodovosti pouze 

v přítomnosti stromů není správné. Bezpečnost silnice záleží na více faktorech, proto si 

myslím, že by stromořadí u silnic měla zůstat i nadále, neboť jejich výhody převažují. Na-

víc utváří typický krajinný ráz. Výsadba nebo likvidace dřevin podél silnic by měla být 

uvážlivá a jejich údržba pečlivější, což ovšem naráží na finanční limity. Budoucnost alejí  

u silnic je tedy otevřená. 

 

4.5 Dřeviny v ostatních právních předpisech 

4.5.1 Vodní zákon.  

Úprava zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na porosty rostoucí u vodních děl nebo 

v blízkosti vodních toků. Údržba břehových porostů na pozemcích koryt vodních toků, 

případně pozemků sousedících patří do správy vodních toků. Takové porosty nesmí být 

překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Pro kácení dřevin při údržbě 

břehových porostů prováděné při správě vodních toků není třeba povolení ke kácení, toto 

podléhá pouze předběžné oznamovací povinnosti dle § 8, odst. 2 ZOPK. 
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Vodní zákon zakazuje vysazování stromů na ochranných hrázích  

(§ 58, odst. 2, písm. a) vodního zákona). Náletové dřeviny na hrázích sloužících k ochraně 

před povodněmi je povinen odstraňovat vlastník vodního díla. Vodní zákon vylučuje apli-

kaci ZOPK vyjma případů zvláště chráněných druhů rostlin a památných stromů (§ 59, 

odst. 1, písm. j) vodního zákona). Pokud tak vlastník nečiní, dopouští se přestupku, resp. 

správního deliktu. 

Na tomto místě se sluší připomenout, že stromy rostoucí na hrázích rybníků jsou 

součástí VKP, neboť rybníky jsou podle § 3, odst. 1, písm. b) ZOPK ex lege VKP. 

 

4.5.2 Energetický zákon.  

Úprava obsažená v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

ve znění pozdějších předpisů má za cíl usnadnit ochranu energetických soustav a zařízení 

před nebezpečím, které může vegetace vyvolat. Odstraňování dřevin v ochranném pásmu 

zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděné při provozování těchto soustav 

podléhá předběžné oznamovací povinnosti podle § 8, odst. 2 ZOPK. V ochranném pásmu 

nadzemní elektrizační soustavy je zakázáno nechávat růst porosty s výškou nad 3 m  

a v případě podzemního vedení je obecně zakázáno vysazovat trvalé porosty (§ 46, odst. 9 

a 10 energetického zákona). V ochranných pásmech plynárenského zařízení lze vysazovat 

porosty kořenící do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu pouze na základě sou-

hlasu provozovatele. Jedná se tedy o zákaz relativní (§ 69, odst. 6 energetického zákona). 

Vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu zařízení, které slouží k výrobě či rozvo-

du tepelné energie, je vázáno na písemný souhlas provozovatele bez jiného omezení (§ 87, 

odst. 4 energetického zákona). 

Podmínky pro odstraňování nebo oklešťování porostů jsou stejné pro provozovatele 

energetické přenosové soustavy, provozovatele energetické distribuční soustavy, výrobce 

plynu, provozovatele přepravní plynové soustavy, provozovatele plynové distribuční sou-

stavy, provozovatele zásobníku plynu a držitele licence na výrobu a rozvod tepelné ener-

gie. Všechny tyto subjekty mají povinnost nejdříve upozornit vlastníka nebo uživatele po-

zemku, aby předmětné porosty odstranil nebo ve stanoveném rozsahu ořezal. Teprve po-

kud tento nečiní, mohou výše uvedené subjekty totéž vykonat za něj. Ochrana dřevin ros-

toucích v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy podrobněji zpracovává Metodická 
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instrukce MŽP č. 7/2013/6 Věstníku. Přiblížení jejího obsahu však považuji pro účely této 

práce za nadbytečné, uvádím ji pouze pro úplnost. 

 

4.5.3 Zákon o dráhách.  

Stromy rostoucí v blízkosti dráhy97 mohou být dotčeny zákonem č. 266/1994 Sb.,  

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon ukládá v § 10, odst. 1 vlastníkům 

nemovitostí v sousedství dráhy povinnost strpět, aby na jejich pozemcích byl provedena 

nezbytná opatření k zabránění mj. pádu stromu, které bude vyvoláno výstavbou dráhy či 

přírodními vlivy. Pokud vznikne takové nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni 

učinit nezbytná opatření na vlastní náklady. Můžeme si však položit otázku, jak by to bylo 

v případě, kdyby nebezpečí škody vzniklo kombinovaně, tedy jednáním vlastníka 

v kombinaci s přírodními vlivy – např. vlastník se zachová tak, že usnadní přírodním silám 

vyvolat nebezpečí tím, že vykácí část lesa a v blízkosti dráhy ponechá osamocený strom 

s nepříliš pevně zapuštěnými kořeny. 

Pokud je třeba pokácet stromy u železniční dráhy, měl by se orgán ochrany přírody 

při řízení o povolení kácení dohodnout s drážním správním úřadem (§ 8, odst. 1 ZOPK). 

Taková úprava se ovšem příliš nelíbí Správě železniční a dopravní cesty (dále jen 

„SŽDC“). V roce 2014 vydala SŽDC Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně závazný 

pro své organizační jednotky, který stanovil velmi široký okruh dřevin, které jsou potenci-

álním nebezpečím pro dráhu a provoz na ní a mohou být bez povolení odstraněny. SŽDC 

argumentovala, že § 10 zákona o dráhách může vyloučit aplikaci § 8, odst. 1 ZOPK, neboť 

se jedná o úpravu speciální. Tento výklad je ovšem zcela mylný, neboť zákon o dráhách 

nesuspenduje (ani nedovoluje suspendovat rozhodnutím) ZOPK; obě ustanovení stojí vedle 

sebe a podmínky v nich stanovené musí být splněny kumulativně.98 SŽDC byla nucena  

od svého záměru ustoupit a svůj metodický pokyn nahradila v nedávné době novým  

č. S 23769/2015-O15. 

                                       

97 Ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.: „Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel 

včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy“ (železniční, tram-

vajová, trolejbusová a lanová). 

98 Srov. STEJSKAL, V. Stanovisko ve vztahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. In: arnika.org [online]. 25. 11. 2014 [cit. 3. 12. 2015]. Dostupné z: 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/zeleznice/141202_stanovisko_dreviny_PF_UK.pdf  
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Kompromisem mezi požadavky SŽDC, které jsou v nesčetných případech legitimní, 

a zájmem na ochraně dřevin by mohla být připravovaná legislativní změna. 23. září 2015 

předložila vláda poslanecké sněmovně návrh na změnu zákona o dráhách a jiných zákonů, 

která by měla upravit i znění § 8 ZOPK.99 Odstraňování dřevin za účelem zajištění provo-

zuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy by se mělo 

přesunout z povolovacího režimu do režimu ohlašovacího v § 8, odst. 2 ZOPK, kácení by 

bylo možné jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. Toto závazné 

stanovisko by mělo za cíl zhodnotit nezbytnost kácení ve vztahu k bezpečnosti dráhy. Sna-

ha zákonodárce reflektuje neutěšený stav, kdy kolidují zájmy na ochranu přírody a bezpeč-

nost provozu na dráze, přičemž není někdy jasné, který zájem převyšuje druhý.  

 

4.5.4 Zákon o státní památkové péči. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů se vzta-

huje na dřeviny rostoucí u kulturních památek,100 národních kulturních památek,101 

v památkových rezervacích102 a památkových zónách.103 Také zde se těžiště úpravy pohy-

                                       

99 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Sněmovní tisk č. 608/0. In: psp.cz [online]. 

23. 9. 2015 [cit. 29. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=608&CT1=0 

100 Ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.: „Za kulturní památky podle tohoto zákona prohla-

šuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "ministerstvo kultury") nemovité a movité věci, popřípadě 

jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společ-

nosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších 

oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají 

přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.“ 

101 Ustanovení § 4, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.: „Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější sou-

část kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky  

a stanoví podmínky jejich ochrany.“ 

102 Ustanovení § 5, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.: „Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor 

nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením 

prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto pod-

mínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou 

kulturními památkami.“ 

103 Ustanovení § 6, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.: „Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším 

podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kul-

turní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu  

a určit podmínky její ochrany.“ 
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buje okolo možností kácení těchto dřevin, které mohou být významnou součástí památky  

a dotvářet její charakter, byť samy o sobě nemusí být příliš hodnotné. 

V případech, kdy má být pokácena dřevina, která je součástí kulturní památky, ná-

rodní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, je nutné brát v úvahu 

ustanovení § 11, odst. 3 zákona o státní památkové péči. Podle něj mají správní úřady  

a orgány krajů a obcí vydávat svá rozhodnutí podle zvláštních předpisů (tedy i ZOPK), 

jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče, jen na základě závazného stanovis-

ka obce s rozšířenou působností, jde-li o kulturní památky, památkové rezervace a zóny, 

případně krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památky. Pokud je třeba provést kácení 

v povolovacím režimu dle § 8, odst. 1 ZOPK, je vždy nutné, aby si orgán ochrany přírody 

vyžádal závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Takové závazné 

stanovisko bude mít formu dle § 144 správního řádu, nebude tedy samostatným rozhodnu-

tím a jeho obsah bude závazný pro výrokovou část rozhodnutí o povolení kácení. 

Zákon o státní památkové péči užívá v souvislosti s dřevinami legislativní zkratku 

úprava dřevin, kterou definuje jako stanovení způsobu výsadby a kácení dřevin na veřej-

ných prostranstvích (§ 6a, odst. 1). Úprava dřevin může být obsažena v plánu ochrany pa-

mátkové rezervace nebo památkové zóny, který může po projednání s ministerstvem kultu-

ry, orgánem územního plánování a příslušnou obcí vydat krajský úřad jako opatření obecné 

povahy. 

V případech, kdy je cílem obnova kulturní památky,104 jejíž součástí je strom, musí si 

její vlastník (správce, uživatel) vyžádat předem závazné stanovisko obce s rozšířenou pů-

sobností, resp. krajského úřadu. 

 

4.5.5 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů upravuje nejen posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, ale i na 

veřejné zdraví. Pokud je třeba k realizaci záměru nezbytné kácení dřevin vyžadující povo-

lení, musí být podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody stanovisko EIA.105 Řízení 

                                       

104 Obnovou se ve smyslu § 14, odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb. rozumí údržba, oprava, rekonstrukce, 

restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. 

105 KLÁPŠTĚ, J. Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
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o povolení kácení dřevin by nemělo být vnímáno jako navazující řízení ve smyslu § 3, 

písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť jeho výsledkem je pouze 

podkladové rozhodnutí, které nepředstavuje povolení o umístění nebo provedení záměru. 

 

4.5.6 Shrnutí 

Úprava týkající se ochrany a zejména režimů kácení dřevin je obsažena i v dalších 

zákonech veřejného práva. Obecně lze říci, že tyto zákony reflektují specifika, týkající se 

případů, kdy se zájem na ochranu dřevin dostává do konfliktu s jiným veřejným zájmem. 

Ochrana dřevin je zpravidla slabší, protože musí být zohledněn právě tento jiný veřejný 

zájem. Posílení ochrany naopak může být podle zákona o státní památkové péči, pokud 

dřeviny významně dotváří kulturní památky. 

 

4.6 Soukromoprávní ochrana stromů 

Druhá rovina ochrany dřevin je rovina soukromého práva. Ta si – na rozdíl od roviny 

veřejnoprávní, která chrání především estetickou, ekologickou aj. hodnotu stromu – všímá 

stromu hlavně jako předmětu vlastnictví. 

Občanské právo užívá obecné označení stromy a keře. Vztahuje se tedy i na stromy 

v lesích, neboť z hlediska vlastnictví nejsou rozdíly mezi lesními stromy a dřevinami ros-

toucími mimo les. Stromy jsou obecně více chráněny než keře, což se zdá logické vzhle-

dem k jejich větší významnosti a vyššímu dosažitelnému věku. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) nedefinuje pojmy strom  

a keř. Oba pojmy je tedy nutno chápat v obecném smyslu, strom jako celou rostlinu se 

zdřevnatělým kmenem větvícím se v určité výšce nad zemí a vytvářejícím korunu; keř jako 

zpravidla nižší dřevinu bez hlavního kmene větvící se odspodu.  

V následujících kapitolách se budu zabývat nejen ochranou stromů jako předmětu 

vlastnictví, ale i souvisejícími otázkami. 

 

                                                                                                                    

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) upra-

vujících povolení ke kácení dřevin rostou-cích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. In: Věstník MŽP, 

2014, č. 5, s. 25 – 44. 
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4.6.1 Vlastnictví stromů 

Rostlinstvo je tradičně považováno za součást pozemku, na němž roste. Tato, tzv. 

superficiální zásada, je známa již z římského práva a uplatňuje se prakticky napříč historií, 

zejména proto, že jakýkoli odlišný přístup naráží na přílišnou složitost až faktickou ne-

možnost. Těžko si lze představit, že by na jednom pozemku existovala nezávislá vlastnická 

práva ke stromům, keřům i travnímu porostu, přičemž by hrozil vznik těžko překonatelné-

ho problému, jak bude posuzováno rostlinstvo, které se na pozemku vysemení bez lidského 

přičinění. Proto je superficiální zásada naprosto klíčová a OZ ji přímo deklaruje v § 507: 

„Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.“ Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. takové 

ustanovení neobsahoval, platnost superficiální zásady dovodila soudní praxe. Např. rozsu-

dek NS sp. zn. 4 Cz 68/75: „Porosty vysázené na pozemcích nemají obvykle povahu samo-

statných věcí,“106 popř. rozsudek NS sp. zn. 33 Odo 879/2005: „Neoddělené plody (tedy  

v případě lesního pozemku stojící stromy) nejsou samostatnými věcmi, nýbrž součástí po-

zemku jako věci hlavní ve smyslu § 120 odst. 1 ObčZ a jako takové jsou vlastnictvím vlast-

níka věci hlavní.“107 

Dikci § 507 OZ můžeme považovat za zvláštní úpravu k obecné definici součásti vě-

ci vyjádřené v § 505 OZ,108 případně součásti pozemku dle § 506, odst. 1 OZ.109  

Někteří autoři, jako např. Petr Tégl, zastávají názor, že § 507 OZ je vzhledem ke 

znění §§ 505 a 506 OZ nadbytečný.110 Já s tímto názorem úplně nesouhlasím. Některé rost-

liny by totiž do definice součásti věci podle § 505 vůbec nezapadly. Vezmeme-li v potaz, 

že součást věci nemůže být od věci oddělena, aniž by se tím věc hlavní znehodnotila, od-

padly by nám případy, kdy se věc hlavní oddělením součásti naopak zhodnotí, např. li-

                                       

106 Rozsudek NS ze dne 10. 10. 1975 sp. zn. 4 Cz 68/75. Beck-online.cz [online]. [cit. 20. 1. 2015]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptcojxg5pxexzvgzpwg2lw&tocid=njptcojxg5pxexzvgzpwg2lw 

107 Rozsudek NS ze dne 16. 8. 2005 sp. zn. 33 Odo 879/2005. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 20. 1. 2015]. 

Dostupné z: http://kraken.slv.cz/33Odo879/2005  

108 Ustanovení § 505 OZ: „Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci 

odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.“ 

109 Ustanovení § 506, odst. 1 OZ: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby 

zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je za-

puštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ 

110 MELZER, F.; TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, 

s. 333 - 334. 
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kvidací náletových dřevin. Takové rostliny by se tedy ocitly v jakémsi vzduchoprázdnu, 

protože by nesplňovaly definici součásti věci a výkladová praxe by se opět musela uchýlit 

k judikatuře. Obecná úprava součásti věci v § 505 by tedy nemohla rostlinstvo na pozemku 

beze zbytku postihnout. 

Jiná situace může nastat ve vztahu §§ 506 a 507. Součást pozemku naznačená  

v § 506 zcela určitě pojme i rostlinstvo, byť to na první pohled není patrné. Prof. Eliáš se 

domnívá, že ani toto ustanovení nemusí být dostatečně vysvětlující, neboť formulace „co je 

zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“ mu evokuje tyto procesy jako výsledek 

lidské činnosti. Druhý interpretační problém vidí v tom, že ne všechno, co se nachází 

v prostoru nad či pod povrchem musí být součástí pozemku.111 V tomto případě názor prof. 

Eliáše nesdílím. Nemyslím si, že zmíněné výrazy se primárně vztahují na lidskou činnost, 

čímž by vylučovaly aplikaci na rostlinstvo. Shledávám, že § 506 obsáhne uspokojivě i rost-

linstvo a § 507 je tedy nadbytečný. Jeho existence se dá obhájit potřebou větší srozumitel-

nosti zákona, zejm. pro laickou veřejnost, které se může zdát znění § 506 hůře představi-

telné. 

Vlastnictví stromů je připomenuto ještě v § 1067, větě první OZ, která stanoví, že 

„strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen.“ Toto ustanovení se může zdát nesys-

tematicky zařazeno do oddílu nabytí vlastnického práva, pododdílu přirozený přírůstek. 

Vysvětlení takového zařazení je třeba hledat ve větě druhé tohoto §, která upravuje vlast-

nictví stromů na hranici pozemků. O problematice hraničních stromů se budu podrobněji 

zabývat v následující kapitole. 

Nyní je třeba se ještě vypořádat s otázkou, jestli je možná výjimka z § 507, tedy zda 

mohou růst na pozemku stromy, aniž by byly jeho součástí.112 Názory odborníků se liší. 

Vzhledem k tomu, že současná občanskoprávní úprava reflektuje tradiční pojetí, lze užít 

judikaturu a teorii z dob platnosti ABGB. Prof. Krčmář zastával názor, že rostliny pěstova-

né na pozemku za účelem jejich následného vyjmutí a zcizení (např. v zahradnictví nebo 

lesní školce) nejsou součástí předmětného pozemku.113 Tuto myšlenku vyjádřil i NS 

v rozhodnutí Rv I 2211/33: „Předpis druhé věty § 420 obč. zák. [Takový přírůstek náleží 

vlastníkovi pozemku, jestli rostliny již zapustily kořeny.] neplatí pro rostliny a květiny, jež 

                                       

111 ELIÁŠ, K. Stromy a občanský zákoník. In: Právník, roč. 154, 2015, č. 11, s. 882. 

112 Stromy pěstované v nádobách ponecháváme stranou výkladu, jsou to samostatné movité věci. 

113 KRČMÁŘ, J. Právo občanské. II, Práva věcná. 3. vyd. Praha: Knihovna Sborníku věd právních  

a státních, 1946, s. 205. 
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jsou pěstovány v cizí půdě jen proto, aby byly odděleny a zcizeny, např. při obchodním 

zahradnictví.“114 Že se jednalo o otázku problematickou, dokládá rozhodnutí téhož soudu 

sp. zn. R II 466/36, které dochází k výkladu zcela opačnému: „Stromky pěstované pachtý-

řem na zpachtovaném pozemku ve školce jsou až do svého oddělení částí pozemku.“115 Po-

dobně uvažoval i prof. Sedláček, když tvrdil, že „občanský zákoník nerozeznává, zda se tak 

stalo [vysazení rostlin do cizího pozemku] k účelu přechodnému (rostliny ve školce) nebo 

trvalému.“116 

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. svou neurčitostí k vyřešení daného problému ne-

přispěl. Právní věta již zmíněného rozsudku NS sp. zn. 4 Cz 68/75 připouští možnost výji-

mek, kdy porosty pěstované na pozemku nemusí být jeho součástí. Naopak rozsudek NS 

sp. zn. 33 Odo 879/2005 vyloučil rostoucí stromy jako samostatné věci. Případy lesních 

školek, však byly judikovány jako výjimky. Rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 73/2004 výslov-

ně uvádí, že „byly-li tyto stromy jako pěstební materiál určeny k dalšímu přesazení, nedo-

šlo k jejich trvalému spojení s půdou a nejednalo se proto o trvalé porosty.“117  

Nelze však jednoznačně říci, zda lze judikáty vztahující se k občanskému zákoníku  

č. 40/1964 Sb. považovat za závazné i nadále. Přinejmenším je vhodné k myšlenkám 

v nich obsaženým přihlédnout.  

Přikláním se k názorům, že stromky v zahradnictvích a lesních školkách nemusí být 

součástí pozemku, na němž rostou. Za určující považuji skutečnost, jestli se má jednat  

o trvalý nebo přechodný stav. Pokud mají být stromky z pozemku vyjmuty, neměly by být 

považovány za součást pozemku, byť do něj zapustily kořeny. Ostatně skutečnost, že stro-

mek zapustil do pozemku kořeny je značně problematická, nelze určit přesný okamžik, kdy 

k tomu došlo. 

Vyřešení otázky vlastnictví stromků v zahradnictvích a lesních školkách považuji  

za zvlášť důležitou pro případy, kdy pěstitel a vlastník pozemku jsou odlišné osoby. 

V modelové situaci si můžeme představit podnikatele (provozovatele zahradnictví), který 

                                       

114 Rozsudek NS ze dne 2. 11. 1935 sp. zn. Rv I 2211/33. In: VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího sou-

du československé republiky ve věcech občanských. Praha: V. Tomsa, 1936, roč. 17, č. 14669, s. 758. 

115 Rozsudek NS ze dne 22. 10. 1936 sp. zn. R II 466/36. In: VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího soudu 

československé republiky ve věcech občanských. Praha: V. Tomsa, 1937, roč. 18, č. 15532, s. 965. 

116 SEDLÁČEK, J. Vlastnické právo. Komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku právu  

na Slovensku a Podkarpatské Rusi platnému. Praha: V. Linhart, 1935, s. 284. 

117 Rozsudek NS ze dne 31. 8. 2004 sp. zn. 25 Cdo 73/2004. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 20. 1. 2015]. 

Dostupné z: http://kraken.slv.cz/25Cdo73/2004  



55 
 

pěstuje stromky na pronajatém pozemku. Stromky jsou zbožím určeným k prodeji a tedy  

i součástí podnikatelova obchodního závodu. Kdybychom striktně vykládali ustanovení  

§ 507 OZ, nebyly by stromky ve vlastnictví podnikatele, nýbrž vlastníka pozemku. Totéž 

by říkalo i pravidlo § 1088, odst. 1 OZ.118 Podnikatel by pak měl právo na náhradu podle  

§ 1088, odst. 2 OZ. Na první pohled vidíme, že takový způsob aplikace práva je přinej-

menším nepraktický, neboť by podnikatel neprodával vlastní zboží. Lze souhlasit s prof. 

Eliášem, že „podmiňuje-li § 1088 odst. 1 o. z. rozšíření vlastnictví vlastníka pozemku pří-

růstkem osetím nebo osázením a zapuštěním kořenů rostliny do půdy, předpokládá se trva-

lé spojení rostliny s pozemkem. Při pěstování sadebního materiálu v zahradnických nebo 

školkařských obchodních závodech, je-li k tomu využíván cizí a k danému účelu speciálně 

upravený pozemek na základě smlouvy s jeho vlastníkem, se trvalost takového spojení  

z hospodářského nebo funkčního hlediska subjektivně (mezi smluvníky) ani objektivně ne-

předpokládá.“119 

Jako nejjednodušší možnost se tedy jeví předcházení konfliktů konkrétním smluvním 

ujednáním, které se zejména pro případy naznačené v § 1088, odst. 1 OZ přímo nabízí. 

 

4.6.2 Hraniční stromy a rozhrady 

Jak jsem již naznačil v kapitole 3.4, býval institut hraničních stromů v historii velice 

důležitý a svůj význam může mít i v současné době, proto se jeho úprava vrátila do OZ. 

Hraniční strom je současným právem chápán jako druh rozhrady,120 byť se skrývá za obec-

nou formulací „jiná přirozená rozhrada.“ Vyvratitelná domněnka nás upozorňuje, že ne 

každý strom rostoucí na hranici pozemků musí být nutně stromem s funkcí rozhrady. Hra-

niční strom vlastní oba vlastníci mezujících pozemků společně.121 V praxi může toto jed-

noduché ustanovení vést k interpretačním obtížím. Zákon neurčuje žádné podrobnosti 

k tomuto spoluvlastnictví. Pokud vezmeme na vědomí obecná ustanovení o spoluvlastnic-

tví, má každý spoluvlastník právo k celé věci (§ 1117 OZ). To by znamenalo, že může spo-

                                       

118 Ustanovení § 1088, odst. 1 OZ: „Při osetí pozemku cizím semenem nebo osázení cizími rostlinami 

náleží vlastníku pozemku, co takto přibude; rostliny mu však náleží až poté, co zapustí kořeny.“ 

119 Eliáš, 2015, s. 889 – 890. 

120 Ustanovení § 1024, odst. 1 OZ: „Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené 

nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné.“ 

121 Ustanovení § 1067, věta druhá OZ: „Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je 

strom společný.“ 
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lurozhodovat i o částech stromu, které vůbec nejsou nad/pod jeho pozemkem, nýbrž 

nad/pod pozemkem souseda. Pokud by chtěl jeden ze spoluvlastníků ořezat větve ze spo-

lečného stromu, musel by si vyžádat souhlas druhého spoluvlastníka, byť by ořezával větve 

pouze nad svým pozemkem. Další nevyřešenou otázkou je velikost podílu na společném 

stromu, protože zpravidla bude kmen na jeden pozemek zasahovat více a na druhý méně. 

Podle § 1122, odst. 2 OZ vyplývá velikost podílu z právní skutečnosti, na níž se zakládá 

spoluvlastnictví. Bylo by tedy možné tvrdit, že pokud obsah kmene stromu zasahuje  

na jeden pozemek z 80% a na druhý z 20%, budou stejným poměrem vyjádřeny i podíly 

obou spoluvlastníků? Domnívám se, že nikoli, neboť by to bylo obtížné (složité měření, 

relativní proměnlivost tvaru a rozměru kmene v čase, individuální specifika stromu apod.). 

Platí vyvratitelná domněnka, že všechny podíly jsou stejné (§ 1122, odst. 3 OZ). Spolu-

vlastníkům tedy obecně nic nebrání ujednat si libovolnou velikost podílů podle § 1122, 

odst. 2. Dokonce si myslím, že by bylo možné dohodou suspendovat ustanovení § 1067 

OZ a určit, že vlastníkem stromu na hranici pozemků bude pouze jeden z nich. Ačkoli si 

v praxi nedovedu představit, že by se takové dohody mezi sousedy o úpravě vlastnictví 

společného stromu uzavíraly, vyloučit takové případy nelze. Zejména by se mohly týkat 

stromů vysazených v těsné blízkosti hranice pozemků, jejichž kmen, jak postupem času 

mohutní, přesáhl svou hmotou hranici a založil by tak sám od sebe spoluvlastnický vztah 

dle § 1067 věty druhé OZ. Soused, kterému takovým přírůstkem vzniklo spoluvlastnické 

právo k tomuto stromu, by vůbec nemusel mít zájem být spoluvlastníkem a rád by se toho-

to práva vzdal. 

Zákonnou povinností vlastníka je udržovat rozhradu v dobrém stavu. Pokud rozhrada 

zanikne, nemá obecně povinnost ji obnovit, ledaže by hrozilo, že se hranice mezi pozemky 

stane neznatelnou – v takových případech může soused požadovat obnovu rozhrady. 

 

4.6.3 Ochrana stromů a sousedská práva 

I když ponecháme stranou literárně-učebnicový případ sousedského sporu o plody 

padající ze stromu na pozemek druhého souseda, může být strom příčinou mnohých ne-

shod. Ty mohou souviset zejména s imisemi a podrosty nebo převisy. 

a) Podrosty a převisy. Stromy rostoucí v blízkosti hranic pozemku (ale nejsou stro-

my hraničními) mohou svými kořeny nebo větvemi přesahovat na cizí pozemek. 

V takových případech hovoříme o převisech, resp. podrostech. Jejich problematika je po-
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měrně obsáhle upravena v § 1016, odst. 2 OZ. Soused smí kořeny a větve přesahující  

na jeho pozemek odstranit, musí však dodržet několik podmínek. Nejprve je nutno posou-

dit, zda škoda či jiná újma způsobená podrosty nebo převisy převyšuje zájem na nedotče-

ném zachování stromu. Tento předpoklad zcela evidentně nebude naplněn u stromů rostou-

cích ve volné krajině, ale ani v některých případech u stromů v zahradách (např. větve vr-

hají stín na místo, které není obhospodařováno). Druhým předpokladem je vyzvání vlast-

níka stromu k ořezu. Teprve pokud tento v přiměřené době122 neučiní, může soused provést 

ořez sám. Musí jej však provést šetrným způsobem a ve vhodné roční době. Jedná se  

o zvláštní druh svépomocného jednání. 

b) Imise. Imisemi obecně rozumíme jakékoli účinky v míře nepřiměřené místním 

poměrům, které z jednoho pozemku unikají na druhý a podstatně omezují obvyklé užívání 

tohoto pozemku. Z demonstrativního výčtu v § 1013 OZ připadá v úvahu především stín, 

případně odpad, pokud za něj budeme považovat listí, jehličí nebo plody. Důležitou pod-

mínkou pro určení, zda jsou imise obtěžující či nikoli, je skutečnost, že musí překračovat 

míru nepřiměřenou místním poměrům. Důraz je tedy kladen na místní specifika, jiný režim 

bude v intravilánu obce a jiný v chatové oblasti u lesa. Pro posouzení míry obtěžování imi-

semi bude takové určení zcela klíčové. Myšlenku, že každý sporný případ je nutně posou-

dit individuálně vyslovil NS v rozsudku 22 Cdo 2746/2012: „Ve vztazích mezi vlastníky 

zpravidla sousedních pozemků nikoliv výjimečně dochází k tomu, že projevy věcí některého 

z vlastníků se projevují v poměrech druhého vlastníka způsobem považovaným za obtěžují-

cí. Ne každé takové obtěžování však zakládá oprávnění bránit se proti němu žalobou opíra-

jící se o ustanovení § 127 odst. 1 obč. zák. Tato možnost je dána dotčené osobě toliko teh-

dy, pokud se jedná o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Zda o takový případ jde 

či nikoliv, je nutné posoudit vždy podle okolností konkrétního případu s přihlédnutím  

ke všem skutečnostem, které v této souvislosti vyjdou v řízení najevo. Závěr o tom, zda se 

jedná či nikoliv o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, tak odráží individuální po-

měry každého případu zejména tam, kde absentují objektivní kritéria napomáhající učinit 

závěr o míře obtěžování.“123 Použitelnost judikatury týkající se imisí podle občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb. i pro OZ vyslovil NS v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 3940/2014. Týž 

rozsudek se zabýval i posouzením imisí ve formě stínění stromů. Jádrem sporu byly vzrost-

                                       

122 Zpravidla se vyčká na vhodnou roční dobu z hlediska vegetačního cyklu. 

123 Rozsudek NS ze dne 30. 10. 2013 sp. zn. 22 Cdo 2746/2012. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 22. 1. 

2015]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/22Cdo2746/2012  
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lé stromy v chatové oblasti rostoucí hustě u sebe, které vrhaly stín po značnou část dne  

na vedlejší pozemek. Soud uznal, že „osázení tohoto pozemku žalované na jeho hranici  

s pozemkem žalobkyně v počtu 17 vzrostlých až 20 metrových stromů, kdy vzdálenost mezi 

nimi v některých částech není ani jeden metr, není přiměřené místním poměrům. Osázení 

pozemku žalované se spíše blíže charakteru pozemku lesního, nikoli zahradního, jak je po-

zemek žalované stále evidován. Imise v podobě stínění vnikají z pozemku žalované na po-

zemek žalobkyně v míře nepřiměřené místním poměrům a zároveň podstatně omezují ža-

lobkyni v obvyklém užívání jejího pozemku.“124 S názorem soudu lze souhlasit, ovšem niko-

li bez výhrad. Zaprvé se NS dostatečně nevypořádal s otázkou, co je v daném případě myš-

leno „obvyklým užíváním pozemku.“ NS dovozuje, že „jde o faktické užívání, které není  

v rozporu s právními předpisy; i zde však má soud prostor pro uvážení.“125 Zadruhé se 

nelze zcela ztotožnit ani se závěrem NS, že „nelze tak přisvědčit dovolací námitce, že pro-

slunění pozemku není samozřejmým požadavkem, jestliže mu brání vzrostlé stromy vysaze-

né blízko společné hranice.“126 Ačkoli je stín uveden výslovně jako imise v § 1013, odst. 1 

OZ, je nezbytné posuzovat jeho význam ve světle obvyklého užívání pozemku a místních 

poměrů současně. NS vzal sice oba aspekty v úvahu, ale jeho posouzení této otázky je po-

měrně kusé. 

Do budoucna je tedy jisté, že přibydou další spory ohledně imisí ze stromů, neboť 

OZ dal soudům v této oblasti značnou volnost uvažování, což je bezesporu správné  

pro vysokou míru individualizace rozhodnutí. 

c) Preventivní zásahy. Jak již vysvítá ze svrchu uvedeného, strom může být zdrojem 

dlouhotrvajících sousedských sporů. Aby se částečně předešlo komplikacím zejména 

s podrosty a převisy bylo do OZ zaneseno ustanovení § 1017 stanovující tzv. právo preven-

tivního zásahu proti sázení stromů blízko hranice pozemků.127 Podmínkou je rozumný dů-

vod souseda k tomuto požadavku. Takový důvodem bude zajisté skutečnost, že soused má 

                                       

124 Rozsudek NS ze dne 29. 4. 2015 sp. zn. 22 Cdo 3940/2014. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 22. 1. 

2015]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/22Cdo3940/2014  

125 Tamtéž. 

126 Tamtéž. 

127 Ustanovení § 1017, odst. 1 OZ: „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.“ 
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v těsné blízkosti stavbu a kořeny stromu by mohly narušit její základy. Jiné důvody jsou 

diskutabilní. Bude se za rozumný důvod podle tohoto ustanovení považovat o obava sou-

seda před imisemi ve formě jehličí nebo listí? Stávající judikatura (rozsudky NS 22 Cdo 

2108/2000, 22 Cdo 2746/2012) je považuje v určitých případech za imise nepřiměřené 

místním poměrům. Bude tedy opad listí, byť jen potenciální, považován za rozumný důvod 

k nevysazení stromu, příp. v jakých případech? 

Stejná podmínka platí i pro stromy již vysazené a vzrostlé. Vzhledem ke skutečnosti, 

že právní řád tvoří jeden organický celek, je třeba mít na paměti i ostatní předpisy, zejména 

ZOPK. 

Je otázkou, zda může být ustanovení § 1017, odst. 1 OZ aplikováno i na stromy vy-

sazené před 1. 1. 2014, tedy před datem účinnosti OZ. Znění § 3028, odst. 2 OZ by to při-

pouštělo, ale obecná zásada právní jistoty by takový výklad zpochybňovala. Je krajně kon-

troverzní pokácet strom, který desítky let nikomu nevadil, jen proto, že se změnilo ustano-

vení zákona a soused na jeho základě začal vymýšlet „rozumný důvod“ proč mu strom 

vadí. 

Důležitým aspektem při určování, zda je možné požadovat odstranění stromu, by mě-

lo být jakési „právo dřívějšího,“ tedy měl by být zohledněn stav, který panoval dříve. Pří-

kladem: U domu na kraji obce roste stoletý dub v těsné blízkosti hranice sousedního vol-

ného pozemku. Tento pozemek někdo koupí a postaví na něm dům a nekrytý bazén. Ná-

sledně bude požadovat odstranění dubu, neboť mu listí a žaludy znečišťují vodu v bazénu. 

V daném případě by mu nemělo být vyhověno, protože předem o existenci stromu a rizik 

s tím spojených věděl, resp. měl vědět, a mohl se té situaci přizpůsobit (postavit bazén  

na jiném místě pozemku). Podobná argumentace se vyskytla v již zmíněném rozsudku sp. 

zn. 22 Cdo 3940/2014, kdy vlastnice stromů tvrdila, že „v době, kdy žalobkyně pozemek 

kupovala, byly již stromy na pozemku žalované vysázeny. I když v roce 1952 nedosahovaly 

současné výše, bylo možné učinit závěr, že porostou a budou stínit. Žalobkyně měla rozum-

ně předpokládat, že i na jejím pozemku, stejně jako na jiných pozemcích v oblasti Plumlov-

ské přehrady, bude po určitou dobu stín.“128 Tento argument však soud v daném případě 

nesdílel. 

Právo preventivního zásahu samozřejmě neplatí bezvýjimečně, pokud jiný právní 

předpis nebo místní zvyklosti stanoví něco jiného, mají přednost. To se týká zejména stro-

                                       

128 Rozsudek NS ze dne 29. 4. 2015 sp. zn. 22 Cdo 3940/2014. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 22. 1. 

2015]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/22Cdo3940/2014 
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mořadí u silnic, která rostou tradičně v těsné blízkosti hranice silničních pozemků 

s pozemky ostatními. 

Ustanovení § 1017, odst. 1 OZ se nepoužije v případech, kdy je na sousedním po-

zemku les nebo sad. Eliáš tvrdí, že i arboretum, park nebo botanická zahrada.129 Dále se 

nepoužijí pro stromy tvořící rozhradu a stromy zvlášť chráněné (památné stromy a zvláště 

chráněné druhy rostlin podle ZOPK). 

 

4.6.4 Shrnutí 

Úprava týkající se stromů obsažená v OZ se zabývá zejména vlastnictvím rostlin  

a jejich vlivem na sousedská práva. OZ v § 507 výslovně deklaruje, že rostlinstvo je sou-

částí pozemku, ačkoli stejná skutečnost vyplývá z definice součásti pozemku v § 506, odst. 

1 OZ. Dovedu si představit, že by § 507 mohl být de lege ferenda vypuštěn. Na druhou 

stranu nepovažuji existenci či neexistenci § 507 za nijak zásadní. 

Rozdílné názory panují na možnost výjimek z této superficiální zásady. Podal jsem 

náhledy několika odborníků i judikatury. Domnívám se, že takové výjimky jsou přípustné, 

zejména v případech, kdy není účelem trvalé spojení rostlin s pozemkem (zahradnictví, 

lesní školky). 

Rovněž shledávám, že spoluvlastnictví stromu rostoucího na hranici pozemků lze 

dohodou stran vyloučit. 

Sousedská práva mohou dřeviny ohrožovat podrosty nebo převisy, případně imisemi. 

Současnou právní úpravu obsaženou v §§ 1013, 1016 a 1017 OZ považuji za dostačující. 

Přesto se i nadále nalézá těžiště případných sporů v úvaze soudu, což je do značné míry 

nezbytné. Soud musí zohlednit více specifických faktorů a myslím si, že není možné, aby 

tuto problematiku mohl zákon do detailů postihnout. Nižší předvídatelnost práva je 

v případech sousedských sporů týkajících se porostů nevyhnutelná. 

Právo vlastníka pozemku podle § 1017, odst. 1 OZ požadovat odstranění vzrostlého 

stromu rostoucího na sousedním pozemku v těsné blízkosti hranice pozemků považuji 

z hlediska principů právní jistoty a zákazu retroaktivity za aplikovatelné pouze na stromy 

vysazené po nabytí účinnosti OZ. 

 

                                       

129 Eliáš, 2015, s. 893. 
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4.7 Významné stromy 

Pojem významný strom bychom hledali v zákonech marně. Přesto se domnívám, že 

je dobré se o nich v krátkosti zmínit. Významné stromy jsou obecnou široce chápanou ka-

tegorií stromů, které jsou z nějakého důvodu mimořádné. Nemusí to být stromy staré, mo-

hutné, geograficky či ekologicky významné, ale i stromy nedávno vysazené při slavnostní 

příležitosti nebo vysazené nějakou osobností. Pro vyhlašování významných stromů neexis-

tuje žádný právní rámec, takové stromy jsou chráněny z vůle různých institucí podle jejich 

vlastních pravidel. Český právní řád na takové stromy nahlíží pouze optikou obecné úpra-

vy ochrany dřevin (§§ 7 a 8 ZOPK), pokud nepožívají zvláštní ochrany jako památné 

stromy (§ 46 ZOPK). Ochrana významných stromů je dána zpravidla pouze autoritou insti-

tuce, která je za významné označila. 

Přední institucí, která pečlivě eviduje významné stromy, jsou Lesy České republiky, 

s. p. (dále jen „LČR“). V roce 2003 podal tajemník České lesnické společnosti Pavel Kyz-

lík generálnímu ředitelství LČR návrh programu vyhledávání výjimečných stromů ve stát-

ních lesích. Mapování těchto stromů proběhlo velice rychle a již o rok později byla jeho 

první fáze dokončena.130 Mnohé stromy zařazené do programu Významné stromy LČR 

jsou zároveň památnými stromy podle § 46 ZOPK. Cílem programu je zachovat co nejvíce 

výjimečných stromů v lesích i pro budoucí generace. Významné stromy LČR jsou označo-

vány zvláštní tabulkou (obr. 7). 

V roce 2005 se do stejného programu zapojily i Vojenské lesy a statky České repub-

liky, s. p., mapující zejména stromy na území vojenských újezdů.  

V posledních letech evidují významné stromy na svém území i obce a kraje. Např. 

město Jablonec nad Nisou se k takovému kroku rozhodlo, aby uchovalo informace o těchto 

stromech pro příští generace. Návrh na zařazení dřeviny mezi významné stromy může po-

dat fyzická osoba starší patnácti let nebo právnická osoba na oddělení životního prostředí 

MěÚ Jablonec nad Nisou, o návrhu pak rozhoduje tamní Komise na ochranu zvířat a ži-

votního prostředí.131 

Mapování významných stromů provádí i nezisková organizace Arnika, která vytvoři-

la interaktivní mapu významných a památných stromů středních Čech a Prahy.132 

                                       

130 Hrušková, 2011, s. 145. 

131 VITVAR, P. Významné stromy. In: mestojablonec.cz [online]. 25. 6. 2010 [cit. 23. 1. 2016]. Do-

stupné z: http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/vyznamne-stromy.html 

132 ANONYM. Významné a památné stromy středních Čech a Prahy. In: arnika.cz [online]. Datum 
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V neposlední řadě vychází iniciativa od jednotlivců. Příkladem může být Celopraž-

ská databáze významných stromů na webu prazskestromy.cz. Návrhy na zařazení stromů 

do této databáze může poslat kdokoli. V roce 2015 v ní bylo zařazeno 65 položek, celkem 

230 jedinců.133 Některé z těchto stromů by svým významem splňovaly kritéria pro vyhlá-

šení za památný strom a proto je jejich zařazení do databáze příležitostí, jak na ně upozor-

nit. 

  

                                                                                                                    

publikace neuvedeno. [cit. 23. 1. 2016]. Dostupné z: http://arnika.org/mapa-stromu 

133 RUDL, A. Významné stromy (Celopražská databáze významných stromů). In: prazskestromy.cz 

[online]. Datum publikace neuvedeno. [cit. 23. 1. 2016]. Dostupné z: 

http://www.prazskestromy.cz/index.php?p=26 
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5 Srovnání právní úpravy ochrany stromů v České republice 

a na Slovensku 

V této části bych rád nastínil rozdíly mezi právní úpravou ochrany stromů v České  

a Slovenské republice. Oba státy, které po desetiletí sdílely společný osud, se od roku 1993 

vydaly každý svou vlastní cestou. Ačkoli již za existence Československé federativní re-

publiky upravovaly ochranu přírody a krajiny samostatné zákony České národní rady  

a Slovenské národní rady, ideje a principy, kterými se řídily, byly totožné. S rozdělením 

federace se oba právní řády od sebe zcela oddělily. Zatímco český ZOPK platí od roku 

1992 dodnes, na Slovensku proděla právní úprava této oblasti více změn. Zákon Národní 

rady Slovenské republiky č. 287/1993 Z. z., o ochrane prírody a krajiny byl nahrazen zá-

konem č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny (dále jen „SlovZOPK“), který  

ve znění pozdějších předpisů platí dodnes. Velkou novelizací prošel v roce 2014, kdy do-

znala změn i úprava obecné ochrany dřevin. 

 

5.1 Ochrana dřevin 

Ochrana dřevin je na Slovensku upravena rámcově podobným způsobem jako 

v České republice, liší se zejména v detailech, mnohdy ovšem podstatných. SlovZOPK 

definuje dřevinu rostoucí mimo les v § 2, odst. 2, písm. m) jako „strom alebo ker vrátane 

jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fon-

du.“ Definice se významem nijak neliší od české, jen neobsahuje upřesnění, že se jedná  

o dřeviny ve volné krajině a v sídelních útvarech. Stejně jako v České republice, tak  

i na Slovensku byl pojem lesní půdní fond nahrazen pojmem les,134 který taktéž korespon-

duje s českým ekvivalentem. Nepatrným rozdílem od české úpravy je následná definice 

pojmů strom a keř. Český právní řád je ponechává bez povšimnutí, předpokládá všeobecné 

povědomí o těchto termínech. Slovenský zákonodárce je důsledně definoval, byť poněkud 

skrytě ve vyhlášce MŽP Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Strom je podle § 36, odst. 2, věta druhá této 

vyhlášky „drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozko-

nárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.“ Keřem je pak podle 

                                       

134 Ustanovení § 2, písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z., o lesoch, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 36, odst. 5, věta třetí „drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy.“ Křovinným 

porostem je podle téhož ustanovení „skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých 

krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.“ 

Ze systematického hlediska je ochrana dřevin na Slovensku zakotvena v třetí části, 

hlavě třetí, §§ 46 – 49 SlovZOPK. Patří do zvláštní ochrany přírody, zatímco český právní 

řád ji řadí mezi ochranu obecnou. Z této skutečnosti vyplývá i následné zařazení ustanove-

ní o chráněných stromech, což se zdá příhodnější než v české úpravě, kde jsou památné 

stromy zcela nelogicky zařazeny do části páté ZOPK obsahující zejména zvláštní druhovou 

ochranu. 

Základní principy odpovídají české právní úpravě. Princip ochrany zakazuje dřeviny 

poškozovat a ničit. Princip péče dává povinnost vlastníku (v SlovZOPK i správci nebo 

nájemci) pozemku povinnost starat se o dřeviny, udržovat je a ošetřovat. Největší rozdíly 

jsou v povolovacím principu, byť základní pravidlo, že ke kácení dřeviny je třeba povolení 

orgánu ochrany přírody, pokud zákon nestanoví jinak, je stejné. Povolení může být vydáno 

jen v odůvodněných případech a po vyhodnocení estetických a ekologických funkcí dřevi-

ny. Orgánem ochrany přírody příslušným k řízení ve věcech kácení dřeviny je obec (§ 69, 

odst. 1, písm. a) SlovZOPK). 

Podle § 47, odst. 4 SlovZOPK se souhlas nevyžaduje v těchto případech: 

1) Dřeviny s obvodem kmene do 40 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí, a sou-

vislé křovinné porosty v zastavěném území a obce s výměrou do 10 m² a za hranicemi za-

stavěného území obce s výměrou do 20 m². SlovZOPK výslovně neguje toto ustanovení 

pro hřbitovy, veřejnou zeleň a území s druhým a třetím stupněm ochrany. Územní ochrana 

je na Slovensku rozdělena do pěti stupňů, čím vyšší stupeň, tím silnější ochrana (§ 11, 

odst. 2 SlovZOPK). Obecně na celém území platí první stupeň, pokud SlovZOPK nebo 

jiný předpis vydaný na jeho základě nestanoví jinak. Podle § 36, odst. 3 vyhlášky  

č. 24/2003 Z. z. se u stromů, větvících se níže než výčetní výšce, se měří obvod kmene 

těsně pod jeho rozvětvením. 

2) Při obnově produkčních ovocných dřevin za účelem výsadby nových ovocných 

dřevin, pokud se jejich výsadba uskuteční do 18 měsíců od kácení. Stanovení lhůty, které 

v ZOPK zcela chybí, bude praktické zejména v případech, kdy vlastník bude s obnovou 

porostů bezdůvodně otálet. Lhůtu lze prodloužit max. o 6 měsíců. Kácení v tomto režimu 

podléhá následné oznamovací povinnosti, lhůta k oznámení je pouze 5 dní (v ZOPK 15 

dní). 

3) Stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeným ve výčetní výšce, pokud rostou 
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v zahradách a zahradních koloniích. Zahrada je zde myšlena podle druhu pozemku dle pří-

lohy č. 1 vyhlášky 461/2009 Z. z.  

4) Při bezpečnostním ohrožení zdraví nebo života člověka nebo při hrozbě vzniku 

značné škody. Značná škoda je stejně jako v České republice definována trestním zákoní-

kem, je to škoda min. 26 600 eur (cca 718 000 Kč).135 Havarijní kácení je nutné do 5 dnů 

od provedení oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody. 

5) Pokud povinnost či oprávnění kácet vyplývá z jiných předpisů, (např. zákon  

č. 513/2009 Z. z., o dráhach, zákon č. 251/2012 Z. z., o energetike, zákon č. 143/1998  

Z. z., o civilnom letectve (letecký zákon), zákon č. 364/2004 Z. z., vodný zákon atd.) Tento 

režim kácení podléhá předběžnému ohlášení a postup je pro všechny případy stejný. Ten, 

kdo chce kácet dřeviny, a je k tomu podle zvláštních zákonů oprávněn, musí svůj záměr 

oznámit orgánu ochrany přírody minimálně 15 dní před plánovaným kácením. Orgán 

ochrany přírody může ve lhůtě určit podrobnější podmínky kácení, případně kácení omezit, 

pokud shledá, že je v rozporu s požadavkem na ochranu dřevin, chráněných druhů nebo 

přírodních biotopů (§ 47, odst. 7 SlovZOPK). 

6) Pokud je kácení prokazatelně nevyhnutelné kvůli zabezpečení ochrany zvláště 

chráněné části přírody a krajiny, pokud ho provádí organizace ochrany přírody. Tato pod-

mínky nemá v České republice ekvivalent. 

7) Pokud orgán ochrany přírody předně písemně rozhodne, že kácení je prokazatelně 

nevyhnutelné na zabezpečení ochrany zvláště chráněné části přírody a krajiny. Na rozdíl 

od předcházejícího bodu může toto kácení provést kdokoli, zejména vlastník. 

8) V případě dřevin invazních druhů. Toto ustanovení nemá rovněž v českém právu 

obdobu. Invazní druhy dřevin určuje podle § 7, odst. 2 SlovZOPK vyhláška č. 24/2003  

Z. z. v příloze č. 2a. Jsou to 4 druhy: pajasan žláznatý, netvařec křovitý, kustovnice cizí, 

javor jasanolistý. Tato příloha rovněž stanoví doporučené nakládání s nimi.  

9) Porosty rychle rostoucích dřevin136 rostoucí na zemědělské půdě v souladu s § 18a 

zákona č. 220/2004 Z. z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a plantáže vá-

nočních stromků a okrasných dřevin. 

10) Na územích se čtvrtým nebo pátým stupněm ochrany, kde je kácení podle §§ 15, 

odst. 1, písm. e) a 16, odst. 1, písm. a) SlovZOPK zakázáno. 

                                       

135 Ustanovení § 125 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

136 Rychle rostoucí dřevinou se podle § 18a, odst. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. rozumí „porast rýchlo-

rastúcej dreviny na produkciu drevnej biomasy na ploche väčšej ako 1 000 m2 najviac na 20 rokov.“ 
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Ze svrchu uvedeného vyplývá, že slovenská právní úprava je v porovnání s českou 

značně propracovanější, kazuističtější a dává užší mantinely pro správní uvážení. Částečně 

to souvisí se specifickým pojetím ochrany přírody dělené do pěti stupňů. 

Na Slovensku se stejně jako v České republice uplatňuje i princip reparační v podobě 

náhradní výsadby.137 SlovZOPK nedefinuje náhradní výsadbu jako kompenzaci ekologické 

újmy, přesto ji upravuje podrobněji a pro aplikační praxi použitelněji. Hlavní příčinou mů-

že být skutečnost, že na Slovensku je náhradní výsadba obligatorní. Odpadá tak prostor pro 

správní uvážení, které je typické pro českou právní úpravu. Na Slovensku se tedy neřeší 

největší slabina naší právní úpravy, totiž možnost zjednodušení si práce tím, že orgán ná-

hradní výsadbu systematicky neukládá (což mnohdy souvisí s nedostatečnou úpravou 

v ZOPK). 

SlovZOPK deklaruje zásadu, aby při náhradní výsadbě byly upřednostňovány pů-

vodní a tradiční druhy dřevin. Stejně jako v českém právní úpravě je možné nařídit ná-

hradní výsadbu i na pozemku, který není ve vlastnictví žadatele, samozřejmě s předchozím 

souhlasem vlastníka. V takových případech může orgán ochrany přírody nařídit žadateli 

povinnost péře o vysazenou dřevinu nejvýše na dobu 3 let. Pro případy výsadby na vlast-

ním pozemku žadatele zákon žádnou lhůtu nestanoví, neboť je vlastníkova povinnost pe-

čovat o svou dřevinu stanovena obecně (§ 47, odst. 2 SlovZOPK). Pokud nelze uložit ná-

hradní výsadbu, uloží orgán ochrany přírody žadateli finanční náhradu ve výši společenské 

hodnoty dřeviny. SlovZOPK tedy nezkoumá, zda je kácení prováděno z důvodů výstavby, 

což je v České republice jediným možným případem, kdy lze uložit odvody, ale upravuje 

tuto problematiku obecně a flexibilněji. 

Společenskou hodnotu dřevin definuje § 95, odst. 1 SlovZOPK: „Spoločenská hod-

nota (…) drevín, (…) vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, kto-

rá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných 

                                       

137 Ustanovení § 48, odst. 1 SlovZOPK: „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub 

dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to  

na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlast-

níkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostli-

vosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody 

uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán ochrany prírody uloží povin-

nosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty 

dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto 

príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.“ 
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funkcií. Spoločenská hodnota drevín sa používa aj na vyčíslenie spoločenskej hodnoty les-

ných porastov rastúcich v územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany a chráne-

ných stromov.“ Podrobnou úpravu společenské hodnoty dřevin přináší § 36 vyhlášky  

č. 24/2003 Z. z. a přílohy této vyhlášky. Konkrétní hodnoty v eurech určuje tabulka 

v příloze č. 33. Ta rozděluje dřeviny do tří skupin: I. polovždyzelené a vždyzelené, II. jeh-

ličnaté, III. listnaté opadavé. Pro každou skupinu je přidělena hodnota v závislosti na ob-

vodu kmene, případně výšce dřeviny, pokud se jedná o dřevinu s obvodem kmene menším 

než  

10 cm. Pro křovinné porosty platí tabulky obdobné, jen určujícími faktory jsou plocha po-

rostů v m² a výška v cm. Pro liány138 jsou určující obvod kmínku v cm a jeho délka v m. 

Hodnota určená dle přílohy č. 33 se ještě vynásobí tzv. přirážkovým indexem podle 

přílohy č. 35. Index je odstupňován podle povahy dřeviny od 0 – 0,4 za odumřelou dřevinu 

do 3 za chráněný strom nebo dřeviny rostoucí v NPR a NPP. Index se nepoužije ve všech 

případech, zejména pokud nelze zcela přesně určit obvod kmene.139 

Je zcela evidentní, že slovenská právní úprava nejen náhradní výsadby a finanční ná-

hrady je podstatně propracovanější a ucelenější. SlovZOPK a prováděcí vyhláška řeší ně-

které dílčí otázky (zejména týkající se měření), které v českém právu musely upravit meto-

dické pokyny příslušného odboru MŽP, což celý systém do určité míry zkomplikovalo 

větším počtem předpisů různé právní síly a závaznosti pro různé okruhy adresátů. 

 

5.2 Chráněné stromy 

Slovenská právní úprava zná i obdobu českých památných stromů. Nazývá je jedno-

duše chráněné stromy. Na rozdíl od ZOPK, který blíže nespecifikuje důvody ochrany pa-

mátných stromů, když je obecně označuje za stromy „mimořádného významu,“ SlovZOPK 

možnost vyhlášení za chráněný strom omezuje na kulturně, vědecky, ekologicky, krajino-

tvorně nebo esteticky mimořádně významné stromy nebo jejich skupiny či stromořadí  

                                       

138 Ustanovení § 36, odst. 6, věta druhá vyhlášky č. 24/2003 Z. z.: „Za lianu sa považuje drevina zako-

reňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo 

iným spôsobom.“ 

139 Bude se jednat zejména o případy, kdy stromy byly pokáceny z bezpečnostních důvodů a nelze již 

určit obvod kmene ve výčetní výšce. V takových případech se naměří hodnota na pařezu (§ 36, odst. 4 vy-

hlášky č. 24/2003 Z. z.) a přepočítá se podle vzorce v příloze č. 34). 
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(§ 49, odst. 1 SlovZOPK). V aplikační praxi nevidím velké rozdíly, důvody naznačené 

v SlovZOPK jsou natolik obecné, že v porovnání s českou úpravou nebudou při vyhlašo-

vání chráněných stromů podstatnější rozdíly. 

Největším specifikem slovenské právní úpravy je způsob vyhlašování chráněného 

stromu, které se od roku 2014 provádí nařízením vlády. Návrh tohoto nařízení předkládá 

vládě MŽP. V celém procesu hraje důležitou roli i okresní úřad, kterému přísluší oznámit 

vlastníkům, dotčeným obcím a dotčeným orgánům státní správy záměr vyhlásit chráněný 

strom. Pokud není navrhovatelem ochrany organizace ochrany přírody (Štátna ochrana 

prírody Slovenskej republiky – ŠOP SK), vydává navrhovateli stanovisko k návrhu a to  

ve lhůtě 30 dní (§ 50, odst. 1 SlovZOPK).140 K přesunutí kompetence vyhlásit chráněný 

strom z okresního úřadu v sídle kraje na vládu došlo „vzhľadom na dopady na verejné fi-

nancie súvisiace súvisace (sic!) uplatňovaním náhrad z titulu určenia podmienok ochrany 

na vyhlásenom chránených území.“141 

Pro ochranu chráněných stromů se užijí ustanovení o obecné ochraně dřevin. Orgá-

nem ochrany přírody příslušným ve věcech ochrany je okresní úřad v sídle kraje, který 

zadává projekt ochrany chráněného stromu (§ 67, písm. a), bod 1. SlovZOPK), zadává  

a schvaluje program péře o chráněný strom (§ 67, písm. c), bod. 1 SlovZOPK) a program 

záchrany (§ 67, písm. c), bod 2. SlovZOPK). Dále zajišťuje všechny ostatní záležitosti  

ve věci chráněných stromů na svém území podle § 67, písm. m) SlovZOPK. 

Co se týče ochranných pásem, je úprava velmi podobná té české. Pokud není vyhlá-

šeno ochranné pásmo, platí ochranné pásmo ex lege podle § 49, odst. 6 SlovZOPK, které je 

ovšem stanoveno jako „územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, 

ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu,  

a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany.“ 

Chráněné stromy se nevyhlašují na území chráněných krajinných prvků (dále jen 

„CHKP“), přírodních rezervací a přírodních památek, neboť jejich ochrana je na těchto 

zvláště chráněných územích dostačující a vyhlášení chráněného stromu se jeví jako nadby-

tečné. 

                                       

140 Podrobněji k procesu vyhlášení viz KRIŠTOF, M. Ochrana a starostlivosť o chránené stromy. Me-

todická příručka. Banská Bystrica: Riaditeľstvo štátnej ochrany přírody, 2015, s. 11 – 13. 

141 NÁRODNÁ RADA SR. Parlamentná tlač 726. Dovodová správa. In: nrsr.sk [online]. Datum pu-

blikace neuvedeno. [cit. 11. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=726 
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Chráněné stromy jsou evidovány ve Státním seznamu zvláště chráněných částí příro-

dy a krajiny. Podle § 51, odst. 1 SlovZOPK vede tento seznam MŽP, které ovšem využilo 

možnost dle § 51, odst. 2 SlovZOPK a pověřilo jeho vedením Slovenské muzeum ochrany 

přírody a jeskyňářství v Liptovském Mikuláši. Podrobnosti vedení seznamu stanoví prová-

děcí vyhláška č. 24/2003 Z. z. 

Chráněné stromy se v terénu označují stejným způsobem jako v České republice – 

zelenou tabulkou se státním znakem a nápisem „CHRÁNENÝ STROM.“ 

Ze svrchu uvedeného vyplývá, že ochrana památných stromů v České republice  

a chráněných stromů na Slovensku je postavena na stejných základech a tudíž si je 

v mnohém podobná. Největším rozdílem je způsob jejich vyhlašování a kompetence růz-

ných orgánů v tomto procesu. Ze svého pohledu považuji za naprosto zbytečné, aby chrá-

něné stromy vyhlašovala vláda nařízením, když v České republice je to v gesci pověřených 

obecních úřadů. Myslím si, že chráněný strom není pro stát tak strategicky důležitou zále-

žitostí, natožpak zásadní po finanční stránce, aby o něm musela rozhodovat vláda. Stačilo 

by ponechat rozhodování o vyhlášení ochrany na úrovni kraje, jak tomu bylo ostatně 

v původním znění SlovZOPK.  

 

5.3 Ochrana alejí 

Úprava ochrany alejí na Slovensku má oproti té české několik rozdílů, byť se obecné 

pojetí nemění. Základem slovenské úpravy je skutečnost, že aleje patří mezi VKP.142 VKP 

je na Slovensku definován poněkud odlišně, zejména se nerozděluje na VKP ex lege  

a VKP registrované. Výčet v § 2, odst. 2, písm. c) SlovZOPK je pouze demonstrativní, lze 

předpokládat, že za VKP mohou být považovány i jiné prvky, které výčet neuvádí. Hlav-

ním kritériem je skutečnost, že utváří charakteristický vzhled krajiny nebo přispívají 

k ekologické stabilitě. 

VKP lze užívat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen jeho stav a nedošlo 

k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 3, odst. 2 SlovZOPK). 

VKP, který plní funkci biocentra, biokoridoru nebo interakčního prvku143 místního 

                                       

142 Podle § 2, odst. 2, písm. c) SlovZOPK je VKP „taká časť územia, ktorá utvára charakteristický 

vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mok-

raď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza.“ 

143 Podle § 2, odst. 2, písm. f) SlovZOPK je interakčním prvkem „určitý ekosystém, jeho prvok alebo 
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nebo regionálního významu, může být vyhlášen za CHKP podle § 25, odst. 1 SlovZOPK. 

Pravomoc vyhlásit CHKP přísluší obdobně jako v případech chráněných stromů vládě. Ta 

v nařízení o vyhlášení CHKP vymezí nejen jeho hranice, ale hlavně stupeň ochrany. Slo-

vZOPK totiž dává v § 25, odst. 2 možnost určit u každého CHKP stupeň jeho ochrany 

v rozmezí druhého až pátého stupně podle §§ 13 – 16 SlovZOPK. CHKP se nevyhlašuje  

na ostatních chráněných územích a v jejich ochranných pásmech, neboť jeho ochrana je již 

dostatečně zajištěna (§ 50, odst. 11 SlovZOPK). Pro CHKP se nevypracovávají programy 

péče. 

Další možností ochrany alejí je, stejně jako v České republice, vyhlášení celé aleje 

nebo její části za chráněné stromy v souladu s § 49, odst. 1 SlovZOPK. Vzhledem 

k nízkému počtu takto chráněných alejí (pouhých 7 položek),144 lze říci, že tento způsob 

ochrany alejí není na Slovensku příliš často aplikován. 

Úprava stromořadí podél silnic odpovídá na Slovensku původnímu stavu z dob Čes-

koslovenska, neboť zde stále platí silniční zákon z roku 1961 (zákon č. 135/1961 Zb.,  

o pozemných komunikáciách (cestný zákon). O kácení dřevin, které jsou součástí silniční 

zeleně, rozhoduje silniční správní orgán po dohodě s orgánem životního prostředí (§ 14, 

odst. 3 zákona č. 135/1961 Zb.). Jedná se tedy o jeden z případů, kdy ke kácení dřevin není 

potřeba souhlasu orgánu ochrany přírody podle § 47, odst. 4, písm. e) SlovZOPK, což je 

stav identický s nedávno zrušenou českou právní úpravou. 

Kácení alejí u silnic je i na Slovensku stejně kontroverzním tématem jako v České 

republice. Je otázkou, zda se i tam dočká kácení alejí u silnic přesunu z ohlašovacího reži-

mu do režimu povolovacího, jak je tomu v současnosti v České republice. Na druhou stra-

nu aleje ve volné krajině jsou na Slovensku lépe chráněny, neboť povolení ke kácení stro-

mů ve volné krajině je třeba již na stromy s obvodem kmene 40 cm ve výčetní výšce, za-

tímco v České republice je to 80 cm (§ 8, odst. 3 ZOPK a § 3, písm. a) vyhlášky  

č. 189/2013 Sb.). To zaručuje ochranu i mladším stromům. Je třeba si uvědomit, že obvodu 

kmene 80 cm dosáhnou některé stromy v 30 – 50 letech věku, některé ještě později. To je 

poměrně dlouhá doba, po kterou již takové stromy významně plní svou ekologickou funk-

                                                                                                                    

skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokori-

dory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej člove-

kom.“ 

144 BÍRO, L. Aleje na Slovensku. In: sazp.sk [online]. 16. 11. 2015. [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné online: 

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=941 
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ci. Jejich vykácení bez nutnosti povolení, či dokonce ani bez předchozího ohlášení (zejm. 

pokud se jedná o celou alej), je již poměrně závažnou ekologickou újmou, jejíž náhrada 

není paradoxně českým právním řádem nijak vymahatelná. V takových případech se jeví 

slovenská právní úprava jako přísnější a lépe chránící stromy. 

 

5.4 Soukromoprávní úprava 

Slovenské občanské právo hmotné zatím neprošlo rekodifikací, proto zde stále platí 

novelizovaný československý občanský zákoník z roku 1964. Jak již bylo zmíněno, tento 

občanský zákoník mlčí o vlastnictví rostlin a skutečnost, že jsou rostliny součástí pozemku, 

dovodila soudní praxe na základě § 120, odst. 1 zákona č. 40/1964 Zb., občianského zá-

konníku, ve znění pozdějších předpisů.145 Výjimky z této zásady jsou možné pouze na zá-

kladě zvláštních zákonů. Jestliže se domnívám, že současná česká právní úprava dává 

možnost si v některých případech (lesní školky) smluvně určit odlišný režim, slovenská 

aplikační praxe toto vylučuje. Krajský soud v Banské Bystrici vyslovil v rozsudku sp. zn. 

15Co/257/2008 názor, že „nie je akceptovateľná argumentácia odporcov, že si môžu od-

chýlne od zákona upraviť práva a povinnosti, ak to zákon nezakazuje. Z ustanovenia § 120 

O.z. vyplýva, že zákon takúto dohodu neumožňuje, pretože ak zákon upravuje, že porasty sú 

súčasťou pozemku, účastníci v zmluve nemôžu takúto úpravu neakceptovať a právne vzťahy 

si dohodnúť odchýlne.“146  

Ustanovení § 127, odst. 1 občanského zákoníku upravuje obecně a velmi stručně 

imise, podrosty a převisy: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru prime-

ranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto 

najmä nesmie (…) nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy 

korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“ 

Ve slovenské právní úpravě zatím zcela absentuje právo preventivního zásahu proti 

sázení stromů blízko hranice pozemků. 

                                       

145 Ustanovení § 120, odst. 1 zákona č. 40/1964 Zb., občianského zákonníku: „Súčasťou veci je všetko, 

čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila.“ 

146 Rozsudek KS v Banské Bystrici ze dne 11. 2. 2009 sp. zn. 15Co/257/2008. jaspi.justice.gov.sk [on-

line]. [cit. 2. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_sudr/jaspiw_mini_sudr_zobraz_nextdata1.asp?kotva=k3&skupina=1#

001 
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V současné době se na Slovensku intenzivně připravuje rekodifikace občanského 

práva hmotného, která má podobně jako český OZ, přinést mnoho změn a prohloubení 

v podrobnostech. 

 

5.5 Shrnutí 

Slovenská právní úprava je díky historickým souvislostem postavena na stejných zá-

kladech jako česká. Obecná ochrana dřevina je obsažena ve SlovZOPK a je oproti české 

právní úpravě podrobnější, bere v úvahu specifika více možných případů. Lze říci, že dře-

viny rostoucí ve volné krajině požívají silnější ochrany než ty v zahradách, což je správné. 

Náhradní výsadba za pokácené dřeviny je na Slovensku obligatorní. Pokud nemůže 

být uložena, platí ten, kdo kácí, finanční náhradu ve výši společenské hodnoty dřeviny. 

Prováděcí vyhláška podrobně stanoví, v jaké výši tato finanční náhrada bude, což umožňu-

je žadateli si předběžně zjistit, kolik bude muset zaplatit. Slovenskou úpravu náhradní vý-

sadby považuji za propracovanější a v praxi použitelnější než jak je tomu v České republi-

ce. 

Zvláštní individuální ochrana je na Slovensku zabezpečena institutem chráněných 

stromů, obdobou českých památných stromů. Režim jejich ochrany se příliš neliší od české 

úpravy. Hlavním rozdílem je způsob jejich vyhlašování a kompetence různých orgánů 

v tomto procesu. Ochranu vyhlašuje vláda nařízením, což považuji za naprosto zbytečné, 

když v České republice je to v gesci pověřených obecních úřadů. Myslím si, že chráněný 

strom není pro stát tak zásadním institutem, aby o něm musela rozhodovat vláda. 

V poněkud odlišném režimu jsou aleje, které jsou na Slovensku ex lege VKP. Vý-

znamnější stromořadí mohou být vyhlášena za chráněné stromy, což není příliš časté, nebo 

za CHKP. 

Soukromoprávní úprava je dosud obsažena v původním československém občan-

ském zákoníku z roku 1964. V současné době se pracuje na rekodifikaci, která by pravdě-

podobně měla kusá ustanovení týkající se stromů prohloubit, jak je tomu v platném a účin-

ném českém kodexu.  



73 
 

6 Závěr 

Dřeviny provázejí člověka od počátků jeho existence, proto je požadavek na jejich 

ochranu starý jako lidstvo samo. Pravěké a starověké společnosti považovaly stromy  

za mýtické bytosti hodné úcty. Teprve později začali lidé ke stromům přistupovat racionál-

něji a středověké právo již zná stromy téměř výhradně jako zdroj surovin a předmět majet-

ku. Ochrana dřevin se ztenčila pouze na ustanovení o lesním pychu. 

Novověk přinesl několik změn. Podél silnic se začaly pravidelně vysazovat aleje, 

které sloužily k ochraně vozovky a provozu na ní. Hojně vysazované ovocné stromy mimo 

jiné poskytovaly pocestným občerstvení. Rozvoj rybníkářství na v 15. a zejména 16. století 

dal stromům další funkce – svým kořenovým systémem zpevňovaly rybniční hráze.  

Pro efektivní lesní hospodaření byly v polovině 18. století vydány zemské lesní řády, které 

v roce 1852 nahradil lesní zákon. 

Počátky ochrany dřevin z estetických a ekologických důvodů sahají do první polovi-

ny 19. století, kdy vrchnost začala ze své vůle vyhlašovat na svých panstvích chráněná 

území. Komplexní veřejnoprávní ochrana nejen dřevin, ale i ostatních součástí přírody, 

zajistil až zákon č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody. 

 

6.1 Veřejnoprávní úprava 

Základem současné veřejnoprávní úpravy ochrany dřevin je ZOPK, který přináší jak 

obecnou, tak i zvláštní ochranu dřevin rostoucích mimo les. Veřejné právo chrání dřeviny 

zejména pro jejich ekologickou, estetickou i hospodářskou funkci. 

 

6.1.1 Obecná ochrana dřevin 

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 3, odst. 1, písm. i) ZOPK stromy či keře ros-

toucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích 

mimo les. Takové dřeviny je zakázáno poškozovat a ničit. Vzhledem ke skutečnosti,  

že do této kategorie spadá velké množství různých dřevin, je potřeba diferencovat různé 

režimy právní úpravy. Rozhodujícím faktorem odlišujícím jednotlivé typy dřevin určené 

dle místa, velikosti, účelu apod. je stanovení režimu jejich likvidace. Základním předpo-

kladem ochrany dřevin je skutečnost, že k pokácení dřeviny je nutné povolení orgánu 
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ochrany přírody. Pouze ve výjimečných případech, naznačených v § 8 ZOPK není povole-

ní zapotřebí. 

Záměry uvedené v § 8, odst. 2 ZOPK podléhají předběžné oznamovací povinnosti. 

Jsou to kácení z pěstebních důvodů za účelem obnovy porostů, kácení při údržbě břeho-

vých porostů při správě vodních toků, odstraňování dřevin v ochranných pásmech elektri-

zační a plynárenské soustavy a kácení ze zdravotních důvodů. Orgán ochrany přírody mů-

že do záměru kácet zasahovat. 

Dalším režimem kácení dřevin je podle § 8, odst. 4 ZOPK tzv. havarijní kácení 

s následnou oznamovací povinností. To se vztahuje na dřeviny, které zřejmě a bezpro-

středně ohrožují život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. 

Poslední režim kácení dřevin je volný režim na základě § 8, odst. 3 ZOPK. V tomto 

režimu mohou být volně káceny dřeviny se stanovenou velikostí či jinou charakteristikou. 

Podrobnosti stanovuje prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. v § 3. Jedná se o dřeviny 

s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí bez bližší specifikace, zapojené 

porosty dřevin s plochou do 40 m², dřeviny pěstované na plantážích dřevin a ovocné stro-

my na pozemcích v zastavěném území, evidované v katastru nemovitostí jako zahrada, 

zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha. Zejména tento poslední případ vyvolal 

v nedávné minulosti kontroverze, neboť původní znění vyhlášky č. 189/2013 Sb. umožňo-

valo bez povolení kácet jakékoli stromy v zahradách, což bylo z hlediska zájmu na ochranu 

dřevin velice nebezpečné. 

Současný stav právní úpravy podle § 8 lze hodnotit jen velice obtížně, závisí na úhlu 

pohledu, jakým na danou problematiku nahlížíme. Vždy záleží na otázce, zda existuje ně-

jaký zájem, který by převýšil zájem na ochraně dřevin. V mnohých případech takový zá-

jem existuje, v dalších je pouze zdánlivý, a v ostatních není vůbec. Poslední dobou probíhá 

diskuze ohledně přesouvání kácení určitých dřevin mezi jednotlivými režimy. Po tlacích  

ze strany ochránců přírody bylo kácení dřevin u silnic a železničních drah přesunuto 

z předběžného oznamovacího režimu do režimu povolovacího. Naopak v současné době je 

v poslanecké sněmovně návrh změny ZOPK, která by přesunula kácení dřevin u železnič-

ních drah zpět do předběžně oznamovacího režimu. Existují kritické hlasy, že dřeviny  

u silnic a železničních drah by měly být ve stejném režimu a to oznamovacím, neboť se 

jedná o identickou problematiku. Já s tímto názorem nesouhlasím. Stromořadí podél silnic 

vznikala záměrnou výsadbou, jedná se o trend nastolený před staletími. Takové aleje jsou 

v naší krajině tradičním prvkem, který významně utváří její ráz a proto je jejich silnější 

ochrana žádoucí. Vegetace rostoucí u železničních drah je převážně (pokud vynecháme 
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případy, kdy vede dráha lesem) vyrostlá z náletových dřevin, jejichž význam je oproti sil-

ničním stromořadím marginální. Proto se domnívám, že je správné, aby kácení dřevin 

v okolí železničních drah bylo přesunuto do předběžného oznamovacího režimu. Zájem  

na bezpečnosti dráhy a provozu na ní zcela evidentně převyšuje zájem na zachování zpra-

vidla náletových dřevin. 

Ke kompenzaci ekologické újmy způsobené pokácením dřeviny slouží institut ná-

hradní výsadby, jehož právní rámec je ovšem zcela nedostatečný. Náhradní výsadbu může 

orgán ochrany přírody uložit žadateli v rozhodnutí o vydání povolení ke kácení. Zda tak 

učiní, závisí v současné době pouze na uvážení orgánu. Právě fakultativnost náhradní vý-

sadby je nejvíce kritizovaným aspektem tohoto institutu. Nesouhlasím ovšem s názorem, 

že by obligatornost náhradní výsadby úplně vyřešila současné problémy. Pro správní uvá-

žení by i nadále měl existovat prostor, ale jeho limity by měly být užší. Taktéž považuji za 

nedostačující, že finanční odvody za kácení dřevin se podle § 9, odst. 3 ZOPK vztahují 

pouze na kácení z důvodu výstavby. De lege ferenda si představuji, že by se odvody měly 

platit i v dalších případech, což by paradoxně mohlo zjednodušit rozhodnutí orgánu ochra-

ny přírody. Inspiraci je možné hledat na Slovensku, kde je náhradní výsadba nebo odvody 

povinné a výši odvodů určuje tabulka na základě velikosti stromu. Každý, kdo chce kácet 

stromy, tedy předběžně ví, kolik zaplatí. Prostředky získané takovým způsobem by měly 

obce povinnost investovat do nové výsadby na vhodném místě a do údržby stávající zele-

ně. 

Náhradní výsadba nese riziko velké pravděpodobnosti, že po uplynutí doby následné 

péče budou dřeviny svévolně odstraněny. Stávající podobu institutu náhradní výsadby po-

važuji za největší slabinu současné právní ochrany dřevin. 

Druhý případ obecné ochrany dřevin platí, pokud jsou dřeviny součástí VKP – buď 

v ZOPK přímo vyjmenovaných nebo registrovaných orgánem ochrany přírody. Jako VKP 

lze registrovat široké spektrum prvků – v případě ochrany dřevin se jeví jako zvláště vhod-

né takto zajistit ochranu stromořadí, pokud na něj z nějakých důvodů nemá být zajištěna 

zvláštní ochrana podle § 46 ZOPK. 

 

6.1.2 Zvláštní ochrana dřevin 

Silnější typ ochrany představuje vyhlášení dřeviny za památný strom podle § 46 

ZOPK. Tento institut je zvláštním druhem ochrany sui generis, systematicky se nedá zařa-
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dit do zvláštní územní ochrany ani do zvláštní druhové ochrany. Teorie by jej měla ozna-

čovat jako zvláštní individuální ochranu, neboť chrání konkrétního jedince, jen okrajově 

určité území (ochranné pásmo) a již vůbec konkrétní druh (naprostá většina památných 

stromů v České republice nejsou chráněnými druhy). 

Za památné stromy jsou vyhlašovány mimořádně významné stromy, jejich skupiny  

a stromořadí. Kritérium pro vyhlášení je záměrně stanoveno velmi obecně, nejčastější dů-

vody ochrany jsou vzrůst, věk dřeviny a krajinotvorný význam. 

Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu a v terénu bývají zpravidla 

označovány tabulí s malým státním znakem, mnohé však nejsou označeny vůbec. Památné 

stromy vyhlašuje orgán ochrany přírody z moci úřední, často ovšem na základě podnětu 

veřejnosti. ZOPK nabízí v § 39 i možnost založit ochranu památného stromu veřejnoprávní 

smlouvou mezi orgánem ochrany přírody a vlastníkem pozemku s předmětným stromem. 

Smluvní ochrana se však v praxi vůbec nepoužívá, neboť se jedná o složitější proces, než 

v případě vyhlášení památného stromu rozhodnutím orgánu ochrany přírody. 

Sankce za poškození nebo zničení památného stromu jsou citelnější než v případě 

ostatních dřevin. Na jednání osoby, která poškodí nebo zničí památný strom nebo VKP 

dopadá skutková podstata trestného činu poškozování chráněných částí přírody podle  

§ 301 trestního zákoníku. 

Stav ochrany památných stromů v České republice považuji za dostačující a fungují-

cí, myslím, že v něm není do budoucna třeba velkých změn. Rezervy mohou být v jednání 

orgánů ochrany přírody, které v některých případech bez zjevného důvodu neruší ochranu 

zaniklých stromů i mnoho let po jejich zániku. 

Ochrana dřevin může být pochopitelně zahrnuta i v rámci zvláštní druhové ochrany  

a zvláště chráněných území. Zvláště chráněné druhy jsou vyjmenovány v příloze č. II vy-

hlášky č. 395/1992 Sb. V rámci chráněných území se ochrana vztahuje na všechny dřeviny 

v nich rostoucích bez rozdílu druhů. Zvláštní územní a druhovou ochranou jsem se ve své 

práci podrobněji nezabýval. 

 

6.1.3 Aleje u silnic 

Pokud nejsou konkrétní silniční stromořadí chráněna jako registrovaný VKP nebo 

památné stromy, vztahuje se na ně pouze obecná úprava ve smyslu §§ 7 – 9 ZOPK, dopl-

něná zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Přesto jsem jim věnoval ve své 
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práci značný prostor, neboť mají velký krajinotvorný význam a jejich existence vyvolává 

v kontextu současné doby určité rozpory. 

Dřeviny u silnic patří mezi silniční vegetaci podle § 15 zákona o pozemních komuni-

kacích. Její ošetřování je povinností vlastníka komunikace, resp. jím pověřeného správce. 

Vzhledem k počtu stromů není možné provádět kompletní údržbu všech dřevin a mnohé 

z nich svým stavem ohrožují bezpečnost provozu. Na druhou stranu bylo v posledním de-

setiletí zbytečně odstraněno mnoho zdravých stromů, což vedlo k legislativní změně a pře-

sunu kácení silničního stromoví z předběžně oznamovacího režimu do povolovacího. 

Ve své práci jsem se poměrně podrobně zabýval různými argumenty pro a proti od-

straňování stromů u silnic. Problematiku bezpečnosti silničního provozu pochopitelně nel-

ze zúžit na likvidaci stromů. Trend tzv. odpouštějící silnice, který se prosazuje v západní 

Evropě a pomalu doputoval i k nám, ukazuje, že bezpečnost na silnici zahrnuje eliminaci 

všech potenciálně ohrožujících faktorů. Tedy ne pouze stromů, ale i nekvalitního povrchu 

vozovky, její šířky, poloměru a klopení zatáček, přítomnosti svodidel apod. Německo si 

prošlo plošným kácením alejí v průběhu několika desetiletí, v současnosti počet stromů 

podél silnic rychle roste. Proč? Stín pro pocestné již není hlavním důvodem, ale ochrana 

před větrem platí stále. Navíc má stromořadí významnou orientační funkci, zdálky nazna-

čuje průběh silnice a upozorňuje na křižovatky. Aleje mají působit i psychologicky. Silnice 

doprovázená stromy se zdá být užší a nutí řidiče k opatrnosti. Snížení rychlosti před obcí 

lze dosáhnout pomocí postupně zkracujícího se rozestupu stromů, což vytváří dojem ještě 

výraznějšího zúžení. 

Strom u silnice by měl být i v 21. století vítaným jevem. Eliminovat je potřeba pouze 

stromy potenciálně nebezpečné. Nová výsadba alejí by měla probíhat ve větší vzdálenosti 

od okraje vozovky a v odpovídajících rozestupech. Velkou překážkou bývají nedostatečně 

široké pomocné silniční pozemky, na kterých by mělo být nové stromořadí vysazeno.  

Ochranu silničního stromoví zařazením do povolovacího režimu považuji za dostaču-

jící. Případná možnost posílit jeho ochranu tím, že by se aleje změnou ZOPK zařadily mezi 

VKP ex lege, považuji za nadbytečnou. 

 

6.2 Soukromoprávní úprava 

Soukromé právo vnímá jiné aspekty ochrany dřevin než právo veřejné. Podle sou-

kromého práva jsou stromy a keře především předmětem vlastnictví, dále pak možným 
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zdrojem imisí i jiných ohrožujících či omezujících faktorů. 

Vlastnictví dřevin je vyřešeno tradičním způsobem v § 507 OZ, jako součást pozem-

ku. Je otázkou, do jaké míry je toto ustanovení kogentní či dispozitivní. Již od časů plat-

nosti ABGB se civilisté nemohou shodnout, zda je možné, aby na pozemku rostly rostliny 

a zároveň nebyly jeho součástí. Ve své práci jsem předložil několik argumentů odborníků  

i soudní judikatury. Ztotožňuji se s názorem, že mohou existovat výjimky z této zásady, 

např. stromky pěstované v lesních školkách a zahradnictvích. U takových rostlin se ne-

předpokládá trvalé spojení s pozemkem, jsou pěstovány za účelem budoucího vynětí a zci-

zení. Za určující skutečnost, zda se rostliny stanou součástí pozemku a tedy majetku vlast-

níka pozemku, považuji záměr trvalosti či dočasnosti spojení rostliny s pozemkem. 

Hraniční stromy jsou ve spoluvlastnictví vlastníků mezujících pozemků. OZ ovšem 

neurčuje, jakým způsobem je stanoven jejich spoluvlastnický podíl. Zjevně se bude apli-

kovat obecný předpoklad, že jsou všechny podíly stejné podle § 1122, odst. 3 OZ. Na zá-

kladě zásady smluvní volnosti a dispozitivnosti soukromoprávních norem vyjádřené v § 1, 

odst. 2 OZ147 jsem přesvědčen, že je nejen možné si podíly na společném stromu určit li-

bovolně, ale dokonce si domluvit výlučné vlastnictví hraničního stromu jediným vlastní-

kem. 

Druhým okruhem problémů, které mohou v souvislosti s dřevinami v soukromém 

právu nastat, jsou otázky sousedských práv. Mezi ně patří podrosty a převisy ze stromů, 

které jsou ve výlučném vlastnictví, ale rostou tak blízko hranice pozemků, že kořeny  

či větvemi zasahují na sousední pozemek. Současný OZ upravuje problematiku podrostů  

a převisů poměrně obsáhle v § 1016, odst. 2. Dává možnost sousedovi je odstranit, ovšem 

zákon pamatuje na zájem na nerušený růst stromu a stanoví několik podmínek, které musí 

být současně splněny. Tím zajišťuje ochranu dřeviny před bezdůvodným poškozováním. 

Dalším nepříznivým vlivem stromů mohou být imise v podobě opadu listí, jehličí, 

plodů, ale i vrhání stínu. Důležitým kritériem pro posouzení, jak jsou imise obtěžující je 

jejich míra, která musí být nepřiměřená místním poměrům. Znamená to tedy vysokou míru 

individualizace rozhodování v případných sporech. 

Novinkou, kterou OZ přináší je právo vlastníka pozemku požadovat, aby jeho soused 

nesázel stromy v těsné blízkosti hranice pozemků. Musí však existovat rozumný důvod 

                                       

147 Ustanovení § 1, odst. 2 OZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a po-

vinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo 

týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ 
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toto požadovat, např. blízkost stavby nebo potenciální ohrožení imisemi. Toto právo se 

ovšem může vztahovat i na stromy vzrostlé. V takových případech může dojít ke sporu. 

Podle § 3028, odst. 2 OZ se vztahuje OZ i na právní poměry věcných práv vzniklé před 

účinností OZ. Přesto se domnívám, že nelze požadovat kácení stromu vysazené-

ho/vysemeněného a vzrostlého v minulosti, neboť tomu brání princip právní jistoty. 

 

6.3 Slovenská právní úprava 

Poslední část své práce jsem věnoval stručnému nástinu ochrany dřevin na Slovensku 

a porovnání s českou úpravou. Ačkoli tamní úprava vychází, vzhledem ke společné minu-

losti, ze stejných základů, existují v ní mnohé odlišnosti. 

Základní rozdělení právní úpravy a hlavní instituty jsou identické s českými. Lesnic-

tví upravuje zákon č. 326/2005 Z. z., o lesoch, dřeviny rostoucí mimo les a chráněné stro-

my SlovZOPK, vlastnictví porostů zákon č. 40/1964 Zb., občianský zákonník. Související 

problematiku, zejména kácení a ořez dřevin, konkretizují zvláštní zákony (zákon o drá-

hach, zákon o energetike, zákon o civilnom letectve, vodný zákon atd.). 

Pojetí ochrany přírody je na Slovensku odlišné. Základní rozdělení na obecnou  

a zvláštní ochranu je zachováno, přesto se ochrana přírody a krajiny dělí na pět stupňů. 

Obecně platí na celém území Slovenska první stupeň, pokud není na určitém území vyhlá-

šen vyšší stupeň ochrany. Pro druhý až pátý stupeň stanovuje SlovZOPK zakázané činnos-

ti. Takové pojetí ochrany považuji za poměrně srozumitelné a přehledné. 

Ochrana dřevin je na Slovensku systematicky zařazena do zvláštní ochrany přírody. 

Základní principy jsou identické s českou úpravou, jen jsou poněkud podrobněji propraco-

vány režimy kácení dřevin. Povolení ke kácení není potřeba pro stromy s obvodem kmene 

do 40 cm měřeným ve výčetní výšce (v České republice to je do obvodu 80 cm). Tato nižší 

hranice může mít své výhody (ochrání staré stromořadí ovocných dřevin u polní cesty, kde 

budou mít stromy obvod kmene většinou pod 80 cm) i nevýhody (ztíží likvidaci náleto-

vých porostů, kde např. jasany dosáhnou obvodu 40 cm velmi rychle). Z tohoto ustanovení 

platí řada výjimek, u stromů v zahradách je rozhodující obvod kmene 80 cm. 

Kácet bez povolení lze na Slovensku invazní druhy dřevin, nebo pokud orgán ochra-

ny přírody rozhodne, že je kácení nevyhnutelné kvůli zabezpečení ochrany zvláště chráně-

né části přírody a krajiny. Na územích se čtvrtým a pátým stupněm ochrany je kácení dře-

vin zakázáno. 
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Podmínky pro kácení dřevin jsou na Slovensku rozvedeny do podrobností, někdy 

ovšem na úkor přehlednosti. 

Jednoznačnou předností slovenské právní úpravy je institut náhradní výsadby. Ačkoli 

základní princip zůstává stejný, v praxi je lépe použitelný. Náhradní výsadba je na Sloven-

sku obligatorní, a pokud nelze uložit, musí žadatel zaplatit finanční náhradu ve výši spole-

čenské hodnoty dřeviny, kterou stanoví prováděcí vyhláška. Finanční náhrada není na roz-

díl od české úpravy odvodů omezena pouze na případy kácení z důvodu výstavby. 

Slovenskou obdobou památných stromů jsou chráněné stromy, jejichž ochrana, evi-

dence i označování je zabezpečena podobným způsobem jako u nás. Chráněné stromy vy-

hlašuje vláda nařízením, což považuji za naprosto zbytečné, byť je to zdůvodňováno fi-

nančním dopadem ochrany na veřejné finance. 

Ochrana alejí je na Slovensku založena na skutečnosti, že jsou VKP ex lege. Ovšem  

i přesto mohou být vyhlášeny za CHKP, což zajišťuje možnost ještě silnější ochrany. Vy-

hlášení celého stromořadí za chráněné stromy nebývá na Slovensku příliš obvyklé. 

Dřeviny u silnic jsou součástí silniční zeleně a upravuje je stále původní zákon  

č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách. Ke kácení těchto dřevin není třeba povolení 

orgánu ochrany přírody, tento má v celém procesu pouze poradní funkci. 

Co se týče soukromoprávní ochrany dřevin, odráží slovenská právní úprava stav čes-

koslovenského občanského zákoníku z roku 1964. V současné době se na Slovensku pra-

cuje na rekodifikaci občanského práva hmotného, přičemž český OZ slouží jako jeden 

z inspiračních vzorů.  
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7 Summary 

Legal protection of trees as landscape element 

 

Trees are an important component of the environment and therefore the people to 

protect trees at all times. In the first part of the diploma work I described the history of the 

protection of trees in the Czechlands.  

The most important part is the second one, which describes the current legal  

protection of wood growing outside the forests in the Czech Republic. This part is divided 

into seven basic chapters. The first one defines wood growing outside the forests, which is 

contained in the Act No. 114/1992, on Nature and Landscape Protection. It describes in 

detail the circumstances in which it is possible to cut down trees without  

a permission of authority and describes compensatory planting. Finally it illustrates  

an administrative authorization procedure of felling trees. The second chapter reports on 

trees that are part of a important landscape element. The third chapter describes  

the protection of protected trees as a case of special protection of trees. It contains  

a description of the method and the reasons for making their protection and penalties for 

harming. The fourth chpter deals with the specifics of protection alleys along roads. Alleys 

are traditional element in the Czech countryside but safety risk for drivers. In  this chapter  

I express the views of supporters and opponents of trees along the roads. The fifth chapter 

briefly sets out the rules governing the protection of trees in other acts of public law. The 

theme of the sixth chapter is the protection of trees and bushes in private law contained in 

the Act No. 89/2012, Civil Code. Legislation includes a method for determining property 

rights to plants and any problems that may be related to trees. The last chapter reports  

on the protection of significant trees, which has no basis in the Act No. 114/1992. 

The third part of the thesis gives an explanation and comparison of legislation on 

Slovakia. The structure of this part corresponds with previous one and outlines the  

differences between the Czech and Slovak legislation. Since 1993 Slovak legislation of 

protecting trees has undergone several changes, but the ideological foundations are  

the same. 

I mention continuously evaluation of the situation, comments and suggestions for fu-

ture changes. 

  



82 
 

8 Použitá literatura 

8.1 Monografie 

ADAMOVÁ, K.; SOUKUP, L. Prameny k dějinám práva v českých zemích.  

2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 362 s. ISBN 978-80-

7380-271-4.  

BARTUŠKA, V. a kol. Staré a památné stromy Třeboňska. České Budějovice: Veduta, 

2008, 185 s. ISBN 978-80-86829-32-6. 

DUDÍK, B. Dějiny Moravy. Díl VIII. Kulturní poměry na Moravě od roku 1197 do 1306. 

Praha: F. Tempský, 1882, 329 s. 

FRAZER, J. G. Zlatá ratolest. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994, 632 s. ISBN 80-204-

0488-0. 

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 792 

s. ISBN 978-80-7179-254-3. 

HEVERA, Č. Lesy v Čechách. Praha: Mikuláš a Knapp, 1877, 128 s. 

HRUŠKOVÁ, M. Kult stromů v zemích Koruny české. Praha: Abonent ND, 2005, 155 s. 

ISBN 80-7258-211-9. 

HRUŠKOVÁ, M. Podivuhodné stromy. Praha: Euromedia Group, 2011, 168 s. ISBN 978-

80-242-2950-8. 

HRUŠKOVÁ, M. a kol. Aleje: krása ohroženého světa. Praha: Mladá fronta, 2012, 183 s. 

ISBN 978-80-204-2783-0. 

CHADT – ŠEVĚTÍNSKÝ, J. E. Dějiny lesů a lesnictví. Písek: nákl. vl., 1913, 1120 s. 

CHADT - ŠEVĚTÍNSKÝ, J. E. Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slez-

sku: popisy 65 vzácných stromů se 30 obr. význač. druhů. 2. vyd. Praha: nákl. vl., 

1913, 215 s. 

JIREČEK, H. Slovanské právo v Čechách a na Moravě. Doba třetí: Století čtrnácté. Sva-

zek I, Základy zemského zřízení. Praha: F. Tempský, 1872, 192 s. 

JIREČEK, H.; JIREČEK J. M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu  

z r. 1536. Praha: Právnická jednota, 1880, 510 s. 



83 
 

JIREČEK, J. Práva městská království českého a markrabství moravského spolu s krátkou 

jich summou od M. Pavla Krystyana z Koldína. 5. vyd. Praha: Spolek českých práv-

níků Všehrd, 1876, 512 s. 

KINCL, J. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. 1. [díl], starověk. Část 2. 1. vyd. 

Praha: SPN, 1977, 213 s. 

KRČMÁŘ, J. Právo občanské. II, Práva věcná. 3. vyd. Praha: Knihovna Sborníku věd 

právních a státních, 1946, 403 s. 

KRIŠTOF, M. Ochrana a starostlivosť o chránené stromy. Metodická příručka. Banská 

Bystrica: Riaditeľstvo štátnej ochrany přírody, 2015, 37 s. 

MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945.  

3. vyd. Praha: Linde, 2003, 673 s. ISBN 80-7201-433-1. 

MELZER, F.; TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III. Praha: 

Leges, 2014, 1264 s. ISBN 978-80-7502-003-1. 

PALACKÝ, F. Archiv český čili staré písemné památky české i morawské.  

3. díl. Praha: Kronberger, Řivnáč, 1844, 628 s. 

REŠ, B.; ŠTERBA, P. Památné stromy. Metodika AOPK ČR. 3. vyd. (elektronické) Praha: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, 68 s. ISBN 978-80-87457-01-6. 

SEDLÁČEK, J. Vlastnické právo. Komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku 

právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi platnému. Praha: V. Linhart, 1935, 428 s. 

SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakla-

datelství Aleš Čeněk, 2011, 350 s. ISBN 978-80-7380-334-6. 

SOBOTKA, P. Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích, obřadech 

a pověrách slovanských: příspěvek k slovanské symbolice. Praha: Nákladem Matice 

české, 1879, 344 s. 

STEJSKAL, V. Úvod do právní ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha: 

Linde, 2006, 591 s. ISBN 80-7201-609-1 

TOMEK, W. W. Kosmůw Letopis český s pokračowáními Kanowníka wyšehradského  

a Mnicha sázawského. Praha: Nadání Františka Palackého, 1882, 224 s. 

ZÍBRT, Č. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku = Indiculus superstitionum  

et paganiarum. 2. vyd. Praha: Academia, 1995, 176 s. ISBN 80-200-0511-0. 



84 
 

 

8.2 Články v časopisech a sbornících 

BRANDL, V. Statuta Conradi. In: Právník, roč. 12, 1873, s. 217 – 224 a 253 – 259. 

BRANDL, V. Výklad některých věcí ze zpěvu „Záboj a Slavoj.“ In: Časopis Matice mo-

ravské, 1870, roč. 2, s. 18 – 36. 

DAMOHORSKÝ, M. Platná právní úprava ochrany dřevin a nakládání s nimi v České 

republice. In: Strom pro život – život pro strom V, Praha: Společnost pro zahradní  

a krajinářskou tvorbu, 2005, s. 21 – 23. ISBN 80-902910-8-2 

ELIÁŠ, K. Stromy a občanský zákoník. In: Právník, roč. 154, 2015, č. 11, s. 879 – 1005. 

ISSN 0231-6625. 

FRANKOVÁ, M. Právní úprava chráněných území na ochranu přírody do roku 1956.  

In: České právo životního prostředí, roč. 14, 2014, s. 103 – 120. ISSN 1213-5542. 

JELÍNKOVÁ, J. Povolování kácení dřevin ve vztahu k ustanovením jiných zákonů – obec-

né principy a kácení z důvodu výstavby. In: Ochrana přírody, roč. 70, 2015, č. 2, s. 29 

– 31. ISSN 1210-258X. 

JELÍNKOVÁ, J. Povolování kácení dřevin ve vztahu k ustanovením jiných zákonů – EIA 

po novele a památková péče. In: Ochrana přírody, roč. 70, 2015, č. 3, s. 21 – 23. 

ISSN 1210-258X. 

JELÍNKOVÁ, J. Povolování kácení dřevin ve vztahu k ustanovením jiných zákonů (2).  

In: Ochrana přírody, roč. 70, 2015, č. 4, s. 20 – 22. ISSN 1210-258X. 

KÁŠOVÁ, E. Právní režim ochrany dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. In: Právo – časopis pro 

právní teorii a praxi, roč. 2, 2009, č. 4, s. 27 – 52. ISSN 1802-9116 

MACHOVEC, F. Hraniční stromy součástí zeleně. In: Živa, roč. 24, 1976, č. 3, s. 88. 

MENŠÍK Z MENŠTEJNA, J. O Mezech, hranicech, saudu a rozepři mezní i příslušenství 

jich v království českém. In: JIREČEK, H. (ed.) Spisy právnické o právu českém  

v XVI-tém století. Vídeň: Karel Goriška, 1883, s. 148 – 218. 

PEŠOUT, P. Silvestrovský výnos – 80 let od vydání. In: Ochrana přírody, roč. 68, 2013,  

č. 6, s. 8 – 11. ISSN 1210-258X. 



85 
 

VACEK, F. Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí. In: VOJTÍŠEK, V. (ed.) Sborník pří-

spěvků k dějinám král. hlav. města Prahy. Díl IV. Praha: Obec hlav. města Prahy, 

1923, 593 s. 

 

8.3 Soudní rozhodnutí 

Rozsudek NS ze dne 2. 11. 1935 sp. zn. Rv I 2211/33. In: VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nej-

vyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Praha: V. Tomsa, 

1936, roč. 17, č. 14669, s. 758. 

Rozsudek NS ze dne 22. 10. 1936 sp. zn. R II 466/36. In: VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nej-

vyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Praha: V. Tomsa, 

1937, roč. 18, č. 15532, s. 965. 

Rozsudek NS ze dne 10. 10. 1975 sp. zn. 4 Cz 68/75. Beck-online.cz [online]. [cit. 20. 1. 

2015]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptcojxg5pxexzvgzpwg2lw&tocid=njptcojxg5pxexzvgzpw

g2lw 

Rozsudek NS ze dne 31. 8. 2004 sp. zn. 25 Cdo 73/2004. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 20. 1. 

2015]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/25Cdo73/2004 

Rozsudek NS ze dne 16. 8. 2005 sp. zn. 33 Odo 879/2005. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 20. 

1. 2015]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/33Odo879/2005  

Rozsudek KS v Banské Bystrici ze dne 11. 2. 2009 sp. zn. 15Co/257/2008. jas-

pi.justice.gov.sk [online]. [cit. 2. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_sudr/jaspiw_mini_sudr_zobraz_nextdata1.asp

?kotva=k3&skupina=1#001  

Usnesení NSS ze dne 20. 4. 2010 sp. zn. 1 As 9/2008. nssoud.cz [online]. [cit. 6. 11. 2015]. 

Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0009_1As__0800_cf0a7db0_b

982_4060_9c40_5f618a98cf62_prevedeno.pdf  

Rozsudek NS ze dne 30. 10. 2013 sp. zn. 22 Cdo 2746/2012. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 

22. 1. 2015]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/22Cdo2746/2012  

Rozsudek NSS ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 4 As 84/2013-33. nssoud.cz [online]. [cit. 18. 



86 
 

10. 2015]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0084_4As__130_20131219091

620_prevedeno.pdf 

Rozsudek NS ze dne 29. 4. 2015 sp. zn. 22 Cdo 3940/2014. Kraken.slv.cz [online]. [cit. 22. 

1. 2015]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/22Cdo3940/2014  

 

8.4 Ostatní zdroje 

ANONYM. Metodika vyhlašování památných stromů, jejich skupin a stromořadí (verze 

říjen 2013). In: kr-jihomoravsky.cz [online]. Datum publikace neuvedeno. [cit. 7. 10. 

2015]. Dostupné z: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=217878&TypeID=2  

ANONYM. Významné a památné stromy středních Čech a Prahy. In: arnika.cz [online]. 

Datum publikace neuvedeno. [cit. 23. 1. 2016]. Dostupné z: http://arnika.org/mapa-

stromu 

BÍRO, L. Aleje na Slovensku. In: sazp.sk [online]. 16. 11. 2015. [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné 

online: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=941 

ČSN 73 6101. Projektování silnic a dálnic. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Praha: Český normalizační institut, 

2006. 

FIŠAROVÁ, E. Jak se vyhlašuje chráněný strom? In: ekolist.cz [online]. 16. 7. 2004 [cit. 

20. 8. 2015]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-

odpovedi/jak-se-vyhlasuje-chraneny-strom  

KLÁPŠTĚ, J. Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP  

pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních ve-

dení elektrizační soustavy. In: Věstník MŽP, 2013, č. 7, s. 88 – 97. 

KLÁPŠTĚ, J. Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP 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 mi-

mo les a náhradní výsadbu a odvody. In: Věstník MŽP, 2014, č. 5, s. 25 – 44. 



87 
 

KLÁPŠTĚ, J. Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP 

k registraci významných krajinných prvků. In: Věstník MŽP, 2013, č. 7, s. 98 – 113. 

KLÁPŠTĚ, J. Metodické doporučení MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny,  

k aplikaci některých ustanovení vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin  

a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. In: Věstník MŽP, 2015, č. 

1, s. 1 – 8. 

KLEMENSOVÁ, M. Mezinárodní konference Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje, Led-

nice 27. - 28. 11. In: arnika.org [online]. 27. 11. 2015. [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné z: 

http://arnika.org/mezinarodni-konference-aleje-2015-financni-zdroje-pro-aleje 

LANDA, J. Stromy podél silnic jsou vážné bezpečnostní riziko. In: ekolist.cz [online]. 28. 

12. 2010 [cit. 13. 11. 2015]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-

komentare/jiri-landa-stromy-podel-silnic-jsou-vazne-bezpecnostni-riziko 

MĚÚ ROUSÍNOV. Dopis vlastníkům pozemku ze dne 13. 3. 2015. Soukromý archiv Mila-

na Šimandla, Praha. 

MĚÚ ROUSÍNOV. Oznámení zahájení správního řízení ze dne 30. 3. 2015. Soukromý 

archiv Milana Šimandla, Praha. 

MĚÚ ROUSÍNOV. Rozhodnutí č. 13/2015 ze dne 30. 4. 2015. Soukromý archiv Milana 

Šimandla, Praha. 

NÁRODNÁ RADA SR. Parlamentná tlač 726. Dovodová správa. In: nrsr.sk [online]. Da-

tum publikace neuvedeno. [cit. 11. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia

=6&ID=726 

PELC, F. Metodický pokyn odboru mezinárodní ochrany biodiverzity a odboru legislativ-

ního MŽP pro uzavírání smluv o chráněném území nebo památném stromu podle  

§ 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona  

č. 218/2004 Sb. In: Věstník MŽP, 2008, č. 4, s. 69 – 75.  

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Důvodová zpráva k zákonu  

č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní 

park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. In: beck-online.cz [onli-



88 
 

ne]. 1. 12. 2009 [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6mzuhfpwi6rnga 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Sněmovní tisk č. 608/0. In: psp.cz 

[online]. 23. 9. 2015 [cit. 29. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=608&CT1=0  

PRADINES, CH., MARMIER, F. Aleje a bezpečnost silničního provozu ve Francii. In: 

arnika.org [online]. 20. 8. 2011 [cit. 16. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://arnika.org/aleje-a-bezpecnost-na-silnicich-ve-francii 

RUDL, A. Významné stromy (Celopražská databáze významných stromů). In: praz-

skestromy.cz [online]. Datum publikace neuvedeno. [cit. 23. 1. 2016]. Dostupné z: 

http://www.prazskestromy.cz/index.php?p=26  

SKLÁDANÝ, P. Kácení alejí je pouze jedním z prostředků k dosažení menší nehodovosti. 

In: ekolist.cz [online]. 28. 12. 2010 [cit. 13. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-skladany-kaceni-aleji-je-

pouze-jednim-z-prostredku-k-dosazeni-mensi-nehodovosti 

STEJSKAL, V. Stanovisko ve vztahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. In: arnika.org [online]. 25. 11. 2014 [cit. 3. 12. 

2015]. Dostupné z: 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/zeleznice/141202_stanovisko_dreviny_

PF_UK.pdf 

ŠVÉDOVÁ, D. Strom jako doprovod pozemních komunikací. In: komunalweb.cz [online]. 

11. 2. 2013 [cit. 13. 11. 2015]. Dostupné z: http://komunalweb.cz/strom-jako-

doprovod-pozemnich-komunikaci/  

Technické podmínky 99. Vysazování a ošetřování silniční vegetace. Praha: Ministerstvo 

dopravy a spojů, 1997. 

VITVAR, P. Významné stromy. In: mestojablonec.cz [online]. 25. 6. 2010 [cit. 23. 1. 

2016]. Dostupné z: http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/vyznamne-

stromy.html 

Výnos Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 čj. 143.547 V,  

o ochraně přírodních památek (tzv. Silvestrovský výnos). In: drusop-nature.cz [onli-

ne]. Datum publikace neuvedeno. [cit. 16. 9. 2015]. Dostupné z: 



89 
 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/scan_vyhlasky/brow.php?frame=&ID_DOC=5

&FROM_ZCHRU=24&cacheid=1449217143883&ID_ZCHU_MAP=&ID_ZCHU_

MAP_SEARCH=1&pageposscan_most_vyhl3=&SHOW2MAP_ALL=0&ORDER_

BYscan_most_vyhl3=rozliseni+desc%2Cporadi#scan_most_vyhl3  

 

  



90 
 

9 Seznam použitých zkratek 

ABGB – Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský (Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch). 

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny. 

CHKO – Chráněná krajinný oblast. 

CHKP – Chráněný krajinný prvek. 

LČR – Lesy České republiky, s. p. 

MěÚ – Městský úřad. 

MNV – Místní národní výbor. 

MŠANO - Ministerstvo školství a národní osvěty. 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí. 

NP – Národní park. 

NPP – Národní přírodní památka. 

NPR – Národní přírodní rezervace. 

NS – Nejvyšší soud. 

NSS – Nejvyšší správní soud. 

ONV – Okresní národní výbor. 

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

SlovZOPK – Zákon č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny. 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty. 

ŠOP SR – Štátna ochrana přírody Slovenskej republiky. 

VKP – Významný krajinný prvek. 

ZOPK – Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

  



91 
 

10 Abstrakt a klíčová slova 

Diplomová práce se zabývá ochranou dřevin rostoucích mimo les zejména z důvodu 

jejich krajinotvorné a estetické funkce. Je rozdělena do tří základních částí. První část 

stručně pojednává o historii ochrany dřevin v Českých zemích. Druhá část představuje 

současnou právní úpravu v České republice. Popisuje obecnou ochranu dřevin, podrobněji 

přibližuje režimy kácení dřevin a zabývá se náhradní výsadbou. V další kapitole vysvětluje 

zvláštní ochranu dřevin – památné stromy a důvody k jejich vyhlašování. Velký prostor je 

věnován alejím podél silnic. Následně práce pojednává o ochraně dřevin podle soukromé-

ho práva. Poslední část práce představuje stručný exkurz do slovenské právní úpravy této 

oblasti a její porovnání s českou. 
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památné stromy 

právní ochrana přírody v České republice 
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11 Abstract and keywords 

This diploma work deals with the protection of wood growing outside the forests  

mainly for their landscaping and esthetic functions. It is divided into three basic parts.  

The first part briefly reports on the history of the protection of trees in the Czechlands.  

The second part presents current legislation in the Czech Republic. It describes the general 

protection of trees, modes of tree felling and compensatory planting. The next chapter  

explains the special protection of trees – protected trees and the reasons for their  

declaration of protection. A large space is devoted alleys along roads. Next chapter deals 

with the protection of trees under private law. The last part od diploma work presents the 

Slovak legislation of this area and its comparison with the Czech. 
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important landscape elements 

protected trees 

legal protection of nature in Czech republic 
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12 Obrazové přílohy 

 

Obrázek č. 1 – příklad tabulky označující významný strom v minulosti. Taková značení 

jsou bez právní relevance. (Foto: M. Šimandl, 2015) 

 

 

Obrázek č. 2 – schéma měření obvodu kmene. (Kresba: M. Šimandl, 2015) 
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Obrázek č. 3 – tzv. „Kořínkova lípa“ v Kamenném Malíkově. Příklad esteticky a historicky 

cenného stromu, který ovšem nepodléhá zvláštnímu režimu ochrany, ale pouze obecnému 

podle § 7 ZOPK. (Foto: M. Šimandl, 2012) 
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Obrázek č. 4 – rozpadající se torzo jabloně, dokumentační foto k případové studii. (Foto: 

MěÚ Rousínov, 2015) 
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Obrázek č. 5 – příklad označování památných stromů v terénu. (Foto: M. Šimandl, 2015) 
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Obrázek č. 6 – návrh ideálního řešení úpravy nebezpečné silnice se zachováním stromořadí 

alespoň na jedné straně. Druhá strana osázena mladými stromky v odpovídající vzdálenosti 

od krajnice a větších rozestupech navzájem. Nabílení kmenů, osazení odrazových skel  

a plastových patníků plně vyhovuje konceptu tzv. „odpouštějící silnice.“ (Kresba: M. 

Šimandl, 2015) 
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Obrázek č. 7 – příklad nového označování Významných stromů LČR. (Dostupné z: 

http://www.imgup.cz/images/2015/08/13/znackaVS-LCR.png) 

 


