
Dotaz ze dne 13. 6. 2012  

č.j.: 44330/2012 – žádost o informace – Tyršovy sady 

  
 
Dne 22. 4. 2012 jsem podal žádost o opravu nepravdivých informací ohledně zásahu v 
Tyršových sadech, které byly zveřejněné v dubnovém čísle Radničního zpravodaje a jsou 
rovněž na webových stránkách města (tisková zpráva 28. 3.) a na webu o revitalizaci parku. 
Současně jsem zaslal stížnost tajemníkovi úřadu. 
 
Dne 31. 5. 2012 jsem od vedoucího kanceláře primátora obdržel odpověď, v níž se uvádí, že 
příslušné odbory magistrátu došly k závěru, že ke zveřejnění nepravdivých informací 
nedošlo. 
 
Zaměřím se na jedinou větu: 
"Celkem bylo skáceno 166 stromů a 151 keřů, keřových skupin a živých plotů, přičemž se v 

naprosté většině jednalo o náletové nebo nemocné dřeviny". 
Náletové dřeviny jsou zahrnuté do "porostů náletů", které nejsou v těchto údajích 
započítané, jak je patrné ze seznamu odstraněných dřevin, který jsem obdržel. Také na přímý 
dotaz jsem dostal písemnou odpověď, ze které vyplývá, že kromě těchto porostů bylo 
náletových pouze několik stromů. Uvedené stromy a keře tedy až na výjimky náletové 
nebyly. 
 
V seznamu stromů k odstranění, který vypracoval projektant v únoru 2012, má cca 112 ks 
vitalitu od 0,5 do 1,5 a cca 26 stromů vitalitu 2 (na stupnici od 0 do 5). U některých stromů je 
uvedena poznámka o zdravotním stavu (např. hniloba kmene). Zdravotní stav ostatních 
stromů není uveden. 
 
Vitalita 2 sama o sobě neznamená, že strom je "nemocný". Podle sdělení dendrologa se 
jedná např. o stromy s prosychajícími slabými větvemi na periferii koruny nebo s malými 
přírůstky, tedy o stromy, které mají nějaké problémy, ale mají také perspektivu, alespoň 
krátkodobou. 
 
S přihlédnutím k poznámkám o zdravotním stavu tedy nelze za nemocné označit 136 stromů. 
Znalecký posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ze dne 9. 12. 2011 (AOPK č. 482/2011) 
hodnotil asi polovinu odstraněných keřů či skupin. Ze 71 hodnocených bylo 57 ks zdravých, 
tj. 80 %. Protože vitalita keřů či skupin, které posudek nehodnotil, je v průměru přibližně 
stejná, lze údaj v procentech vztáhnout na všechny odstraněné keře a skupiny. 
 
Jako zdravé hodnotil posudek tyto odstraněné skupiny: Sk 18-1, 19-1, 19-2, 24, 28-1 až 28-
14, 39-1 až 39-6, 40-1 až 40-12, 42-1 až 42-6, 54-1až 54-8, 68, 70-1 až 70-4, 74. Všechny 
skupiny s vitalitou 2 hodnotil posudek jako zdravé. 
 
Odstraněné živé ploty č. 5-1, 5-2, 7, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 10-1, 10-2, 10-3 hodnotí posudek jako 
zdravé a perspektivní (hodnocení "perspektivní" zahrnuje i dobrý zdravotní stav). Další 3 
odstraněné živé ploty posudek nehodnotil. 



Posudek uvádí: "Většina keřů, keřových skupin a živých plotů rostoucí v řešeném území 
uspokojivě plní svoji ekologickou a estetickou funkci…. Většina keřů rostoucích v řešeném 
území je v dobré kondici a vhodně přispívá ke kompozici parku." 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že většina stromů a většina keřů byla zdravá. 
Za "nemocné" nelze označit 136 stromů, 10 živých plotů a minimálně 57 skupin keřů, tedy 
celkem 203 dřevin z uvedených 317 ks, což je 64 %. K tomu je nutno připočítat cca 50 dalších 
keřů či skupin, protože posudek hodnotil jen polovinu z nich. Celkem tedy nelze za nemocné 
označit cca 253 dřevin z 317 ks, tj. 80 %. 
 
Z uvedeného vyplývá, že naprostá většina těchto dřevin nebyla nemocná ani náletová. Výše 
uvedená věta je tedy nepravdivá. Žádám, aby byla opravena, a to ve Zpravodaji, v nové 
tiskové zprávě na webu města i v novém článku na webu o revitalizaci parku. 
 
Dále žádám o vydání zprávy pro ČTK, protože před začátkem zásahu byla této kanceláři 
poskytnuta nepravdivá informace o kácení "náletových a nemocných dřevin". 
 
Žádám, aby ve Zpravodaji byl také uveden počet odstraněných dřevin, protože v dubnovém 
čísle bylo uvedeno celkem "197 stromů a keřů". Údaj v dopisu občanských sdružení v rubrice 
Fórum čtenářů nepovažuji za opravu. 
 
Úřady mají povinnost poskytovat včasné, úplné a pravdivé informace týkající se životního 
prostředí. Žádám, aby oprava byla uveřejněna neprodleně, protože ke značnému prodlení již 
došlo. 
 
Pokud bude magistrát nadále trvat na tom, že "naprostá většina" dřevin byla náletová nebo 
nemocná, žádám o zaslání seznamu, z kterého bude patrné, které konkrétní dřeviny byly 
náletové a které nemocné, a sdělení, na podkladě kterých dokumentů byl tento seznam 
vytvořen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Odpověď na dotaz ze dne 28. 8. 2012 

 
na žádost o odpovědi na Vaše připomínky Odbor hlavního architekta Magistrátu města 
Pardubic sdělil následující: 
 
V odpovědi na žádost o informaci, kterou jste obdržel 19. 4., bylo uvedeno, že skáceno bylo 
160 stromů, 96 skupin či podskupin keřů, 47 samostatných keřů, 13 živých plotů a porosty 
náletů. Toto byly poslední počty poskytnuté za město a nic se na nich nezměnilo. 
 
V inventarizaci je hodnocena fyziologická vitalita – tvarové změny větvení, fyziologická 
vitalita – prosychání koruny, biomechanická vitalita a doplňující ukazatele vitality  
a zdravotního stavu stromu. Fyziologická vitalita a biomechanická vitalita stromu jsou 
hodnoceny bodově od 0 do 5. Celková vitalita stromu je výsledkem hodnocení jednotlivých 
znaků vitality stromu. U mladých, podlimitních stromů je perfektní vitalita stromu příslibem 
vývoje dřeviny v kvalitní strom s dlouhověkou perspektivou. Žádný s odstraněných stromů 
neměl celkovou vitalitu hodnocenou stupněm 0 – optimální, z celkového počtu odstraněných 
stromů bylo přes 60 dřevin hodnoceno v některé z položek číslem horším než 1. Šlo tedy o 
stromy se středně sníženou až žádnou vitalitou.  
 
U keřů byl v inventarizaci hodnocen pěstební stav keřů a to v bodové škále od 0 – do 3. 
Žádný z keřů a ani keřových skupin nebyl v inventarizaci hodnocen stupněm 0. Přes 40 
soliterních keřů a přes 80 skupin keřů bylo hodnoceno stupněm 2 až 3. Živé ploty byly 
hodnoceny stupněm 1 až 2.  
 
V projektu byly ke kácení jednoznačně vybrány dřeviny, které by nemohly tvořit kostru 
 trvale udržitelného městského parku. 
 


