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Důvodová zpráva:
Usnesením č.189/9Z/2011 z 24.8.2011 odsouhlasilo Zastupitelstvo města JH plošné vykácení Husových sadů.
Tento zásadní zásah do podoby středu města a do životního prostředí občanů vyvolal několik protestních
petic (petiční archy čítají na 2500 podpisů), kritiku odborníků i stížnosti u nadřízených orgánů.
· Naplněním usnesení hrozí ekologická škoda – dojde k likvidaci významného přírodního ekosystému a
jedné z charakteristik města a biocentra, které navazuje na biokoridor vedený podél řeky Nežárky. Odstranění
vzrostlých stromů povede ke zvýšení teplot v parku a v okolí. Povrchové teploty vykácené části Husových sadů
stoupají za slunných dnů i o 30 oC ve srovnání s teplotami ve stínu stromů. Husovy sady byly založeny v 19.
století na místě hlubokého hradebního příkopu a půda proto poskytuje prakticky neomezený prostor pro
zasakování dešťové vody. Realizace schváleného projektu ovšem počítá s odvedením podstatného podílu
dešťových srážek do kanalizace, což má za následek vylití nečištěných odpadních vod při silném dešti do
vodoteče (Vajgar, Nežárka) přes „dešťové odlehčovače“. Současná opatření na zmírňování extrémních teplot ve
městech jsou zaměřena na zvýšení zásaku dešťových vod a na podporu vzrostlé zeleně, tedy stromů, které jsou
v letním horku „nedostižným chladicím zařízením“. Schválený projekt je opakem těchto snah.
· Naplnění usnesení je neekonomické – na vykácení parku a následnou výsadbu mladých dřevin je
rozpočtováno 15 milionů korun. K tomu pak nutno připočítat provozní náklady na závlahu a uchycení nově
založeného ekosystému. A to s velkým rizikem neúspěchu, zejména s ohledem na extrémní sucha v letech
2015, 2018! V Husových sadech nejsou nyní nebezpečné stromy. Navíc, stromolezci jsou schopni celý současný
park strom po stromu zdravotně zkontrolovat s náklady cca 40-60tis Kč a provést zdravotní řez v rozpočtu cca
2-3tis Kč na strom. V dalších letech lze již udržovat vzrostlý park s náklady větších desetitisíců Kč. Alternativně
jsme tedy schopni se o park postarat se stejnými rozpočtovanými náklady skoro 200 let a přitom neztratit
základní funkci parku ve městě – zachovaný zápoj vzrostlých stromů. Lze ukázat mnohé příklady takové
setrvalé péče o park s údržbou vzrostlých stromů a průběžným dosazováním mladých stromů.
· Z právního hlediska lze Rozhodnutí OŽP z 19. listopadu 2012 k povolení kácení považovat za
nezákonné z následujících třech důvodů
1) platí základní pravidlo, že stromy rostoucí mimo les a soukromé zahrady jsou chráněny zákonem a jejich
pokácení si vyžaduje vážné důvody k jejich odstranění. Z plánku zakreslení stromů k pokácení lze na první
pohled zjistit, že více než 60 stromů je určeno k vykácení z „koncepčních důvodů“, tedy proto, že nezapadají do
představy nové podoby parku, tedy ne pro svou nebezpečnost. Z toho vyplývá, že park má jen ustoupit nové
vizi, ne být citlivě revitalizován a rozvíjen. Odbor životního prostředí dostatečně nezdůvodnil souhlas s kácením
a neobjasnil vážné důvody, když odkázal jen na koncepční důvody a časově na ohled k hnízdění netopýrů.
2) Rozhodnutí je neproveditelné – realizační firma nemá v dokumentaci jasnou specifikaci a zaměření
jednotlivých stromů, které se mají kácet. Jsou označeny jako soubor, ze kterého bude nutno se nějak „dovtípit“
nebo provést vlastní rozhodnutí, které stromy byly asi myšleny k pokácení. Po právní stránce jsou tedy na velmi
tenkém ledě, který může znamenat žaloby a soudní spory založené na procesně technických pochybeních.
3) Rozhodnutí vypršela závaznost – po dvou letech nekonání se má za to, že není potřeba toto usnesení
realizovat, pokud do té doby nebylo vykonáno. Jednak proto, že se změnily podmínky a je potřeba udělat nové
zhodnocení situace (staré není aktuální), ale také proto, že čas ukázal, že po předchozím prořezání potenciálně
nebezpečných větví, již riziko újmy na zdraví či majetku nehrozí. Ostatně to bylo také prověřeno nejméně
dvěma vichřicemi, které nezpůsobily v parku žádné zřícení stromu.

Platné usnesení z 24.8. 2011 a schválený projekt z listopadu 2011 brání péči o park i diskusi o koncepci
parku, která by reagovala na změnu klimatu projevující se násobným počtem tropických dnů, úbytkem
drobných srážek, zvýšenou četností přívalových dešťů, nárůstem vysokých teplot zejména ve městech,
usychání a úhynu stromů.
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1. schvaluje
Zrušení usnesení č.189/9Z/2011 ze dne 24. srpna 2011

podpis

podpis

doc. RNDr. Jan Pokorný, v.r., CSc., Ing. Libor Votava, PhD., v.r.,
Milada Petrů, v.r. a Ing. Jaroslav Chalupský, v.r.

doc. RNDr. Jan Pokorný, v.r.

přílohy:

Usnesení číslo 189/9Z/2011
Podrobný plánek dřevin ke kácení
Položkový rozpočet - Revitalizace Husových sadů Jindřichův Hradec
Rozhodnutí odbor životního prostředí ze dne 19. 11. 2012
Informace pro zastupitele na zasedání 20. 12. 2017 od Mgr. Lenky Navarové

