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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů ve věci kácení Greenway u Radbuzy 

 

Vážený pane xxxx,  

ke kácení dřevin v rámci stavby „Greenways – cyklostezka Doudlevce“ (část od Malostranské 

po Liliovou“ bylo dne 16.03.2022 pod č.j. UMO2/03741/22 vydáno správním orgánem 

rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin.  Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.03.2022 

(viz příloha). 

Orgán ochrany přírody a krajiny vydal toto rozhodnutí po posouzení estetického a funkčního 

významu dřevin ze závažného důvodu a tou je realizace nové stezky pro cyklisty, 

rekonstrukce / rozšíření stávající stezky pro chodce a její nové zařazení jako stezky pro 

chodce a cyklisty smíšené / dělené a zřízení nové stezky pro chodce / chodníku v jednotlivých 

úsecích cyklostezky kolem řeky Radbuzy v úseku od Malostranské po ulici Liliová.   

Lokalita byla správním orgánem dvakrát s projektantem a zástupcem vlastníka pozemku 

procházena, hledala se cesta, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do dřevin a zabránění zásahu 

do dřevin perspektivních (ochrana při stavbě např. dubu letního /č. 54/, lípy srdčité /č. 83/ a 

dalších). Na dřeviny bylo zpracováno dendrologické hodnocení, ze kterého při hodnocení 

správní orgán vycházel, rovněž byl tento stav konfrontován s realitou při dvou ohledání místa 

(viz výše). 

Dále sděluji, že v lokalitě kolem cyklostezky u Radbuzy byly na základě rozhodnutí označeny 

stromy ke kácení v rámci realizace rekonstrukce a stavby cyklostezky, stezky pro pěší 

oranžovým sprejem. Neznámá osoba však označila různými barvami spreje velké množství 

dalších, i perspektivních a při stavbě ochraňovaných stromů, které se kácet nemají a nebudou.  

 

 

Konkrétně k Vámi dotazovaným stromům: 

 

Olše lepkavé u loděnice – závažný důvod ke kácení dřevin je realizace smíšené stezky pro 

chodce a cyklisty 

Správní orgán vyhodnotil zdravotní stav a provozní bezpečnost těchto dřevin a konstatoval, že 

dřeviny mají sníženou provozní bezpečnost z důvodu hniloby báze (plodnice dřevokazné 

houby), poškození kmene s infekcí, silně proschlé koruny, atd. – dopadová plocha loděnice, 

veřejná cyklostezka. Olše nejsou v tomto místě perspektivní. 

 



 
 

 
Plodnice dřevokazné houby u báze 

Bílá hniloba – hrozba zlomu u báze, hrozba vývratu 



 
 

 
 

Dutina kmene s hnilobou a přítomností mravenců žijících v dutině – hrozba zlomu kmene, 

vývratu 



Bříza bělokorá - závažný důvod ke kácení dřevin je realizace smíšené stezky pro chodce a 

cyklisty 

Bříza roste na pozemku statutárního města Plzně. Správní orgán vyhodnotil zdravotní stav a 

provozní bezpečnost břízy, její perspektivu na stanovišti a konstatoval, že bříza má sníženou 

provozní bezpečnost z důvodu bakteriálního výtoku na kmeni, umístění světla (poškození 

dřeviny) brána pro infekci, prasklinu kmene s infekcí, proschlou korunu – dopadová plocha 

loděnice, veřejná cyklostezka. Bříza není v tomto místě perspektivní. 

 

 
 

 
 



Břízy bělokoré za Doudleveckou lávkou - závažný důvod ke kácení dřevin je realizace 

smíšené stezky pro chodce a cyklisty 

Správní orgán vyhodnotil zdravotní stav bříz, jejich perspektivu na stanovišti a konstatoval, že 

břízy rostou společně, což ovlivnilo jejich habitus i stav (tvar koruny, proschnutí, odolnost 

větru, klimatickým změnám), mají proschlou korunu, pahýly po zlomech, je patrná infekce 

větví, bříza blíže cyklostezky má v bázi směrem do kořenů dutinu s hnilobou. Bříza dále od 

cyklostezky má nestabilní větvení v koruně. Břízy mají výrazně zhoršený zdravotní stav. 

Zásah v kořenovém systému by měl vliv na stabilitu stromů. Dopadová plocha je cyklostezka, 

lávka.  

 

 
Pahýl s infekcí 

 
Dutina báze s hnilobou 



Břízy bělokoré s obvodem kmene ve 130 cm méně než 80 cm jsou součástí káceného porostu. 

Závažný důvod ke kácení je oddělení cyklostezky a stezky pro pěší – bezpečný provoz na 

cyklostezce bez ohrožení veřejnosti na stezce pro pěší ve frekventované lokalitě. 

 

 

Na závěr konstatuji, že podél řeky Radbuzy je vhodné místo pro rekreaci. Nejedná se o novou 

stavbu, ale využití stávající cyklostezky, která se rozšiřuje. 

  

 

 Za OŽP Ing. Nina Myslíková 
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