
Změna vyhlášky o kácení d řevin 

K 1. listopadu 2014 byla Ministerstvem životního prostředí novelizována vyhláška, která loni 
výrazně změnila pravidla pro kácení dřevin v tzv. zahradách. Přídomek „tzv.“ přidáváme 
proto, že přišla se zcela novou, vlastní definicí pojmu zahrada, která však místo usnadnění 
agendy kácení pro občany i úřady (jak bylo bývalým ministrem Chalupou proklamováno) 
přinesla zejména chaos, kdy si ani úředníci nebyli zcela jistí, kde již povolení ke kácení řešit 
nemusí. Ruku v ruce s tím bohužel přišla celá řada českých měst řádově až o stovky 
historicky cenných, mnohdy stovky let starých stromů, které by dříve ke kácení v žádném 
případě povoleny nebyly. Bohužel jsme toho byli svědky i ve Šluknově, kdy v průběhu 
uplynulého roku zmizel z města nejstarší jasan (stáří přes 200 let) či jeden z nejstarších buků 
(stáří přes 140 let). V obou případech se jednalo o zcela zdravé stromy, kdy navíc byla ze 
strany MěÚ vlastníkům nabízena výpomoc při řešení jejich drobnějších defektů.  

Mnoho vlastníků zahrad razí heslo „Sám si sázím, sám si kácím“. Ale opravdu současní 
vlastníci sázeli tyto stromy před 200 lety? Česká republika je dnes stále jednou 
z nejliberálnějších zemí na světě, ale určitá omezení vlastnických práv u nás zkrátka existují, 
protože samostatné rozhodování vlastníků by mohlo negativně ovlivnit životní prostředí nás 
všech. Tudíž stejně jako si na vlastní zahradě nemůžete bez povolení postavit dům či 
vykopat studnu, nemohli jste si až do loňského roku pouze na základě vlastního úsudku 
skácet strom. 

Loňská vyhláška (která mimochodem nikde v Evropě nemá obdoby) Ministerstva však tyto 
poměry změnila, aby nyní letos, po intervenci řady českých měst, muselo dojít k její 
novelizaci. Aktuální úprava je výrazně srozumitelnější a zároveň v rozumné míře upravuje 
vlastnická práva k oblasti kácení dřevin. Bez povolení můžete tedy na svém pozemku, který 
je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada, zastav ěná plocha a nádvo ří či zeleň 
kácet dřeviny s následujícími parametry: 

a) Veškeré d řeviny o obvodu kmene ve výši 130 cm nižším než 80 c m 
b) Veškeré ovocné d řeviny bez ohledu na jejich rozm ěry 

Na závěr bychom rádi uvedli, že i v případě jiných dřevin vůbec není nutné se jednání s MěÚ 
obávat. Skácení dřeviny na zahradě nepovolujeme opravdu jen ve výjimečných případech 
velmi hodnotných dřevin (za poslední tři roky nebyly ke skácení na zahradě povoleny 
z mnoha desítek žádosti pouze čtyři) a celé řízení je velmi rychlé, občana minimálně 
zatěžující a ve většině případů i bez správních poplatků. Úředník je v tomto případě 
člověkem, který občanu pomáhá se ve spleti zákonů zorientovat, nikoli mu jeho záměr ztížit. 
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