
Informace o kácení stromů v blízkosti rybníka u kostela, na pozemcích p. č. 

2/1, 3 a 31/4 v k. ú. Pohoří u Dobrušky   

 

 

Vážení občané, 

dovolte mi vás informovat o  připravovaném kácení stromů v blízkosti rybníka u 

kostela (na pozemcích p. č. 2/1, 3 a 31/4 v k. ú. Pohoří u Dobrušky), které by mělo 

proběhnout v lednu nebo v únoru letošního roku. Jedná se o lípy, olši, smrky a o 

dřeviny v těsné blízkosti rybníka. Rozhodnutí o kácení vychází 

z dendrologického průzkumu stromů, který byl proveden odbornou firmou v 

červnu 2019 a aktualizován v roce 2022. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav 

stromů, vzniklý zejména v minulosti nevhodně a neodborně prováděnými zásahy 

a řezy stromů. S ohledem na to musíme situaci řešit, aby stromy neohrožovaly 

bezpečnost všech, kteří se v jejich blízkosti pohybují, například dětí, které si zde 

hrají.  

Závěry průzkumu jasně uvádějí, že především u lip byl proveden velmi hluboký 

řez, při kterém jim byly odstraněny celé koruny včetně kosterních větví. Řezné 

rány stromy již nikdy nezahojily, což má za následek vznik dutin a hnilob kmene. 

Následným založením sekundárních korun (obrostem novými větvemi) došlo 

k jejich deformaci. Stávající koruny jsou přehoustlé, jednotlivé větve si konkurují, 

postupně do sebe vrůstají a může dojít k jejich vylomení. Stromy se tak stávají 

nebezpečnými pro své okolí. Olše má hlubokou ránu na bázi kmene, také zde 

může dojít k hnilobě, strom se tak stává rovněž potenciálně nebezpečným. 

Jehličnany jsou velmi vysoko větvené. Smrky jsou v zápoji ostatních stromů, na 

kmeni je řada ran po řezu a dutin, v korunách dochází k prosychání. Všechny 

stromy jsou na základě provedené inventarizace označeny jako „dlouhodobě 

neperspektivní“, ať z hlediska zdravotního stavu, nebo z hlediska prostorových 

nároků a zajištění bezpečnosti pro okolí. 

Ve dnech, kdy bude kácení probíhat, prosíme občany a majitele sousedních 

pozemků o trpělivost s probíhajícími pracemi, zejména v souvislosti s omezením 

provozu na místní komunikaci v blízkosti kostela a rybníka.   

Naše obec se v posledních letech snaží o to, abychom zde měli přívětivé a hezké 

životní prostředí a neustále na tom pracujeme. Ať již šlo o výsadbu stovek stromů 

v obecním lese, nebo úpravy v centru obce okolo školy. I v okolí rybníka a kostela 

chceme tento prostor zatraktivnit a stromy, které budou pokáceny, budou 

nahrazeny novou výsadbou. V současné době již pracujeme na projektu úpravy 

tohoto veřejného prostoru, který počítá  s koncepční výsadbou jak stromů, tak i 

vhodných keřů a trvalek. Zatraktivněný prostor by se měl stát zároveň i místem 

pro odpočinek a pro setkávání. 

 

Helena Suchánková, starostka obce 


