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ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Kapitola I 

Předmět úpravy a závaznost ustanovení 
 
1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) vydává k provedení 
vybraných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„zákon č. 266/1994 Sb.“), zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „zákon č. 458/2000 Sb.“), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon 
č. 289/1995 Sb.“) a k provedení ustanovení vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“) tento 
metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně (dále jen „metodický pokyn“).  
 
2. Metodický pokyn stanovuje postupy pro provádění údržby vyšší zeleně především na 
železničních dráhách – na stavbě dráhy včetně staveb na dráze, resp. v obvodu dráhy, jejichž 
provozovatelem je SŽDC, a dále v ochranném pásmu dráhy. Metodický pokyn slouží jako návod a 
pomůcka k postupnému a dlouhodobému odstraňování dřevin a jeho účelem je mj. sladit postup 
SŽDC s aktuální judikaturou a výkladem právních předpisů uvedených v čl. 1.   

 
3. Metodický pokyn je závazný pro zaměstnance SŽDC, kteří vykonávají činnosti podle jeho 
ustanovení, popřípadě se na takových činnostech podílejí. Fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým 
osobám nebo právnickým osobám, které mají vykonávat činnosti podle ustanovení metodického 
pokynu, popřípadě se na takových činnostech mají podílet, musí být závaznost stanovena smluvně. 
 
 

Kapitola II 
Základní pojmy 

 
4. Dřevinou rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“)1 se pro účely metodického pokynu rozumí strom 
či keř rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích 
mimo lesní půdní fond. 
 
5. Zapojeným porostem dřevin se pro účely metodického pokynu rozumí soubor dřevin, v němž 
se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou 
dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad 
zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se 
vždy jako jednotlivá dřevina. 
 
6. Lesem se pro účely metodického pokynu rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, přičemž lesními porosty2 se rozumí stromy a keře lesních dřevin, které 
v daných podmínkách plní funkce lesa.  

 
7. Stromořadím se pro účely metodického pokynu rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů 
s pravidelnými rozestupy, vyjma ovocných sadů a plantáží dřevin3.  

 
8. Památným stromem se pro účely metodického pokynu rozumí mimořádně významný strom, 
jejich skupina a stromořadí, který byl za památný strom vyhlášen rozhodnutím orgánu ochrany přírody, 
jeho ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.  
 

                                                   
1 Ve smyslu ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Ve smyslu ustanovení zákona č.  289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Dle vyhl. č. 26/2007 Sb. kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 
nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).  
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9. Vyšší zelení se pro účely metodického pokynu rozumí všeobecné označení jak pro dřeviny, tak 
les.   

 
10. Ochrannou dřevinou se pro účely metodického pokynu rozumí zpravidla dřevina záměrně 
vysazená, keřovitého, nízkokmenného či nízko vzrůstného typu, která  

a) slouží k ochraně před sněhem, větrem, erozí nebo deflací, nebo 
b) zajišťuje stabilitu svahu, má odvodňovací funkci atp.  
 
11. Dřevinou určenou k odstranění se pro účely metodického pokynu rozumí dřevina takto 
označená SŽDC, která ohrožuje provozování dráhy pro bezpečnou drážní dopravu. Takovou dřevinou 
je zejména dřevina, která  

a) v případě svého pádu nebo pádu nadzemních částí (větví apod.) v důsledku nepříznivých 
povětrnostních podmínek může způsobit ohrožení života či zdraví a vznik škody značného 
rozsahu, nebo 

b) svou podzemní nebo nadzemní částí narušuje železniční spodek nebo železniční svršek, nebo 

c) negativně ovlivňuje  

 rozhledové poměry na železniční dopravní cestě včetně viditelnosti návěstí a rozhledových 
poměrů na přejezdech, 

 trakční či nadzemní spojovací vedení nebo 

 zasahuje do evidenčního prostoru dle SŽDC (ČD) S65 (průjezdný průřez), případně volného 
schůdného manipulačního prostoru.  

12. Pěstebním zásahem se rozumí kácení za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné 
probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování 
dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování 
těchto soustav, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo 
zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních. 
 
13. Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. Obvod dráhy 
u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, 
které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu4.  
 
14. Stavbou dráhy je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, 
doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv. Stavba dráhy 
není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní nebo regionální je veřejně prospěšná. Stavba dráhy 
musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.  
 
15. Ochranné pásmo dráhy je tvořeno prostorem po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 
vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, 
nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Ochranné pásmo dráhy má veřejnoprávně 
stanoven specifický režim, v němž jsou práva vlastníků přilehlých nemovitostí ve veřejném zájmu 
omezena, a to ve veřejném zájmu na bezpečném a plynulém provozování dráhy. Proto jsou tato 
omezení vlastníků i přísnější než u jiných zákonných úprav, např. v zákoně o lesích. V ochranném 
pásmu lze zřizovat a provozovat stavby a provádět další vyjmenované činnosti jen se souhlasem 
drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených; při naplnění příslušných ustanovení 
zákona o dráhách může provozovatel dráhy a dopravce vstupovat na cizí pozemky za účelem 
odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy5. 
 
16. Ochranným pásmem nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 
7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m, pro závěsná kabelová vedení 1 m. SŽDC je na základě platné 

                                                   
4 § 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
5 § 9 odst. 2 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
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licence provozovatelem lokální distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu.  
 
17. Ochrana dřevin; dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Povinností vlastníka 
pozemku je o dřeviny pečovat (zejména ošetřování, udržování). Vlastník pozemku je odpovědný za 
škody, které způsobí pád dřeviny nebo její části na okolní pozemky, pokud porušil povinnost pečovat o 
dřeviny dle předchozí věty a nezabránil tak zejména tomu, že se dřevina stala dřevinou určenou k 
odstranění.  
 
18. Ochrana lesa je stanovena zákonem č. 289/1995 Sb., který stanoví vlastníkům lesa řadu 
povinností, zejména povinnost zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu vhodnou druhovou skladbou 
dřevin a jejich rozmístěním, výchovou v mladých porostech, zakládáním zpevňovacích pásů na okraji 
i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů obnovy a řazením sečí. Vlastník 
lesa je odpovědný za škody způsobené porušením povinností stanovených zákonem.  
 
19. Zvláštní ochrana je vztažena na vyšší zeleň rostoucí v chráněných územích, na památné 
stromy nebo na chráněné druhy rostlin. 

 
20. Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Jsou to lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 
114/1992 Sb., orgán ochrany přírody.  
 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
KÁCENÍ DŘEVIN A LESNÍHO POROSTU Z HLEDISKA POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
 

Kapitola I 
Kácení dřevin určení k odstranění na stavbě dráhy a v obvodu dráhy za účelem zajištění 

provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této 
dráze 

 
21. Při kácení dřevin určených k odstranění za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy 
nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze se postupuje nejčastěji dle § 8 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb. Kácení dřevin se stanovenou velikostí musí být oznámeno písemně nejméně 
15 dnů předem místně příslušnému orgánu ochrany přírody6, který je může pozastavit, omezit nebo 
zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Oznamovatel je povinen vždy vyčkat 
uplynutí 15denní lhůty7. Z tohoto důvodu je třeba podat oznámení v dostatečném předstihu před 
plánovaným kácením.  
 

22. Drážní správní úřad vydává závazné stanovisko v řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu 
kácení dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., jde-li o kácení dřevin za účelem zajištění 
provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. 
Pokud by pozastavením, omezením nebo zákazem kácení došlo k ohrožení tohoto účelu, vydá drážní 
správní úřad nesouhlasné závazné stanovisko.8 
 

23. Oznámení učiněné podle čl. 21 musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu 
obsahovat (viz vzor www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vzor-oznameni-par-2.doc ): 

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres,  

                                                   
6 Místě příslušným orgánem ochrany přírody je v případě oznámení prováděného dle § 8 odst. 2 (nebo 4) nejčastěji obecní úřad 
obce s rozšířenou působností (§ 75 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 
7 § 8, odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (uvedené znění nabývá účinnosti 
od 1. 4. 2017). 
8 § 56a odst. 2 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
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b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele 
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,  

c) specifikaci dřevin, které by měly být pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu 
kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin (tj. 
pokud obvod kmene dřeviny nepřesahuje 80 cm),  

d) zdůvodnění oznámení. 

 
24. Ustanovení této kapitoly se použijí analogicky při kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za 
účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů.  

 
25. V případě kácení dřevin na stavbě dráhy, která leží na cizím pozemku (zejména pozemky ČD, 
a.s.), se dřeviny odstraňují se souhlasem ČD, a.s. či jiného vlastníka na náklady SŽDC, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

 
26. Při uplatnění oznamovací povinnosti se náhradní výsadba neukládá.  
 

 
Kapitola II 

Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy  
 

27. SŽDC, jako provozovatel lokální distribuční soustavy, může v souladu se zákonem 
č. 458/2000 Sb. odstraňovat a oklesťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného 
a oklestěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil na 
základě předchozí výzvy SŽDC sám vlastník či uživatel dotčeného pozemku (viz vzor – 
www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/navrh-na-orez.doc). Následující ustanovení se použije tehdy, 
pokud se neuplatní postup podle kapitoly I (tj. zejména před účinností novely zákona č. 266/1994 Sb. 
a zákona č. 114/1992 Sb. provedené zákonem č. 319/2016 Sb.; podle kapitoly II je třeba postupovat 
přednostně, zejména oproti využití postupu dle kapitoly IV). Pro oznámení takto provedeného kácení 
se použije vzor oznámení ke kapitole I analogicky se zdůvodněním „Za účelem bezpečného a 
spolehlivého provozování zařízení lokální distribuční soustavy a zajištění provozuschopnosti 
železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze.“.  
 
28. SŽDC je při výkonu oprávnění provozovatele lokální distribuční soustavy povinna co nejvíce šetřit 
práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim bezprostředně oznámit. 
Po skončení prací je povinna uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem 
na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené 
nemovitosti (pozemku) a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti (pozemku). 
Po provedení odstranění nebo oklestění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého 
klestu a zbytků po těžbě pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. 
 
29. Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy je nutné písemně oznámit nejméně 
15 dnů předem jak orgánu ochrany přírody, tak případně i vlastníkovi pozemku (viz vzor – 
www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/oznameni-o-vstupu.doc).  
 
30. Oznámení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat  

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres,  

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele 
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením (viz vzor – www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/stanovisko-vlastnika.doc), 
není-li žadatelem vlastník pozemku,  

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených 
dřevin uvést výměru kácené plochy v m2 s uvedením druhového zastoupení dřevin (tj. pokud 
obvod kmene dřeviny nepřesahuje 80 cm),  
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d) zdůvodnění oznámení. 
 
31. Příslušný orgán ochrany přírody buď na oznámení nereaguje, nebo může kácení pozastavit, 
omezit nebo zakázat. Oznamovatel je povinen vždy vyčkat uplynutí 15denní lhůty9. Z tohoto důvodu je 
třeba podat oznámení v dostatečném předstihu před plánovaným kácením.  
 
32. Při uplatnění oznamovací povinnosti se náhradní výsadba neukládá.  
 

 
Kapitola III 

Kácení na pozemcích ve vlastnictví cizích právních subjektů v ochranném pásmu dráhy  
 

33. Vlastníci nemovitosti v sousedství dráhy jsou dle § 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. povinni 
strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění padání stromů nebo 
jejich částí na stavbu dráhy nebo stavby na dráze, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo 
provozem dráhy nebo přírodními vlivy (týká se i problematiky návěstí).  
 
34. Vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na 
svůj náklad. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, jakým je dostatečná preventivní 
údržba zeleně v ochranném pásmu dráhy. Týká se všech dřevin, které v případě svého pádu, či pádu 
jejich částí, mohou zasáhnout do průjezdného průřezu nebo do zařízení drážní infrastruktury.  

 
35. SŽDC za situace dle čl. 34 zašle vlastníkovi dotčené nemovitosti písemnou výzvu (viz vzor – 
www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vyzva-opd-kaceni.docx) k odstranění zdroje ohrožení dráhy, 
který vznikl z jednání tohoto vlastníka. K tomu stanoví přiměřenou lhůtu odpovídající místním 
podmínkám.  

 
36. Pokud neproběhne odstranění zdroje ohrožení dráhy podle čl. 34, nebo vyžádají-li si to jiné 
okolnosti, dá SŽDC podnět drážnímu správnímu úřadu, který rozhodne o rozsahu a způsobu 
provedení nezbytných opatření. Spolu s podnětem zašle SŽDC na DÚ následující podklady:  

 identifikaci stromů navržených k pokácení obsahující úsek trati dle staničení, katastrální 
území, parcelní číslo (čísla), druhovou skladbu a odhad počtu dřevin na jednotlivých 
pozemcích, fotodokumentaci a zákres do podkladů katastrální mapy (JŽM);  

 popis a zdůvodnění ohrožování dráhy – např. poškození železniční infrastruktury (trakčního 
vedení), škody na drážních vozidlech při najetí drážních vozidel na padlý strom nebo střet se 
stromem zasahujícím do průjezdního průřezu; narušení rozhledových poměrů na přejezdech, 
viditelnost návěstidel apod.; 

 doklady o prokazatelně učiněných výzvách k odstranění zdroje ohrožení dráhy ze strany 
SŽDC, směřovaných vůči vlastníkovi nebo správci pozemku (nebo pozemku s plněním funkce 
lesa); 

 vyjádření vlastníka nebo správce pozemku (nebo pozemku s plněním funkce lesa) k výše 
uvedeným výzvám SŽDC, pokud se vlastník či správce vyjádří;  

 podle místních podmínek návrh technologického postupu kácení dřevin na cizím pozemku – 
např. možnost zpřístupnění pozemků cizích vlastníků přes pozemek ve správě SŽDC, 
koordinace výluk, spolupráce při odvozu vytěžené dřevní hmoty aj. 

 
37. Odstraňování dřevin v ochranném pásmu dráhy z pozemku cizího právního subjektu za účelem 
zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na 
této dráze musí být dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. oznámeno písemně nejméně 15 dnů 
předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 
požadavkům na ochranu dřevin; článek 21 se uplatní obdobně.  

 
 

                                                   
9 § 8, odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kapitola IV 
Kácení dřevin, které není prováděno za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy 

nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze 
 

38. Ke kácení dřevin, které není prováděno za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy 
nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze, je třeba povolení orgánu ochrany 
přírody10 podle ust. § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., které má formu správního rozhodnutí. Součástí 
rozhodnutí o povolení kácení může být SŽDC uložena povinnost k provedení náhradní výsadby a 
stanovení její péče v rozsahu maximálně pěti let od její výsadby. 
 
39. Žádost o povolení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat: 
 
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin 
a situační zákres,  

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným 
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s 
kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku  

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin (dle čl. 5) lze namísto počtu 
kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,  

d) zdůvodnění žádosti.  

Tyto náležitosti žádosti jsou stanoveny příslušnou vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR, ke 
dni účinnosti tohoto metodického pokynu se jedná o vyhlášku č. 189/2013 Sb.   
 
40. Povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin se nevyžaduje za předpokladu, že nejsou 
součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,  

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,  

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m2,  

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako 
plantáž dřevin,  

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku  zahrada, zastavěná plocha, nádvoří, nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň. 

 
 

Kapitola V 
Kácení památných stromů 

 
41. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Výjimku z těchto 
zákazů lze povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. 
O udělení výjimky rozhoduje orgán ochrany přírody. O takovou výjimku je nutné požádat v případě, že 
je nutné zasáhnout do přirozeného vývoje stromu z důvodu ochrany dráhy a bezpečného provozování 
drážní dopravy. 
 
42. Pokácet památný strom je možné až po zrušení ochrany památného stromu, to neplatí 
pouze v případě postupu dle kapitoly VI.  
 
43. Zrušení ochrany památných stromů přísluší pověřeným obecním úřadům; na území národních 
parků, chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem správám národních parků 
a chráněných krajinných oblastí.    
 
44. Po zrušení ochrany památného stromu se postup dle kapitoly I nebo IV uplatní obdobně.  

                                                   
10 § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kapitola VI 
Kácení vyšší zeleně, jejímž stavem je bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li 

škoda značného rozsahu 
 
45. Je-li stavem vyšší zeleně (bez ohledu na stupeň její ochrany, tedy např. včetně památných 
stromů) zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu11, 
může SŽDC tyto dřeviny okamžitě pokácet. Je nutné náležitě zdokumentovat stav zřejmého 
a bezprostředního ohrožení či hrozby škody značného rozsahu, a to včetně fotodokumentace. Jejich 
kácení je tak v souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. a bude zpětně oznamováno orgánu 
ochrany přírody v rozsahu dle čl. 47. Pořízení fotodokumentace stavu před provedením zásahu je 
nezbytné vždy tak, aby bylo zřejmé ohrožení dráhy a předešlo se případným budoucím nejasnostem. 
Tento postup lze však aplikovat pouze v jednotlivých případech a ne vztahovat na plošné kácení. 
Kácení provedené za těchto podmínek se oznámí orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení 
kácení (viz vzor www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/vzor-oznameni-par-4.doc). 
 
46. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2 As 1/2016 „dřeviny, které představují zdroj 
ohrožení života, zdraví nebo majetku, lze odstranit v souladu s ust. § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, tj. bez předchozího povolení orgánu ochrany přírody. Jedná se však o 
výjimku, kdy právě s ohledem na havarijní stav dřevin musí být situace řešena v co nejkratší době.“  
 
47. Oznámení učiněné podle čl. 45 musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu 
obsahovat: 

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres,  

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele 
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,  

c) specifikaci dřevin, které byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve 
výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených 
dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin (tj. pokud obvod 
kmene dřeviny nepřesahuje 80cm),  

d) zdůvodnění oznámení,  

e) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup. 
 
 
 
 

Kapitola VII 
Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě 

 
48. V rámci projektové přípravy se prověří (stavební správa resp. zhotovitel projektu) dle plánu či 
operativní potřeby OJ (OŘ nebo SON) ve věci rozsahu údržby - kácení dřevin pro období 
předcházející výhledovému termínu zahájení prací na projektu stavby; u těchto dřevin bude v rámci 
jejich projektové přípravy uvedeno vyjádření OJ o včasném odstranění dřevin v rámci zajištění 
provozuschopnosti dráhy (dokument bude součástí dokladové části projektové dokumentace); 
v ostatních případech projektová příprava postupuje dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a to vždy v 
rozsahu dřevin určených k odstranění bez ohledu na to, zda se nachází ve správě SŽDC nebo na 
pozemku jiných vlastníků. 
 
49. OJ (OŘ nebo SON) může z provozních důvodů, nebo z důvodů posunu předpokládaného 
termínu realizace stavby, provést dodatečné kácení dřevin nad rámec stanoveného rozsahu, který 
původně oznámila stavební správě. V takovém případě o tom vyrozumí místně příslušnou stavební 

                                                   
11 § 10 odst.1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
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správu včetně specifikace rozsahu kácení nejpozději do zahájení prací na projektu stavby, který je 
součástí zadávací dokumentace na realizaci stavby.   
 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
POVINNOSTI PROVOZOVATELE DRÁHY 

 
50. Povinnosti provozovatele dráhy vyplývají ze zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách12. 
 

Kapitola I 
Ochrana dráhy 

 
51. Vyšší zeleň rostoucí podél provozované dráhy může být zdrojem jejího ohrožení. Provozovatel 
dráhy má povinnost takové zdroje ohrožení včas odstranit13. 
 
52. K odstranění zdroje ohrožení – dřevin určených k odstranění – se musí přistoupit zejména z 
důvodu 

a) udržení volného průjezdného průřezu a dodržení rozhledových poměrů – vyšší zeleň se udržuje 
v takové vzdálenosti a v takovém stavu od železniční dopravní cesty, aby do ní nezasahovala; 
před železničními přejezdy a v obloucích tratě nesmí dojít ke snížení rozhledových poměrů, nebo 

b) ochrany signalizačních a návěstních zařízení – vyšší zeleň se udržuje tak, aby neomezovala 
viditelnost takových zařízení; nesmí být narušována správná funkce drátovodů, nebo 

c) ochrany trakčního nebo nadzemního spojovacího vedení – vyšší zeleň se udržuje v takové 
vzdálenosti od těchto vedení, aby především v zimních měsících, kdy se tvoří námraza, nebyla 
narušena správná funkce těchto vedení a aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, nebo 

d) ochrany skalních zářezů nebo tunelů – vyšší zeleň se udržuje takovým způsobem, aby 
nedocházelo k narušování skalního masivu, zvětrávání hornin a jejich následnému uvolňování; 
takový prostor (atrakční pásmo) je třeba udržovat bez vyšší zeleně a je třeba v něm provádět 
periodické kontroly, nebo 

e) ochrany odvodňovacích příkopů, banketů a kolejového lože – vyšší zeleň se udržuje tak, 
aby nedocházelo k jejímu růstu na železničním svršku a železničním spodku; nesmí dojít ke 
zhoršení technického stavu železničního svršku a železničního spodku, nebo 

f) ochrany svahů – vyšší zeleň se udržuje tak, aby plnila svou funkci a aby nedocházelo 
k narušování stability svahu; na svazích a v zářezech se nesmí provádět klučení pařezů, 
aby nedocházelo k narušení jejich stability a k následné erozi, nebo 

g) udržení volného schůdného a manipulačního prostoru pro zajištění bezpečnosti práce na trati i ve 
stanici pro případné umožnění zásahu pohotovostních prostředků SŽDC, dopravců a složek 
integrovaného záchranného systému. 

 
53. Zaměstnanci SŽDC provádějí kontrolu železniční dopravní cesty z hlediska dřevin určených k 
odstranění v souladu s čl. 51. 

 
54. Kácení či vyřezávání dřevin se má zpravidla provádět v období vegetačního klidu, tj. v období 
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (období po opadu listů do začátku 
rašení), výjimku tvoří kácení spojené s chemickou likvidací určitých druhů dřevin, viz část třetí, kapitola 
III.  
 
55. Při silných mrazech pod -10 °C se nedoporučuje provádět ořez silnějších větví u živých stromů, 
protože dochází k poškozování dělivých pletiv a tím i ke špatnému hojení ran. 
 
56. Při údržbě vyšší zeleně je třeba dodržovat postupy stanovené SŽDC pro zajištění ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci14. 

                                                   
12 § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Například § 10 a § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kapitola II 
Oklesťování, ořez a kácení stromů nebo keřů 

 
57. Oklesťování, ořez a kácení stromů nebo keřů – rostoucích mimo les a mimo obvod dráhy 
a stavbu dráhy – které způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí 
nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření, se považuje za nedovolený zásah, proto 
tuto činnost smí vykonávat pouze proškolení zaměstnanci SŽDC, nebo osoby s certifikátem 
„Certifikovaný Evropský arborista“; to neplatí v případě, kdy jde o odstranění zdroje ohrožování dráhy 
nebo postup dle části druhé, kapitoly V, anebo jde o kácení, které je povoleno ze zákona nebo 
příslušným správním úřadem. Proto je nutno dodržovat odborné zásady údržby vyšší zeleně a vždy 
plně respektovat principy práce se živými organismy. 
 
58. Ořez nesmí být prováděn tak, aby docházelo k zatrhávání dřeva a kůry, rozštípání a polámání 
zdravých větví a k jinému zbytečnému poškozování stromu. Při ořezu silných větví se nelze řídit jenom 
účelností zásahu, ale je také nutno přihlížet, zda u ošetřených dřevin byla zachována správná 
biologická, případně technická funkce, zdravotní stav a estetický účinek. Také se nesmí narušovat 
jejich stabilita a životnost nadměrnou redukcí větví, dále nesmí docházet k poškozování okolních 
porostů a zařízení železniční dopravní cesty při prováděných pracích. Proto je vždy třeba důkladně 
zvážit, zda provést ořez nebo raději dřevinu pokácet. Lze konstatovat, že ořez je vhodné provádět 
pouze ve výjimečných případech a pouze v omezené míře, neboť vede ke vzniku dalších problémů 
souvisejících se stabilitou stromu (mj. souvisí i s odborností řezu, novými nárůsty, popř. nemocemi). 

 
59. Nežádoucí druhy keřů, zvláště slabšího průměru kmínku a vzrůstu, se likvidují vesměs totálně za 
použití ručního nářadí nebo mechanizace (cepáky, křovinořezy, zahradnické nůžky, mačety nebo 
řetězové pily). Je snaha dosáhnout co nejnižšího pařízku, aby nevadil při následném ošetřování. 
Na svazích a zářezech se neprovádí klučení těchto pařízků, neboť by mohlo dojít k narušení stability 
a následné erozi. Na keřových porostech lze provádět tytéž úkony jako u stromů tj. ořez, zmlazování, 
výřez. Avšak v důsledku časové náročnosti a odbornosti se na pozemcích železniční dopravní cesty 
v majetku státu provádí vesměs ořez s následnou likvidací těchto dřevin, proto zde ostatní postupy 
nejsou rozvedeny, jako tomu je u stromů. Tyto postupy jsou shodné. 
 
 

Kapitola III 
Chemická likvidace 

 
60. Použití pesticidů slouží k zamezení obrůstání pařezů a tvoření nežádoucích výmladků z kořenů či 
pařezů po likvidaci keřů a stromů. Vhodné je používat speciální chemické přípravky – arboricidy, které 
zamezují růstu nových výmladků. Důležitá je jejich aplikace, kterou je nutno provádět mimo zimní 
období. Tyto přípravky se aplikují dle velikosti pařezů o různé koncentraci, a to nátěrem nebo 
nástřikem na čerstvé řezné rány. Jejich použití se musí řídit schválenými pokyny uvedenými na 
etiketách. 
 
61. Tyto přípravky jsou schvalovány a povolovány prostřednictvím státní rostlinolékařské správy15 
pro dané období, a jsou uvedeny v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin pro daný 
kalendářní rok (Směrnice SŽDC č. 79 pro hubení plevelů). 
 
 
 
Obecné zásady použití Glyfosátu v praxi 
 
62. Při použití glyfosátů a práci s nimi je nutné postupovat dle návodu (etikety) jednotlivých 
přípravků, klimatických podmínek a zkušeností či doporučení k hubení jednotlivých druhů dřevin.  

                                                                                                                                                               
14 Například Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů. 
15   § 31 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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Trnovník akát 

63. Zásah provádět v období červenec až září. Na pokácené plochy pařezů do 5 cm aplikovat 
herbicid na bázi účinné látky Glyfosátu  o koncentraci 50%, nad 5 cm o koncentraci 40%. V praxi lze 
říci, že použijeme takovou koncentraci pro tu skupinu pařezů, která je v daném porostu nejčetnější. 
Z území je třeba odstranit nejen klest a dřevní hmotu, ale i opadanku. V příštím roce se výmladnost 
objevuje na max. 10 %. Z praxe vyplývá, že schopnost zmlazovat stářím stromu klesá a ve věku 40 let 
mají akáty velice nízkou výmladnost. 
 
Pajasan žlaznatý 

64. Aplikaci provádět v červenci až září 20-30% Glyfosátem. Pokud dojde k zmlazení v příštím roce, 
aplikujeme 40% roztok. Jinak jsou zásady potlačování stejné jako u akátu. 
 
Topoly 

65. Metoda je shodná jako u předchozích druhů, pouze u semenáčků a výmladků (20-70 cm) lze 
použít v červnu až červenci 40% roztok pomocí bodového aplikátoru. Po aplikaci je možné suché 
semenáčky pokosit křovinořezem. 
 
Kustovnice cizí 

66. V měsících srpen až září keře vyřežeme a řezné plochy pařezů ošetříme 30% roztokem 
Glyfosátu. Tenké výhonky je dobré ponechat a aplikovat na ně 40% roztok stejného přípravku 
bodovým aplikátorem. Následující rok provedeme na výmladky v měsících červen až září aplikaci 40% 
roztokem Glyfosátu pomocí bodového aplikátoru nebo 10% roztok pomocí rozprašovače.  
 
 

 
Kapitola IV 

Chemická likvidace vybraných druhů dřevin ve zvláště chráněných územích 
 
67. Na území ZCHÚ je možné aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin pouze za určitých 
stanovených podmínek. Je nutné dbát na to, aby manipulace s herbicidem prováděla pouze osoba 
odborně způsobilá pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (osvědčení I. stupně a vyšší)16.  
 
68. V I. a II. zóně CHKO a NP (dle zákona č. 114/1992 Sb.) je zakázána jakákoli aplikace biocidních 
prostředků. Za „biocid je obecně považována jakákoli chemická látka způsobující smrt živočichů nebo 
úhyn rostlin a sloužící převážně k likvidaci živočišných škůdců nebo rostlinných plevelů“. Aplikace 
herbicidů je možná pouze při získání výjimky pro dané území. 

 
69. Z výše citovaných skutečností jsou na portálu SŽDC do aplikace ISPD Mapy, která je dostupná 
na adrese http://ispdmapy.szdc.cz, nově zapracovány 4 mapové vrstvy zonací chráněných území 
v rámci celé ČR, které po propojení s vrstvou železniční sítě jasně stanový výčet tratí na kterých není 
možná aplikace chemických látek na ochranu rostlin (herbicidů) bez splnění podmínek dle článku 67 a 
čl. 68. 
 
 
 

Kapitola V 
Prodej a zneškodňování dřevní hmoty 

 
70. Větve a kmeny stromů o větších průměrech lze odprodat zaměstnancům či případným zájemcům 
jako palivové dříví pro vlastní potřebu. Nutno však dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo 
a dřevařské výrobky. Pro potřeby SŽDC je toto opatření zpracováno samostatně v rámci "Systému 
náležité péče" viz http://www.szdc.cz/soubory/kaceni-stromu/system-nalezite-pece.doc. 
 
                                                   
16 § 86 vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky,. ve znění pozdějších předpisů. 
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71. Pravidla odprodeje vyzískané dřevní hmoty stanoví Odbor finanční GŘ SŽDC v jednotném 
metodickém postupu při likvidaci náletových dřevin.  
 
Štěpkování 

72. Jde o efektivní a preferovaný způsob likvidace dřevní hmoty. Výhodou je, že rozštěpkovaný 
materiál lze dále využít jako energetické palivo (výroba dřevěných briket či pelet, přímé pálení), 
případně lze štěpku ponechat přímo na místě kácení (vyjma vodních toků a nádrží), kde po jejím 
rozprostření slouží jako inhibitor růstu ostatních rostlin.  
 
Pálení 

73. Ostatní biologický materiál, o který není zájem a není vhodný ani ke štěpkování, je pak 
ve výjimečných případech, za předem stanovených podmínek, možné spálit v otevřeném ohništi, 
kde lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami17. Pálení se provádí 
na předem určených místech po udělení povolení vydaného příslušným orgánem státní správy a za 
dohledu Hasičské záchranné služby. Pálení je zpravidla ve větších městech orgány státní správy 
zakázáno. Povoleno může být pouze se souhlasem či v souladu s obecně platnou vyhláškou místně 
příslušného obecního úřadu18. 
 
74. Plošné vypalování trávy kolem železniční dopravní cesty či na jiných plochách je přísně 
zakázáno19. 

 
 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
75. Přílohy, popřípadě jejich změny, nepodléhají připomínkovému řízení a schvalovacímu řízení 
ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC N1. 
 
76. Nabytím účinnosti tohoto metodického pokynu se ruší stávající Metodický pokyn pro údržbu vyšší 
zeleně č. j. S 23769/2015-O15 platný od 20. 10. 2015. 
 
77. Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění vyjma článků 21, 22 a 37, které jsou 
účinné od 1. 4. 2017 v návaznosti na účinnost novely zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny.  
 

                                                   
17 § 16, odst.4. zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší č. 201/2012 .  
18 § 3 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů. 
19 Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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PŘÍLOHA  
 
SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM 
A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SŽDC, KTERÉ UPRAVUJÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU ÚDRŽBY VYŠŠÍ 
ZELENĚ 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon) 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o  změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanový způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve 
znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č.402/2011 Sb., hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí 
a balení a označování nebezpečných chemických směsí   

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a 
dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 
ve znění pozdějších předpisů, 

TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních 
drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

Směrnice SŽDC č. 79 pro hubení plevelů 

Systém náležité péče “hospodářského subjektu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích státu s právem hospodaření pro SŽDC 

Seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin (Státní rostlinolékařská správa Brno). 


