
Nejčastější případy, které se nás při kácení stromů v praxi týkají (zpracováno OŽP MěÚ PB)  

 

• Dřevina má obvod kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí  → je potřeba povolení ke 

kácení 

 

• Dřevina (jakéhokoliv rozměru) je součástí stromořadí → je potřeba povolení ke kácení 

Definice stromořadí je uvedena ve vyhlášce; v podstatě je to jakákoliv řada dřevin s uvedenými 

parametry, kde je 10 a víc stromů; může to být např. uliční stromořadí podél cest ve městě, ale i 

např. řada tújí na hřbitově apod. Podstatné je, že je potřeba povolit kácení ve všech případech, tzn. 

dřeviny všech rozměrů.  

• Dřeviny mají obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a budou káceny nikoliv 

jednotlivě (jako solitéry), ale ve „skupině dřevin“ jako tzv. zapojený porost dřevin o rozloze větší než 

40 m2 → je potřeba povolení ke kácení 

Zde se jedná o různé skupiny dřevin včetně keřů a je potřeba doplnit právní výklad ustanovení § 3 

písm. b) výše uvedené vyhlášky – pokud se např. v rámci jedné akce kácí více jednotlivých ploch 

dřevin, které sice mají jednotlivě plochu menší než 40 m2, ale součet těchto ploch je větší než 40 m2, 

pak je potřeba k jejich kácení povolení. Pokud se např. kácí souvislá skupina dřevin (houští), které se 

nachází na dvou sousedících parcelách a přitom plocha na jednotlivých parcelách je menší než 40 m2, 

jejich součet však je větší než 40 m2, pak je potřeba k jejich kácení povolení. Nutno ještě dodat, že 

pokud se v této skupině dřevin nacházejí některé dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 130 

cm nad zemí, pak se musí kácení těchto dřevin povolit zvlášť – viz bod výše. 

• Dřeviny všech rozměrů, které jsou součástí břehových porostů rybníků, potoků apod. →   je 

potřeba povolení ke kácení 

V případě dřevin na březích rybníků a potoků je potřeba povolení ke kácení pro dřeviny všech 

rozměrů; vedle povolení ke kácení ještě vydáváme závazné stanovisko k zásahu do významného 

krajinného prvku – rybník a vodní tok 

• Ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích, které jsou vedeny v Katastru nemovitostí jako 

„zahrada“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“ →   není potřeba povolení ke kácení 

Týká se to pouze ovocných dřevin (patří sem např. i ořešák) a pouze těch dvou uvedených kategorií 

pozemků „zahrada“ a „zastavěná plocha a nádvoří“. V Katastru nemovitostí může být např. pozemek 

veden jako „ovocný sad“ nebo „ostatní plocha“ se způsobem využití „zeleň“ a těchto případů se to 

netýká (v tomto případě je potřeba povolení ke kácení). 


