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MEMORANDUM 

O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI VÝSADBĚ, ÚDRŽBĚ A OBNOVĚ ZELENĚ VE MĚSTĚ 
 

 

Název:    Město Žďár nad Sázavou  

Sídlo:   Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

IČO:    00295841 

zastoupený:   Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou 

 

a 

 

Název:    CETIN, a.s.  

Sídlo:   Českomoravská 2510/19, 190 00, Praha 9 – Libeň 

IČO:    04084063 

zastoupený:  Ing. Pavlem Kubišem       

 

 
I. 

Preambule 
 

Pro město Žďár nad Sázavou je prioritou udržitelný život ve městě, který je spojen s výsadbou, 
údržbou a obnovou zeleně ve městě. V současné době, která s sebou přináší oteplování, snížený 
úhrn srážek a zhoršenou kvalitu ovzduší, jsou stromy ve městech jedním z hlavních aktérů zlepšování 
klimatu a životních podmínek měst. 
  
Ve vztahu ke znečištění ovzduší z dopravy a průmyslu využíváme absorpčních schopností stromů ke 
snížení prašnosti (záchyt TZL, zvl. PAHs) a zároveň snížení hlučnosti. Díky transpiračním 
schopnostem dřevin je možné dosáhnout zlepšení mikroklimatu města. Stromy se zásadně podílí na 
malém cyklu vody a jsou schopny zadržet korunou a v kořenovém prostoru velké množství dešťových 
vod jinak odtékajících do kanalizace. Zastínění ulic korunami stromů snižuje letní teplotní extrémy. 
Strom je jako komplexní organismus domovem řady živočichů a je tedy zásadním nositelem 
biodiverzity ve městě.  
 
V rámci architektury města tvoří zeleň kompozice veřejných prostorů a ulic, pohledové vazby a 
bariéry, rekreační potenciál města. Stromy jsou v ulicích a veřejných prostorech definovány převážně 
stromořadími, na sídlištích a v parcích pak skupinami stromů a solitérami. Přechod do krajiny tvoří 
zeleň přírodního charakteru. Všechny typy zeleně jsou pro město ekologicky velmi cennými 
ekosystémy.  
 
V zájmu města je při vytváření a respektovaní kvality veřejných prostranství koordinace všech správců 
sítí. To je možné jen díky důslednému a kvalitnímu projektování městského prostoru, reagujícímu na 
všechny aktuální poznatky tak, aby byla možná koexistence všech sítí a stromů ve sdíleném uličním 
prostoru.  
Při umísťování podzemních sítí je zapotřebí se všemi prostředky snažit o takové prostorové 
uspořádání sdíleného prostoru (včetně možnosti použití multikanálů apod.), které umožňuje existenci 
stromů na vhodném místě, a to i tehdy, pokud není výsadba v daný moment plánována. Stromořadí 
můžeme v rámci kořenového prostoru stromů chápat jako „zelenou síť“, jejíž životní prostor je 
definován šířkou 3 m (v odůvodněných případech minimálně 2 m). 
 
Vzhledem k tomu, že životnost stromu v uličním stromořadí je průměrně 40 let (v extrémech pouze 20 
let), což je méně než životnost většiny současných materiálů používaných pro vedení inženýrských 
sítí, je možné snadno naplánovat a koordinovat výsadby a rekonstrukce tras inženýrských sítí.  
 
Díky rapidně se zhoršujícímu klimatu a čistotě ovzduší, je každý strom vysazený ve městě důležitým 
krokem k udržení kvalitního životního prostředí ve městě.   
 

 



II. 
Uvedené strany se dohodly na následující spolupráci: 

 

 Výsadby stromů v ochranných pásmech sítí budou realizovány pouze v případě, že nebude 
možné jiné řešení v rámci uličního profilu a dle podmínek určených správcem sítě, které 
budou vycházet z aktuálních technických možností. 

 

 Veškerá technická řešení na ochranu stávající sítě při výsadbě stromu budou financována 
městem, jako investorem výsadby stromů. Záruky a podmínky společné dohody jsou 
zakotveny ve Všeobecných technických podmínkách zásahů do pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou a dokumentu SAAR SYSTÉM ZELENĚ. 

 

 V případě opravy sítě bude dle konkrétní situace dohodnuto vždy optimální technické řešení 
situace, které má za cíl eliminovat negativní dopady na zdravotní stav stromu – zejména v jeho 
kořenovém prostoru (šetrný přístup a použití technologií jako ruční výkop, protlak nebo 
vzdušný rýč). V případě, že to bude možné, budou provedeny opravy sítě s ohledem na 
perspektivu stromu (jeho zdravotní stav a stabilitu). V případě, že nebude technicky možné 
provést opravu sítě bez odstranění dřeviny, bude náhradní výsadba realizována z prostředků 
města. Posouzení, zda případné poškození při opravě sítě je pro dřevinu fatální a je lepší ji 
pokácet, bude vždy provedeno správcem zeleně města (odborně způsobilou osobou). 

 

 V případě havárie bude situace řešena neodkladně dle aktuální naléhavosti situace, veřejného 
zájmu a podmínek vyplývajících ze zákona, případné kácení bude řešeno ve zrychleném 
režimu (dodatečné oznámení kácení na orgán ochrany přírody CHKO). Pokud dojde 
k odstranění stromu, náhradní výsadba bude realizována z prostředků města.  
 

 V případě záměru na realizaci nové trasy nebo rekonstrukci sítě, město nabízí pomoc při 
koordinaci akce se záměry města a vyhledáváním nejvhodnější trasy. V rámci vyššího zájmu 
města bude město prostředníkem při projednávání nejvhodnější trasy. Trasa bude vedena tak, 
aby umožnila v rámci veřejného prostoru města existenci stromů na vhodném místě. 
Stromořadí bude v rámci kořenového prostoru stromů chápáno jako „zelená síť“, jejíž životní 
prostor je definován šířkou 3 m (v odůvodněných případech minimálně 2 m), který umožňuje 
prokořenění. Město bude iniciátorem optimalizace sdíleného podzemního prostoru, zvl. bude 
budovat kabelovody, které budou k dispozici správcům sítí pro umístění svých kabelů.  

 

 Za účelem ochrany stávajících dřevin bude správce sítě již ve fázi plánování a projektování, tak 
ve fázi realizaci opravy, rekonstrukce či stavby nové sítě, důsledně řešit ochranu dřevin při 
stavební činnosti v souladu s platnými standardy ochrany dřevin při stavební činnosti (ČSN 83 
9061, SPPK A01 002). Tato opatření bude konzultovat se správou zeleně města již ve fázi 
přípravy dokumentace stavby. Před zahájením prací budou realizovaná opatření odsouhlasena 
se správou zeleně. 
 

 
Podmínky vlastníka sítě CETIN, a.s.: 
 
Ochranné pásmo sítě je 0,5 m (od krajního prvku sítě, osa kmene průměr balu není větší než 60 cm, 
tzn., že nebude v kontaktu se sítí). 
V případě, že bude trasa sítě blíž než 1 m bude uložena do půlené chráničky SYSPRO. 
Výsadbová jáma bude ze strany sítě opatřena fólií Rootcontrol, aby nedošlo k obrůstání kabelu. Dle 
stanovištních podmínek je možné obalení chráničky fólii – viz vzorový řez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toto Memorandum schválila rada města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání, konaném dne 
1.7.2022 usnesením č.j. XY/2022/SRI/RM. 
 
 
 
Za Město Žďár nad Sázavou:     
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne ……………         
 
 
 
Za CETIN, a.s.: 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne ……………. 

 
 
 
 

 


