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Věc: Připomínka k plánované revitalizaci „lesoparku“ Zámecký kopec v Náchodě  

 

I když v areálu „zámeckého kopce“ systematický faunistický průzkum neproběhl a nebyl 
tak zde zatím prokázán výskyt žádného zvláště chráněného druhu podléhajícího zákonné ochraně 
dle zákona č. 114/92 Sb (ve znění pozdějších předpisů), chtěli bychom tímto upozornit na 
význam zde dožívajících starých (doupných) stromů pro hnízdící ptactvo, zimující netopýry a 
xylofágní a saproxylofágní druhy bezobratlých živočichů. V souvislosti s plánovanou revitalizací 
„lesoparku“ Zámecký kopec v Náchodě lze očekávat i poměrně velké zásahy do lesního patra 
(prořezávání korun, odstraňování náletů, kácení vzrostlých stromů…). Protože v tomto areálu je 
starých dožívajících stromů poměrně mnoho, je na místě, aby nedošlo k jejich úplnému vykácení. 
Pokud by byl jejich zdravotní stav posouzen tak, že by tyto stromy mohly ohrožovat návštěvníky 
parku, doporučujeme provést zdravotní řezy v korunách za účelem snížení těžiště, aby bylo riziko 
pádu stromu na návštěvníky minimalizováno, respektive vyloučeno. V každém případě je 
žádoucí, aby zůstala zachována alespoň stojící torza kmenů starých stromů s tlejícím dřevem. 
Dojde tak k podpoření místní biodiverzity a jistě se tím zvýší i atraktivita parku pro návštěvníky. 
Podobná opatření (např. ponechávání stojících torz či celých odumírajících či zcela mrtvých 
stromů), či alespoň upřednostňování snižování těžiště před úplnou likvidací starých stromů jsou 
již běžnou praxí v mnoha parcích celé ČR. V některých z nich (např. park v Heřmanově Městci, 
zámecké parky v Cholticích, Lysé nad Labem či Vlašimi) je i pozitivní význam torz, či 
odumírajícího a mrtvého dřeva vhodným způsobem prezentován veřejnosti či dokonce jedním 
z důvodů vyzývajících k jejich návštěvě (např. zde: http://www.vlasimskypark.cz/priroda-v-
zameckem-parku/ a http://iclysa.cz/zamecky-park/ ). V Novém Městě nad Metují bylo v letošním 
roce záměrně ponecháno velké torzo stromu dokonce i na školní zahradě, která slouží k venkovní 
výuce tamních školáků.  

Věříme, že pokud dojde k rozsáhlejšímu kácení starých stromů,  bude tomu předcházet 
odpovídající „studie“ (ideálně biologické hodnocení), která výše uvedené aspekty zohlední. 
Odpovídající biologické hodnocení a případné následné požádání o výjimky z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů (pokud zde nějaké budou nalezeny) doporučujeme i 
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z důvodu zamezení případných pozdějších komplikací - při rozsáhlejším kácení lze předpokládat  
nesouhlasné reakce široké veřejnosti nebo dokonce i odborníků (ornitologové, botanici, 
entomologové, chiropterologové, odborná pracoviště státní ochrany přírody – např. AOPK ČR či 
SCHKO). Při rozsáhlejším odstranění  vzrostlých stromů bývá případná absence biologického 
hodnocení a následně i příslušné výjimky první a nejjednodušší věcí, která je napadnuta Českou 
inspekcí životního prostředí (v krajním případě i soudně). Celá akce se tím může následně 
náležitě zbrzdit a zkomplikovat a nakonec může dojít mj. i k např. ohrožení případného 
financování revitalizace z veřejných zdrojů. Případů, které se odehrávaly přesně podle výše 
uvedeného scénáře, známe už celkem hodně a chtěli bychom v dobré víře proto před hrozícími 
komplikacemi město Náchod předem varovat.  

Neznáme zatím plánovaný rozsah celé akce a věříme, že všechny zainteresované subjekty 
k ní přistoupí odpovědně a že během revitalizace nedojde k zbytečnému odstranění vzrostlých 
dřevin. Toto naše vyjádření se týká hlavně svahů zámeckého kopce a nevztahujeme jej na vlastní 
uzávěr Karlova náměstí stejně jako na náletové dřeviny v podrostu (břízy atd.). V případě zájmu 
se můžeme podílet i na dalších konzultacích a je možné se na nás v tomto směru kdykoli obrátit.  

Děkujeme a budeme se těšit na případnou další spolupráci, s pozdravem za ČSOP JARO Jaroměř  

Mgr. Jan Ježek a David Číp.  
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