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Stanou se Odry hřbitovem stromů? 

K napsání tohoto článku mne přivedla stupňující se aro-
gance vandalů, sobecký a nevšímavý postoj mnoha z nás 
vůči naší přírodě a všemu, co jí tvoří. Přitom jsme vzešli z 
jejího lůna a bez zdravého životního prostředí a bez pěkné 
přírody nejsme schopni přežít ani jako biologický druh, 
takže pak nemá cenu ani hovořit o kvalitě případného „pře-
žívání“. Kde se ve mně bere ten pesimismus a skepse? Po-
kusím se Vám hrozící nebezpečí doložit na několika kon-
krétních příkladech týkajících se městské zeleně v Odrách - 
zejména stromů. Možná, že jste si níže uvedených případů i 
sami všimli, ale už Vás „nevzrušují“ nebo jste na případnou 
nápravu rezignovali. 

 
Případ první – „chodník“ vyšlapaný v travnaté ploše 

parku před obchodním domem "Odra": 

 

Tento chodník si líní a bezohlední lidé vyšlapali kolem 
vzácného stromu jerlínu japonského. I když byl v minulosti z 
bezpečnostních důvodů radikálně ořezán, náhradní koruna 
tvořená výmladkovými větvemi je rovnoměrná a po odbor-
ném ošetření může zajistit jeho dlouhé přežití, coby památky 
na původní okrasné výsadby. V loňském roce jsme nechali 
na jeho ošetření zpracovat odborný posudek a v něm jsme se 
dozvěděli, že zhutňování půdy nad kořenovým systémem a 
poškozování kořenů a kořenových náběhů paty kmene je pro 
každý strom a obzvláště pro jerlíny nebezpečné a může vést 
k jeho úhynu. Jedním z nejdůležitějších ozdravných opatření 
je navrhována ochrana kořenového systému v podobě účin-
ného zrušení vyšlapané zkratky, doplnění vrstvičky humusu 
na zhutněný povrch a přihnojení vápníkem. Sama zpracova-
telka posudku však přiznává, že zřízení zábran (plotu) nebo 
např. vysazení živého plotu nebude stačit - doporučuje insta-
laci informační tabulky s vysvětlením důvodů ochrany, vý-
znamu a historie tohoto stromu a s apelem na lidskou sluš-
nost. Pomůže ke sjednání nápravy tento článek? 

 
Případ druhý - červenolistý buk lesní na ulici Jižní u 

stánku pana Kozla: 

 

Tato „kauza“ v loňském roce oprávněně vzbuzovala zá-
jem obyvatel města v širokém okolí. Žel již tak pozdě, že 
nebylo možno zvolit jiné řešení, než to nejradikálnější = 
kácení.  

Přitom právě tato kauza může posloužit jako příklad, 
kam to až může dojít, pokud stromům ve svém okolí nevě-
nujeme svoji pozornost i zaslouženou péči.  

A může posloužit i jako příklad, jak může skončit výše 
zmíněný jerlín. V roce 2005 jsme byli všímavými spoluob-
čany upozorněni na výskyt nezvyklé dřevokazné houby na 
kořenových nábězích červenolistého buku rostoucího v 
travnatém svahu na ulici Jižní u stánku pana Kozla. Přivo-
laná dendroložka (= odbornice na dřeviny) konstatovala, že 
se jedná o velmi nebezpečnou (pro buky) houbu = vějířovec 
obrovský, který nevratně a nezvratitelně podepisuje ortel 
nad napadeným stromem. V tomto roce byl ještě buk olis-
těn, ale již tehdy měl v koruně prosychající větve a některé 
části koruny byly olistěny řídce. To jsme netušili, jak rychlý 
konec tato kauza vezme. 
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V loňském roce (2006) buk ještě zjara vyrašil, ale v létě 

již v celé koruně silně proschl a ke konci prázdnin již neměl 
téměř žádné listí. Studiem odborné literatury jsme zjistili, 
že v tomto stadiu se již tomuto stromu nedá pomoci a že 
naopak se stává reálnou a akutní hrozbou pro své okolí.  

 

Vějířovec totiž napadá kořeny a kořenové náběhy, způso-
buje jejich rozklad a hrozí tak při větším větru vyvrácení celé-
ho stromu. Přitom na řezných ranách kmene nemusí být nic 
patrno - to některé obyvatele Oder mátlo a obraceli se na nás s 
dotazy, proč se kácí. Pro hrozící nebezpečí pádu bylo rozhod-
nuto o jeho okamžitém skácení. V odborné literatuře však mi-
mo prognózy byly uvedeny i možné příčiny tohoto houbového 
onemocnění = poškozování kořenů a kořenových náběhů. A 
výskyt plodnic vějířovce to jen potvrzoval. Nejvíce se jich vy-
skytovalo v místě, kde na kořenech parkovali bezohlední řidi-
či. Pokud bychom byli všímaví a ohleduplní a pokud bychom 
dodržovali zákaz parkování na travnatých plochách, mohl ten-
to buk krášlit toto místo i nadále. Mimochodem, jak tento buk, 
tak i dvě lípy i kiosku (jedna již taky nestojí) tvoří námi regis-
trovaný významný krajinný prvek. Moc z něj nezbylo. 

Případ třetí - nově vysazené lípy u obchodního domu 
"Odra": 

 

Aby se jen nekácelo, Město Odry se v minulosti snažilo 
ztrátu pokácených dřevin kompenzovat novou výsadbou. 
Navíc se zapojením veřejnosti. Jak to ale s takovou snahou 
v našem městě dopadá, ukazuje kauza dvou lip vysazených 
u obchodního domu "Odra" v městské památkové zóně. 
První lípu vysadili v roce 1998 oderští skauti v travnaté 
ploše mezi vjezdem k městské tržnici a na parkoviště u ob-
chodního domu. Jednalo se o tři metry vysokou lípu, která 
byla sázena k výročí vzniku naší republiky. Byla vyvázána 
ke kůlu, zalita a měla všechny předpoklady nerušeného 
růstu a nás všechny mohla přežít. Žel, možná nepřežije! 
Neznámý vandal (nebo vandalové) ji zlomil ve výšce asi 1 
m nad zemí. Jak tomu bývá v podobných případech, nikdo 
nic neviděl ani neslyšel, takže viník zůstal neznámý a nepo-
trestaný. Protože se však tato malá lipka nechce jen tak 
vzdát, začala z kmínku obrážet. Rozhodli jsme se jí v loň-
ském roce začištěním a natřením původní rány a odborným 
výchovným řezem dát druhou šanci. Dají ji tuto šanci i 
všichni ostatní? 

To druhá lípa, kterou Město Odry za účasti svých před-
stavitelů a občanů vysadilo u příležitosti vstupu do Evrop-
ské unie, takovou šanci nedostala. Vysazena byla v travnaté 
ploše obehnané vjezdem a výjezdem od parkoviště u ob-
chodního domu v roce 2004, ale již v loňském roce ji ne-
známý vandal uřezal. Kmínek lípy s usychající korunku se 
ještě nějakou dobu válel na zemi vedle jejího zmrzačeného 
torza. Doufali jsme, že i v tomto případě se příroda vzepře 
lidské krutosti a bezohlednosti a že se kmínek zazelená no-
vými výhony. Ale nedočkali jsme se - řez pilkou byl nemi-
losrdný a znamenal tak konec jednoho pěkného stromečku, 
zmar vynaložené práci, vynaložených peněz i chvályhodné-
ho počinu. 
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Případ čtvrtý  – „nové“ výsadby kolem pomníku padlých: 
Po oprávněných výtkách, že výsadby kolem Pomníku 

padlých v parku u řeky Odry pod církevní školou dožívají a 
že městu již žádnou čest nedělají, město zajistilo vykácení 
přerostlých a vyvracejících se zeravů. Zároveň do míst po 
vykácených dřevinách město nasměrovalo provedení ná-
hradních výsadeb za skácené dřeviny v areálu firmy a. s. 
Semperflex - Optimit.  

 

Díky vstřícnosti a příkladného postoje vedení této firmy 
byly výsadby realizovány odbornou sadovnickou firmou 
ještě v tomtéž roce. Výsadby jehličnatých stromků, jehlič-
natých a listnatých keřů a popínavých dřevin byly poté pro-
tokolárně předány odboru správy nemovitého majetku, kte-
rý zajišťoval následnou péči. K čemu však celá tato snaha 
je, když si okolí pomníku a pomník samotný vybrala jako 
místo své kratochvíle skupinka dětí a mladých lidí, kteří si 
musí dokazovat svou sílu a troufalost na těchto výsadbách i 
na mobiliáři tohoto pietního místa?  

A tak po jejich opakovaných nájezdech jsou v součas-
nosti minimálně dva zeravy a jeden smrk zcela zničeny 
zlomením, další stromky jsou olámáním větví znehodnoce-
ny, řada keříků a popínavých dřevin je těmito „hrdiny“ vy-
trhána a rozházena po okolí.  

 

Mimo dřevin, což jsou živé organismy jako my, to zde 
těžce „odnáší“ i např. osvětlení a odpadkové koše, které je 
nutno neustále lovit z řeky Odry. O rozházených odpadcích, 
zaplivaném okolí laviček a neurvalém chování těchto mla-
dých vůči ostatním návštěvníkům parku raději ani nemluvě. 
Přitom si tato naše „budoucí elita“ snad ani nepřipouští sku-
tečnost, že svým chováním naprosto zneuctívá místo, kde 
leží lidé, kteří i za nás položili své životy. Náš pomník pad-
lých totiž není jen pouhým památníkem vybudovaným k 
připomenutí hrůz světových válek, ale je i místem posled-
ního odpočinku padlých z druhé světové války. Žel, neurva-
lé a bezohledné chování našich dětí jim mnoho klidu nedo-
přeje a jen svědčí o neradostném trendu ve výchově naší 
budoucí generace. Doufejme, že sousední hřbitov zůstane 
podobným projevům ušetřen. Na popsané škody podalo 
Město Odry u zdejší služebny Policie ČR trestní oznámení 
na neznámého pachatele a my si jen přejme, aby pachatel 
přestal být neznámý a aby toto bezuzdné řádění skončilo. 

 
Případ pátý - další důkazy bezohlednosti a zpupnosti 

člověka vůči přírodě: 
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- doposud neuzavřený případ nepovoleného skácení dubu 
na obecním pozemku. Dub skácel majitel sousední kůlny, 
kterou dub údajně poškozoval. Přitom si ji do blízkosti to-
hoto dubu sám v minulosti „načerno“ postavil. Viník je dí-
ky všímavosti lidí i díky příkladného postupu Policie ČR 
znám a čeká ho zasloužený trest. 
- úhyn živého plotu z ptačího zobu vysazeného na místě 
vykácených topolů kanadských u Úřadu práce v Odrách (ze 
strany nákladové brány a. s. Semperflex - Optimit). Tento 
živý plot neměl vůbec šanci vyrůst, protože jej svými auty 
rozjezdili návštěvníci úřadu práce. 
- nutnost skácení tří lip na autobusovém nádraží v Odrách, 
jimž při vzniku autobusového nádraží neznámý „dobrodi-
nec“ zasypal paty kmenů asi půlmetrovou vrstvou zeminy 
(zřejmě, aby terén lépe vypadal). Lípy na změnu výšky te-
rénu reagovaly chřadnutím, toho využilo jmelí a my jsme 
již nemohli udělat nic jiného, než je skácet a nahradit je li-
pami novými. Snad jim bude dopřáno dožít se alespoň sta 
let. 
- atd., atd. 

 
A protože nová doba přináší novou techniku, nese s se-

bou i nový fenomén = „internetový“ řez stromů - případ 
šestý: 

 

Tuto kauzu, která je v současnosti v šetření, popíši pou-
ze obecně, protože se nám ji doposud nepodařilo vyšetřit. 
Dne 29.1.2007 nám byl oznámen necitlivý a bezohledný řez 
lípy u jednoho bytového domu v Odrách. Asi třicetiletá lípa 
srdčitá roste přibližně 12,5 m od nejbližšího domu a svou 
polohou ani výškou nemohla nikomu stínit do oken ani ji-
nak vadit. Roste na státním pozemku spravovaném Pozem-
kovým fondem ČR, který žádný řez této lípy nikomu nepo-
voloval. Při místním ohledání této znetvořené lípy jsme 
zjistili, že neznámý vandal uřezal všechny hlavní větve ve 
výšce asi 4 m nad zemí a nechal je viset z koruny dolů. Po-
dařilo se nám zjistit, že k řezu muselo dojít v noci z pátku 
27. na sobotu 28.1.2007 a že k řezu byla použita ruční pilka 
- na to ukazovaly malé piliny. S tím, že je nutno u lip z dů-
vodu silné lýkové vrstvy provádět řez silnějších větví na-
dvakrát, se neznámý pachatel již vůbec nezdržoval a tak u 
většiny uřezaných větví došlo k zatržení borky (kůry). To 
spolu s neošetřením vzniklých ran může vést k nevratnému 
poškození celého stromu. Protože asi nikdo jen tak v noci 
nepoleze na strom a nebude bezdůvodně riskovat svůj život, 
pokusili jsme se pravý důvod zjistit. Po místním ohledání a 
po vyhodnocení situace v daném místě jsme se shodli na 
jediném uspokojivém vysvětlení tohoto jinak nesmyslného 

řezu = s největší pravděpodobností byla lípa ořezána v 
zájmu lepšího příjmu signálu pro internet. To nám potvrdil i 
jeden ze tří poskytovatelů bezdrátového internetu v Odrách, 
kteří se od tohoto činu distancovali a kteří v daném místě 
nemají žádného klienta. Ve snaze dopátrat se viníka bylo 
postoupeno oznámení Polici ČR a i my se budeme snažit 
vlastními silami dopátrat pravdy. Pokud tento přestupek zů-
stane nepotrestán, nemohou si být jisty svým osudem další 
stromy v Odrách. Je zajímavé, že si řezu lípy nevšiml nikdo 
z námi obeslaných obyvatel 42 nejbližších bytů. Nebo snad 
všiml a bojí se (nebo se mu „jen“ nechce) podat svědectví? 
Nebo že by jen někdo nechtěl na souseda donášet? Co se 
musí stát, abychom se probudili a řekli dost naší zpupnosti, 
aroganci a bezohlednosti. Říká se, že úroveň naší lidskosti 
se odráží na našem vztahu ke starým a nemocným lidem, k 
dětem a ke zvířatům. Co ale např. právě stromy, které ne-
mohou mluvit a ani nám adekvátně vrátit, jak se k nim cho-
váme? 

 

Tímto článkem se obracím na všechny slušné a všímavé 
spoluobčany s výzvou - postavme se lidské bezohlednosti, 
zpupnosti a nevšímavosti. Dnes jde "pouze" o stromy, ale 
zítra již může jít o nás samotné. Rostoucí vandalismus, kru-
tost, bezcitnost a pocit beztrestnosti mnohých z nás vede k 
nárůstu drobných kriminálních činů, ke skepsi a beznaději 
těch, kterým to doposud nebylo lhostejné a v konečném dů-
sledku k naprosté ztrátě důvěry v náš právní systém a ve 
spravedlnost. 

S nadějí, že přece jen vše nemusí být tak černé, jak se 
zdá, a s indiánským moudrem: 

"Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední 
řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze 
nedají jíst," 

se s Vámi loučí a za Vaši všímavost a citlivý přístup k 
přírodě, zvířatům i lidem Vám děkuje 

Petr Lelek 


