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Shrnutí nejdůležitějších událostí 
 

Rok 2021 byl nadále poznamenán pandemií covid-19, ale situace se začala lepšit s vakcinací, a tak jsme 

mohli podniknout i některé veřejné akce, a především působit na celorepublikové úrovni. Webové stránky 

https://celakovice.org doznaly velkých změn a díky aktivitě M. Mokrejše obsahují nyní mnohem více 

obrazových a faktických informací k běžícím kauzám k ochraně přírody, do kterých jsme zapojeni. Jsou lépe 

dohledatelné, což se projevilo ve větší návštěvnosti. Bohužel vitrína při vchodu do zrušeného Irish Music 

Baru v Rybářské ulici byla po dohodě s majitelem D. Tichým zrušena údajně kvůli novému provozu. Dosud 

zde nic není, a dokonce i provoz blízké pizzerie byl přerušen, takže nabídky Milana Tichého instalovat vitrínu 

poblíž na jeho dům jsme zatím nevyužili. Informace o nás zveřejňujeme především v nezávislých médiích 

jako je Nedej se plus!, Florián, Deník N či prostřednictvím veřejných skupin na sociálních sítích.  

Naše činnost byla podpořena z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund1. Cílem 

projektu „Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, 

 

1 Cílem programu Active Citizens Fund je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Dále je to inspirace k 

aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem 

podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím 

Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském 

https://celakovice.org/
https://www.activecitizensfund.cz/news/zname-vysledky-prvnich-akcnich-a-matchingovych-grantu/
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která porušují veřejný zájem“ je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve 

prospěch ochrany zvláště chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, coby 

veřejného zájmu. Bližší informace o naší činnosti v této oblasti se dozvíte zde.  

 

 

Další významnou zprávou je rozhodnutí Ministerstva kultury, které prohlásilo podle zákona o státní 

památkové péči soubor „Pozůstatky mostu v Lázních Toušeň“ za kulturní památku. Toto rozhodnutí 

nabylo právní moci 29. 4. 2021, tedy přesně 1557 dnů od data, kdy jsme podali na Archeologický ústav AV 

ČR náš podnět na památkovou ochranu ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň (zastoupeným 

RNDr. J. Králíkem, CSc.), J. Špačkem (tehdy ještě nebyl čestným členem našeho spolku) a Ing. arch. I. 

Vaňouskem. Ředitel ARÚ AV ČR nás požádal o spolupráci a vyhověli jsme mu zasláním historických 

podkladů. Následovalo projednání v Akademii věd ČR a postoupení na Ministerstvo kultury, kde jsme nebyli 

již účastníky řízení. Další postup zpomalil záchranný archeologický průzkum, jednání s vlastníky a stavebním 

úřadem. Snažili jsme se získávat průběžné informace a podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

se nám nakonec podařilo získat i anonymizované rozhodnutí MK, ze kterého je patrný i vývoj celého 

procesu. Vzpomeňme, že pod toušeňským Hradištkem existoval od roku 1562 trojitý dřevěný most přes 

Labe. Ten zanikl v 70. či 80. letech 18. století, ale zachovaly se v terénu dosud patrný násep nájezdu na most 

a pod vodou pozůstatky mostních pilotů. Archeologickým výzkumem se zabývali pracovníci čelákovického 

muzea. Během čištění dna vodní nádrže Malvíny v letech 2016 a 2017 byl učiněn výjimečný nález raně 

středověkého meče z přelomu 10. a 11. století, o kterém se tu už psalo. Pozornost archeologů upoutaly ale 

také právě zmíněné mostní piloty, které T. Kincl prozkoumal dendrochronologickou metodou. Na piloty bylo 

použito dubové dřevo a počet letokruhů použitých dubů se pohyboval mezi 22 a 56 (jeden vzorek jich měl 

dokonce 101), nicméně dobu, kdy byly stromy skáceny, se určit nepodařilo. Místo je ale pozoruhodné i 

relativně pestrou květenou. Co nás čeká dál? Jeden z kůlů byl při odbahňování ponechán na břehu a 

rozkládá se, a proto bychom ho rádi vrátili pod 

hladinu. Chystáme se ve spolupráci 

s Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň 

vhodnou formou informovat o kulturní 

památce veřejnost. Děkujeme všem za 

spolupráci, která povede k uchování této 

cenné lokality pro příští generace a J. 

Hergesellovi z Městského muzea 

v Čelákovicích za zprostředkování výsledků 

výzkumu. 

 

 

Článek ze srpnového čísla Floriána o květeně kulturní 

památky. 

 

hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou 

republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 

https://www.celakovice.org/2021/01/06/v-blizkosti-kralickeho-snezniku-rychle-mizi-mokrady-a-orchidejove-louky-pod-penziony-a-lanovkami/
https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2021/05/ARUP-podklady.pdf
https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2021/05/priloha_908050838_1_rozhodnuti12.pdf
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Proběhla jedna členská schůze (28. 11. 2021), kde jsme shrnuli naši činnost za proběhlý rok. H. Babická s P. 

Petříkem připravili spolkové PF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana ovzduší 
 

Na sklonku roku 2020 jsme zaslali na KÚSK své vyjádření k oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 

ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020“, který je veřejně přístupný na 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_STC026K a kde je také zveřejněno vypořádání připomínek. Celé 

naše vyjádření je k dispozici zde. Závěr zjišťovacího řízení byl, že tento program nebude mít významný 

vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Naše připomínky jsme zaslali vedení města Čelákovice, které s námi ale 

bohužel nadále nespolupracuje i přes naše nabídky na roční měření spadu, kde by se stanovily limity pro 

těžké kovy a polyaromatické uhlovodíky z provozu slévárny. Seznámili jsme s našimi připomínkami i Výbor 

pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, ve kterém zasedá P. Petřík. Bohužel další vývoj nám 

dal za pravdu a 30. 3. 2021 kolem 17. hodiny byl zaznamenán další únik prachu ze slévárny TOS-MET, a. s., 

a obtěžoval obyvatele Čelákovic. Ještě večer byly kontaktovány dozorující orgány státní správy (ČIŽP, KHS 

SčK, KÚSK). V podnětu jsme požadovali zajištění celoročního měření chemického složení prachu pro 

stanovení limitů těžkých kovů pro obytnou zástavbu. 

V odpovědi na náš dotaz na vedoucí oddělení integrované prevence a prevence závažných havárií Krajského 

úřadu Středočeského kraje jsme se dozvěděli, že se slévárnou TOS-MET zahájili přezkum integrovaného 

povolení (kontrolní řízení) zaměřené na ovzduší. V prvním kroku od nich požadují: 

1. Záznamy o vzniklých haváriích a poruchách na odlučovačích sloužících k záchytu TZL (tuhé 

znečišťující látky) a záznamy o poruchách technologií, které by měly za následek zvýšení prašnosti 

v okolí zařízení, za roky 2020 a 2021. 

2. Knihy odlučovačů vedené v souladu s Provozním řádem a podmínkou integrovaného povolení 

uloženou v kapitole 7. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření 

(metodika měření, frekvence, vedení záznamů), v podkapitole Ovzduší. 

3. Záznamy o provedených revizích na odlučovačích sloužících k záchytu TZL. 

4. Provozní evidenci technologií, které produkují TZL, vedenou v souladu s Provozním řádem. 

Po předložení dokumentů budou kontrolovat, jakým způsobem se ve slévárně vyměňují filtry, jak často atd. 

V této souvislosti jsme zažádali podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

Novoroční přání spolku od H. Babické a P. Petříka.  

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_STC026K
https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2020/12/PZKO-Stredni-Cechy.pdf
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příp. i informačního zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podobně, jak jsme učinili 

loni i na MěÚ Čelákovice. Teprve po 45 dnech (tj. po zákonné lhůtě) jsme od Městského úřadu v Čelákovicích 

obdrželi informace na, které jsme požadovali: 

1. Znění požadavku odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice, na jehož základě Společnost Agdata 

s.r.o., IČ: 05171750, Brno, zpracovala cenovou nabídku na monitoring ovzduší v Čelákovicích (viz 

usnesení z RM ze dne 23.3.2021). 

2. Text Smlouvy č. SML/2021/078 na měření kvality ovzduší v ukazatelích polétavý prach, oxid dusičitý 

a přízemní ozón v lokalitě Prokopa Holého a Masarykova/J. A. Komenského, mezi městem 

Čelákovice a společností Agdata s.r.o., IČ: 05171750, Brno (viz usnesení z RM ze dne 23.3.2021). 

3. Veškerou dokumentaci dokládající jednání zástupců samosprávy města Čelákovice se zástupci TOS-

MET Slévárna, a.s., ve věci instalace kontinuálního monitorovacího systému ve všech výduších s 

filtračním zařízením a dalších technologických zařízeních (viz usnesení z RM ze dne 24. 5. 2016).  

Bohužel odpovědi nebyly zveřejněny, jak ukládá zákon: https://www.celakovice.cz/cs/sprava-

mesta/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-materialy/2021.html. 

 

3. 9. 2021 na Radiožurnálu (https://www.mujrozhlas.cz/zive/radiozurnal, stopa 15:10-15:13) představil 

starosta Čelákovic měření kvality ovzduší (měří se polétavý prach, oxid dusičitý a ozon), které se průběžně 

zobrazuje zde: https://www.celakovice.cz/.../mereni-kvality-ovzdusi.html. Přivítali jsme tuto iniciativu, ale 

měření organizované městem bohužel neanalyzuje chemické složení spadu, které je zcela zásadní pro 

určení původu znečištění. Takové měření dlouhodobě požadujeme i v petici https://e-

petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html. Není také jasné, k čemu budou takto získané údaje sloužit a 

zda povedou ke zlepšení kvality ovzduší v našem městě. Předně je důležité upravit integrované povolení 

největšího znečišťovatele ovzduší ve městě TOS-MET slévárna, a.s. K tomu podnikáme kroky spolu s 

Výborem pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Základem je spolupráce jednotlivců a 

spolků, kteří se kvalitou ovzduší dlouhodobě zabývají (jako Okrašlovací spolek čelákovický, viz např. 

http://celakovickeforum.cz/.../kvalita-ovzdusi-v.../) s vedením města. Bohužel vedení města na naši 

opakovanou nabídku spolupráce nereflektovalo. Očekáváme proto užší spolupráci s krajským 

zastupitelstvem a budou nás zajímat hlavně výsledky přezkumu integrovaného povolení a kroky, které KÚSK 

podnikne pro zlepšení ovzduší na základě zjištěných údajů. 

Námi spravovaná Facebooková stránka Chceme čistý vzduch v Čelákovicích k 8. 1. 2021 měla 174 lajků, což 

je nárůst o 20 % oproti přechozímu roku.  

 

Údržba spolkové aleje  
 

Již sedmým rokem pečujeme o alej, kterou jsme vysadili na podzim 2015 s dobrovolníky a kterou nám 

vysvětil páter Mikuláš Uličný. Úklid jsme spojili také s ní, protože o naši pomoc při úklidových akcích přímo 

ve městě neprojevilo vedení města stále zájem, i když si ceníme toho, že před volbami se vedení zapojilo do 

organizace akce v rámci Ukliďme Česko!. Jsme rádi inspirací pro jiné. 

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-materialy/2021.html
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-materialy/2021.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mujrozhlas.cz%2Fzive%2Fradiozurnal%3Ffbclid%3DIwAR2Rkdy1HcR3l-2P3NEW7UjA3YJGGWW_dR2xBDfGV9aflG4xmpP4Id1fNkA&h=AT0ci0WVU1a1VNcX0nKm-h1D8iIMB4EnmCz_XlWZnKQyp_xkGqKGiHF9VkdD9y73_10Jz1LPnft2epB-9EnRh2MKzXtFH2KiwwW85VF88TWX5Taubg2uUqrRpnC4AQPzl_Gj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0YqPqKZRuoK6rRz3tbDea3ipaxshvvSZHCgDzA_cETIJCwgz2QbbzwSMgkllard99sV-Tq08cdDhVYsFwOOp7yMtkx66u_xRHYXP_sSn-U3LuZ2YXliyUOOF1q9VevmebXfKr1B0bFfsY0trKNp9rMCa8CDD_ZVRAmZoxeARDIdrEQrO5rJSKKaoUUdCo5dIQ1Ks5R
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/mereni-kvality-ovzdusi.html?fbclid=IwAR1XMx2taJOJ1pLSN0-fXoq-RfNBFSV0WyvJQoyTMD2iNZCr3GtbKo8exHk
https://e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html?fbclid=IwAR3HrIDA2Cccs80CVVSr63rJdCQgBHg7zMKVmOYjq-IpAHw3R4ZqpPWVyNM
https://e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html?fbclid=IwAR3HrIDA2Cccs80CVVSr63rJdCQgBHg7zMKVmOYjq-IpAHw3R4ZqpPWVyNM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcelakovickeforum.cz%2Faktualne%2Fkvalita-ovzdusi-v-celakovicich%2F%3Ffbclid%3DIwAR0YYakt-MfKLyXE0ukokqn0PGX3ThMorlFhhgYe1cvlnrqCX1oWrpbnIE0&h=AT0gHoH5Dk7rDsZj2DVhgI_sCvoBpqqRtAewPk91_1Z2m8B_XJDrgSCEiv-Of4oYT69nrS-ghrKq6wsyXIz_9vsEFu0GFsDDSKl4TisFpH9JlPi6C8Kmx27WqJNZ9AUFKt0W&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0YqPqKZRuoK6rRz3tbDea3ipaxshvvSZHCgDzA_cETIJCwgz2QbbzwSMgkllard99sV-Tq08cdDhVYsFwOOp7yMtkx66u_xRHYXP_sSn-U3LuZ2YXliyUOOF1q9VevmebXfKr1B0bFfsY0trKNp9rMCa8CDD_ZVRAmZoxeARDIdrEQrO5rJSKKaoUUdCo5dIQ1Ks5R
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2. ledna 2021 jsme za 

hygienických opatření uklízeli alej 

a posekali a vyhrabali stařinu v 

registrovaném významném 

krajinném prvku Na Vinici, jehož 

vyhlášení jsme napomohli. Na jaře 

pak na vyhrabaných místech 

rostlo více vzácných rostlin. Mezi 

odpadky se našla rouška a mnoho 

rachejtlí a petard. 

 

 

 

 

7. března 2021 jsme se vydali opět za přísných 

hygienických opatření na hranice katastru 

Čelákovice, abychom nalezli hraniční strom naší aleje. 

Je jí jabloň kultivar Nabella, který před tím nedávno 

odborně zastřihl člen Okrašlovacího spolku 

čelákovického Jan Frantík. Do mochovského katastru 

jsme již nemohli, a tak jsme se vrátili zpět přes 

Šibeniční vrch, kde jsme zkontrolovali nové výsadby 

břeků, co tam vysadil za spolkové peníze v roce 2020 

náš přítel V. Srb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hrabání posekané stařiny ve starém sadu 2. 1. 2021.  

Petr Petřík ukazuje, kde leží hraniční jabloň. 

Foto P.Macháček 
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V sobotu 24. dubna 2021 proběhl ořez peckovin v aleji. Ořez zajistili Jan Frantík a Václav Srb. 

  

Třešně po prořezu a založení koruny v dostatečné výšce nad terénem. Foto V.Srb 

 

6.června 2021 proběhlo další sekání trávy kolem 

stromků, jehož se zúčastnili čtyři lidé. Foto P. 

Petřík 

 

V neděli 26. 9. 2021 jsme od 8 do 10:30 

posekali další část trávy kolem stromků 

v aleji. Trávu jsme pohrabali a hráběmi a 

vidlemi odnosili na hromady. Než se 

kupky rozloží, tak mohou sloužit jako 

úkryt pro drobnou zvěř. Zároveň tři z nás 

uklidili okolí, ale odpadků bylo naštěstí 

málo vzhledem k pravidelnému úklidu 

členy našeho spolku. Sešlo se nás osm 

včetně čtyř členů Okrašlovacího spolku 

čelákovického. 
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V sobotu 6. 11. 2021 proběhla dosadba ovocných 

dřevin v aleji. Za zničenou hrušeň a na volné místo 

byla dosazena jabloň a hrušeň a do starého sadu 

pak ořešák královský, vše tradičně ze Školky 

Kalvoda. Akce se zúčastnili iniciátor myšlenky V. 

Srb a náš člen J. Frantík.  

 

 

 

 

Dosadba ořešáku ve starém sadu. Foto V. Srb 

 

 

Neposekaná alej. Foto: V. Srb (Posekaná alej. Foto: V. Srb  

Zasloužilí sběrači odpadků. P. Herman se 

synem. Foto: P. Petřík 

Neposekaná alej. V pozadí startujeme křovinořez. Foto V. Srb 

 

https://www.facebook.com/rostislav.kalvoda.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXdnZ4oeqfcO3PiDeiaIUIZFD2jwOPBf5DNZOi_N0HHAt1iRevgXQ3PfOkzhCZyvc2oyzbdY3qmB5WFskEDokCofgGmERhizVczSuwYvUf8Ur31H9tCbE7XRCAF-o8CMFkrnhVmGmybWu207KYT9wAkBSpEO7qRY887fRD-wVbH_mqi0-teJnzJ6UhO9LjBUkc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rostislav.kalvoda.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXdnZ4oeqfcO3PiDeiaIUIZFD2jwOPBf5DNZOi_N0HHAt1iRevgXQ3PfOkzhCZyvc2oyzbdY3qmB5WFskEDokCofgGmERhizVczSuwYvUf8Ur31H9tCbE7XRCAF-o8CMFkrnhVmGmybWu207KYT9wAkBSpEO7qRY887fRD-wVbH_mqi0-teJnzJ6UhO9LjBUkc&__tn__=kK-R
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29. 8. 2021 jsme opět sekali trávu kolem stromků v aleji společně s V. Srbem a J. Paldusem. Během 2,5 

hodiny jsme stihli posekat vzrostlou trávu kolem jablůněk a srovnat terén hráběmi a krumpáčem. Prohrábli 

jsme také kaluže na cestě tak, aby voda odtékala do polí nebo ke kořenům stromků. Nakonec jsme 

posbírali pár odpadků a paběrkovali z kupy brambor, které tam někdo odvezl spolu s kamením.  

 

Jablka na stromku v aleji. Foto P. Petřík 

Práce s veřejností na téma zeleň a stromy 
 

Také letos jsme uveřejnili několik fotografií jarních bylin z lužních lesů. Cílem bylo vzdělávat veřejnost.  

  

Křivatec rolní. Foto P. Petřík  Plicník tmavý. Foto P. Petřík 



9 

 

V dubnu jsme se účastnili výzkumné soutěže pro veřejnost 

zjišťující velikosti čnělek u prvosenek. „Honba za petrklíči“ je 

program občanské vědy, který byl spuštěn v roce 2019 v Estonsku 

a letos se připojila i ČR a koordinuje ho Botanický ústav AV ČR a 

Český svaz ochránců přírody. Cílem programu je zjistit, jak se u nás 

petrklíčům daří, a tak získat více informací o stavu naší přírody a 

krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. července 2021 jsme uveřejnili krátké video ukazující 

diverzitu bylin a hmyzu na hřišti před gymnáziem. Závěry 

zachytily štírovníky, chrpy, černohlávky, jetele a mnoho 

dalších nasytilo včely a čmeláky a oslovily 1131 adres. Škoda, 

že tyto záběry byly poslední, protože město Čelákovice se 

rozhodlo zde vybudovat hřiště s umělým povrchem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvosenka jarní na svahu před podjezdem 

železnice v Jiřině nedaleko vrtule. Foto P. 

Petřík 
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Jedním ze zachovalých míst se stal i násep raně novověkého mostu, z něhož jsme přinesly pár záběrů 

V neděli 19. prosince 2021 členové Okrašlovacího spolku čelákovického spolu s milými hosty ozdobili 

vánoční živou jedli na náměstí, která od října 2012, kdy byla vysazena, vyrostla z 4,5 metru na téměř 

dvojnásobek. Za dobu devíti let je to tak poprvé, co se pyšní ozdobičkami. 

 

 

  

Vánoční jedle Čelákovic. Foto J. Paldus 
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Naše činnost ve správním řízení a jednání se státními institucemi 
 

Spolek odeslal asi 200–400 stránek textů včetně obrazových příloh v rámci komunikace s úřady. Spolek 

nemá žádné zaměstnance, nemá v podstatě žádné prostředky (viz transparentní účet). Spolek pro 

zefektivnění činnosti a zvýšení úspěšnosti svých snad v typicky odvolacím procesu, potřebuje kvalitního 

právníka. Tato činnost spolku je průkopnická v českém právním řádu, protože ovlivňuje činnost 

příslušného krajského úřadu, MŽP a oblastního inspektorátu ČIŽP. 

Vývoj návrhu na registraci VKP 

Okrašlovací spolek čelákovický se snaží zhruba od poloviny roku 2020 o zajištění ochrany komplexu 

mokřadních biotopů různého charakteru v okolí bezejmenné vodoteče na východním okraji Lysé nad Labem 

zvaného pod místním názvem Žabák. Předmětné území je v širším okolí intenzivně využívané zemědělské 

krajiny ojedinělé a příznivě ovlivňuje hydrologické a mikroklimatické podmínky přilehlého okolí. Funguje 

jako rozlivová oblast přilehlého toku v období s vyššími srážkami, zajišťuje na poměrně velké ploše i průsak 

vody do podzemí a je biotopem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Na území Mokřadu Žabák proběhly v roce 2019 a zejména v roce 2020 botanické a zoologické průzkumy, 

které dokládají výskyt a rozmnožování celkem 46 zvláště chráněných druhů. Dosud bylo zaznamenáno 189 

druhů cévnatých rostlin, dále 5 druhů obojživelníků, 2 druhy plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. Ze 

zjištěných taxonů patří dle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) 5 druhů do kategorie kriticky 

ohrožený, 22 do kategorie silně ohrožený a 19 do kategorie ohrožený. Nálezy jsou zaznamenány v Nálezové 

databázi ochrany přírody AOPK ČR. 

Jak jsme již psali v minulé výroční zprávě, podali jsme podnět na registraci významného krajinného prvku 

Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Dne 30. 6. 

2020 správní orgán sdělil, že v současné době vyhodnocuje předložené podklady a jelikož se jedná o zvláště 

složitý podnět, předpokládá, že bude znát výsledek do 90 dní (§ 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.) a o 

výsledku bude informovat. Teprve až 15. 1. 2021 po urgenci vedoucí odboru sdělila, že „MěÚ Lysá nad 

Labem, Odbor výstavby a životního prostředí nebude “mokřad Žabák” registrovat jako VKP.“ Takové 

zdůvodnění považujeme vzhledem k výskytu vysokého počtu zákonem chráněných druhů za nedostatečné, 

a proto jsme podnět znovu podali. Ani po více než roce a půl místně příslušný orgán ochrany přírody 

nepřikročil k ochraně lokality v rozporu s doporučeními AOPK ČR z 27. 5. 2020 a expertní studie z 12. 5. 

2020. Tato liknavost vedla k tomu, že zde proběhly škodlivé činnosti (viz např. zde). Naštěstí rychlým 

zásahem České inspekce životního prostředí byl tento nepovolený zásah pozastaven, ale lokalita zůstává 

ohrožena další činností. Domníváme se, že momentálně nejvhodnější možnou ochranou stále zůstává 

vyhlášení lokality nebo alespoň její části jako registrovaný významný krajinný prvek dle § 6 zákona o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (viz doporučení AOPK ČR). Pro vyhlášení VKP je dostatek věrohodných 

údajů. Celou situaci sledoval dokonce Český rozhlas 31.8. 2021: https://plus.rozhlas.cz/mokrad-zabak-

podle-radnice-neexistuje-biologove-v-nem-pritom-nasli-chranene-a-8554816. Podali jsme proto žádost o 

informace, kterou nám nejdříve MěÚ Lysá n. Labem zamítl, ale po našem odvolání ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, nám je museli vydat. Zjistili jsme, že místně příslušný úřad neudělal pro ochranu 

Žabáku vůbec nic. 

https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2021/02/VKP-Zabak.pdf
https://lysanasspojuje.cz/na-mokradu-je-opet-zivo/
https://plus.rozhlas.cz/mokrad-zabak-podle-radnice-neexistuje-biologove-v-nem-pritom-nasli-chranene-a-8554816
https://plus.rozhlas.cz/mokrad-zabak-podle-radnice-neexistuje-biologove-v-nem-pritom-nasli-chranene-a-8554816
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Mokřad Žabák u Lysé nad Labem. Foto: Dan Drahotský 

 

Aktivity v Olomouckém kraji 
 

I v roce 2021 jsme pokračovali v našich početných aktivitách i za hranicemi našeho kraje zásluhou našeho 

člena M. Mokrejše a vstoupili do asi 10 správních řízení v Olomouckém kraji, ve kterých nejsou 

respektovány zájmy ochrany přírody a krajiny a kde jsme nashromáždili v minulosti tisíce nálezových dat 

včetně chráněných druhů. Podali jsme několik desítek připomínek do různých řízení, včetně odvolání a 

žádostí o přezkum. V několika případech Ministerstvo životního prostředí potvrdilo zjištění a námitky 

spolku. Spolek podal ve dvou etapách precizní připomínky k návrhu územního plánu, na základě jím 

provedených odborných průzkumů a zhodnocení a navrhl vyhlášení maloplošných chráněných území, což 

podpořila AOPK ČR. Samospráva naše návrhy obešla a státní správa je částečně ignoruje. V těchto řízeních 

již vyčerpal své možnosti ve smyslu připomínek účastníka řízení, odvolání, podnětu na přezkum, podnětu k 

činnosti. S cílem učinit několik právních kroků v několika řízeních, které dosud nemohl podniknout pro 

nedostatečné právní zázemí, aby zamezil likvidaci cenných stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů a 

rostlin, jsme proto podali žádost o grant (viz výše) a ten jsme dostali. 



13 

 

 

Hlavní stránka Deníku N, který psal zásluhou redaktora Moláčka o kauze ve Velkém Vrbně. 
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Naší činností jsme se zasadili se o záchranu biotopu motýla roku 2021 jasoně dymnivkového a jehož biotop 

je nyní přímo likvidován stavbou infrastruktury k lyžařskému areálu Paprsek ve Velkém Vrbnu. Více se 

dočtete zde.  

Jasoň dymnivkový. Foto M. 

Mokrejš  

Kromě mnoha údajů o 

rozšíření tohoto 

vzácného motýlu dodal 

náš člen RNDr. Martin 

Mokrejš, Ph.D., pro 

potřebu Agentury 

ochrany přírody a 

krajiny ČR mnoho 

krásných fotografií, 

jako je právě ta zde. 

Více o jasoňovi 

naleznete v tiskové 

zprávě České 

entomologické 

společnosti zde. 

 

 

 

 

Po České inspekci životního prostředí (ČIŽP) nyní požadujeme zajištění nápravy ekologické škody podle 

zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, 

případně alternativně podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na základě nám 

adresovaného dopisu z 21. 6. 2021 ČIŽP nevylučuje, že se jedná o ekologickou újmu na stanovišti 

chráněného druhu jasoně dymnivkového, avšak její oprávněnost musí teprve posoudit v souladu s ust. § 8 

odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb. 

  

https://www.celakovice.org/velke-vrbno/velke-vrbno-mala-vodni-nadrz-v-lyzarskem-arealu-paprsek/
https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/ze-zivota-hmyzu/aktualne-ze-zivota-hmyzu-I/
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Spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ Čelákovice 
 

Rádi bychom 

představili 

výsledek úspěšné 

spolupráce s 

místním orgánem 

ochrany přírody – 

Odborem životního 

prostředí MěÚ 

Čelákovice.  

Nejdříve jsme byli 

osloveni v rámci 

správního řízení o 

kácení lípy srdčité v 

Nedaninách. Lípa 

měla v prsní výšce 

obvod 2 metry, ale 

zlomený vrchol 

koruny. Byla sice cenná pro své rozměry, ale pro poškození 

mohla být nebezpečná pro lidi. Na kmenu jsme zjistili tři otvory, 

které vedly do dutin, které by mohli využívat chránění 

živočichové jako např. lejsek bělokrký či l. šedý, oba udávaní 

v mapovacím poli ČSO v Čelákovicích (NDOP ID | 36496967 a ID 

| 36264222). Proto jsme doporučili lípu důkladně prohlédnout, 

zda v dutinách nehnízdí ptáci či nezimují netopýři, aby nedošlo 

k porušení zákona č. 114/1992 Sb. To se opravdu stalo a pracovnice OŽP spolu s ČSOP Polabí místo prohlédli 

a zjistili hnízdiště pravděpodobně strakapouda velkého. Celé vyjádření je v tomto rozhodnutí. Lípa byla 

ponechána jako torzo a my se můžeme těšit ze zpěvu ptáků. Děkujeme! 

 

Účastnili jsme se také 12. 10. 2021 místního šetření 

za FAIR PLAY, z.s., v rámci správního řízení ve věci 

zásahu do VKP na pozemcích p.č. 1550/11 a p.č. 

3216 oba v k.ú. Čelákovice na břehu Labe. 

Doporučili jsme před kácením vybraných dřevin 

věnovat pozornost výskytu netopýrů, kteří mohou 

obývat časté dutiny. Ohledání by mělo proběhnout 

za přítomnosti odborníka a v případě potvrzení 

výskytu doporučuji strom zachovat jako 

stabilizované torzo. Při kácení je nutné vyhnout se 

jakémukoliv poškození perspektivních jedinců 

dubů. Ohledně odebrání řízků pyramidální lindy 

bylo jednáno s p. Fr. Malkem. Podle něj se odběr 

řízků provádí zpravidla v termínu březen. Pokud se odebírají řízky na podzim, tak mají přezimovat v hromadě 

písku. Dřevina má zpravidla kořenové výmladky. 

Doupný strom lípy a následné torzo. Foto P. 

Petřík 

Topoly u slatiny, které se nepodařilo uhájit před pokácením. 

https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2021/04/nedaniny-lipa-verejny.pdf
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Spolupráce s ostatními spolky a skupinami 
 

Jsme i nadále členy Místní akční skupiny Střední Polabí, v jejíž Kontrolní a monitorovací komisi máme 

zastoupeného P. Hermana. Každoročně jí přispíváme 1000 Kč, protože její činnost považujeme za důležitou.  

Stali jsme se přidruženými členy Zeleného kruhu, což nám umožňuje zapojení do e-mailové 

konference Oborové platformy Zeleného kruhu – je zde možnost i rozesílat pozvánky na akce ostatním 

organizacím, či žádat o podporu kauz/sběru podpisů ad. Dále se např. můžeme účastnit oborových 

setkáních, která pořádá Zelený kruh pro všechny členy dvakrát ročně.  

 

 

Tradičně 6. 8. 2021 ve spolupráci s Muzeem přírody Český ráj zaškolil P. Petřík děti do tajů botaniky při biologickém 

soustředění 

. 
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Pro Městský dům dětí a mládeže 

Čelákovice zpracoval P. Petřík 

soupis dřevin na zahradě MDDM, 

který poslouží k výrobě dřevěných 

cedulek. Průzkum prokázal na 20 

druhů dřevin včetně kultivarů. 

Bohužel dva vzrostlé platany byly 

pokáceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naši činnost přispěli P. Herman (2 400 Kč), P. Petřík (2 000 Kč), J. Špaček (2 000 Kč), R. Ocelák (1 900 Kč) 

a P. Macháček (300 Kč). Za všechny dary děkujeme! Všechny transakce proběhly na transparentním účtu 

Fio 2600546049/2010.  

       

Projednáno a schváleno per rollam od 28. 1. do 7. 2. 2022 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – předseda Okrašlovacího spolku čelákovického 

Zpracoval: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

  

Jedle ojíněná v zahradě MDDM Čelákovice. Foto P. Petřík 

RNDr. Petr 
Petřík, 
Ph.D.

Digitálně 
podepsal RNDr. 
Petr Petřík, Ph.D. 
Datum: 2022.02.07 
09:59:56 +01'00'
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Pohyby na spolkovém účtu 
 

 

Přehled pohybů na účtu Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2021. 



List1

Stránka 1

Závěrka 2021
příjmy 80830,8

Dotace

Dary

Příjmy celkem

výdaje 6360

SLUŽBY 0 Kč

MATERIÁL 0 Kč

STROMY 360 Kč

KANCELÁŘ 0 Kč

SPOTŘEBNÍ 0 Kč

0 Kč

POŠTOVNÉ 0 Kč

Dary

MZDY 0 Kč

banka 80754,8

pokladna 0 Kč

celkem 76470,8

majetek 0 Kč

pohledávky 0 Kč

73 990,80 CZK

8 840 Kč

82 830,80 Kč

DOPRAVA A 
BALNÉ

5 000 Kč

členské 
poplatky 1 000 Kč

VÝDAJE 
CELKEM 6 360 Kč
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