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Shrnutí nejdůležitějších událostí 
 

Rok 2022 byl ve znamení válečných událostí, které dopadly na celý svět, ale na činnost spolku naštěstí neměly 

vliv. Je důležité mít stále na paměti, že demokracie je velice křehká a že se mimo jiné opírá o aktivní 

občanskou společnost. Jako členové MAS Střední Polabí jsme alespoň sdíleli výzvy NS MAS na našich 

webových stránkách.  

 

Přehled aktivit 
 

Naše činnost zasahuje do několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště 

chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, především na území Staroměstska 

(záchrana orchidejových luk a pramenišť se zdrojovkami a mediálně známá nelegální stavba vodní nádrže 

Velké Vrbno). Vysadili jsme další stromy v polní krajině Polabí. Oficiální cestou jsme požádali Krajský úřad 

Středočeského kraje k prošetření postupů orgánu ochrany přírody (Odboru životního prostředí a výstavby MěÚ 

Lysá n. L.), které vedly k nedostatečnému zajištění ochrany území tzv. mokřadu Žabák a 47 zákonem 

chráněných druhů, a ten nám dal částečně za pravdu. Státní podnik Lesy ČR na náš návrh začal s 

vytipováním smolných stromů, které by mohl vyhlásit za Významné stromy LČR. Zúčastnili jsme se 

semináře o úsporném bydlení v Čelákovicích, který zorganizoval náš člen. Čistili jsme ve spolupráci s dalšími 

partnerskými organizacemi Bílou stráň u Mochova a zachránili jsme tak hlaváčky jarní a další rostliny před 

zarůstajícím křovím.  

10. 8. 2022 se konala schůze spolku, kde jsme z 26 návrhů od většiny členů rozdělených do pěti kategorií 

(alej, vzdělávání a práce s veřejností, ochrana přírody, ovzduší a teambuilding) odhlasovali šest i s garanty, 
jež zajistí realizaci:  

1. Pokračování aktivit za lepší ovzduší. – P. Petřík 
2. Lesní naučná stezka pro děti a Lesní olympiáda pro děti ve spolupráci s MDDM. – P. Herman 
3. Spolková víkendová akce – J. Nováková 
4. Osazení nově získaného pozemku u aleje a vybudování posezení. – J. Paldus 
5. Ochrana doupných stromů z důvodu návratu dudka chocholatého. – P. Macháček 
6. Watchdogové aktivity za ochranu přírody. Jsme přihlášeni k informování o řízeních. – M. Mokrejš 

 

Foto ze schůze spolku 10. 8. 2022. Zleva P. Jiras, J. Paldus, P. Herman, J. Nováková, P. Petřík, J. Frantík, A. Neumanová 

 

25.5. 2022 jsme přivítali mezi námi novou členku Ing. Jiřinu Novákovou, která se bude věnovat práci s 

dětmi, administrativě a grantové politice. Ze spolku naopak odešla kvůli zaneprázdněnosti Ing. Alena 

Neumanová. Alena byla zakládající členkou našeho spolku a vždy nadšeně pracovala pro výbor. Předseda 
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obeslal 2. 10. 2022 k výboru oznámení o jejím odchodu a zároveň nechal hlasovat per rollam o jejím nástupci 

Petru Hermanovi, spolehlivém a pracovitém členovi spolku, který vyřídil v poslední době nejméně dvě dotace 

na výsadbu stromků. Jiřina Nováková převzala po Aleně daňovou evidenci. Petr Herman byl většinou zvolen 

a přijat do výboru Okrašlovacího spolku. 

Informace o nás zveřejňujeme především v nezávislých celonárodních médiích jako je Česká televize, Deník 

N, lokálních médiích (Florián) či prostřednictvím veřejných skupin na sociálních sítích. Proto jsme letos vyčlenili 

i speciální oddíl výroční zprávy Píše a mluví se o nás. 

 

Granty 
 

Získali jsme dva granty od Zelených Olomouc, jeden od ČSOP, od Nadace Tipsport a Nadace ČEZ. Ze 

získaných prostředků jsme vysadili stromy a pořídili lis na ovoce anebo náčiní k péči o naši alej. Naše činnost 

byla na rok od 1. 6. 2021 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, která porušují veřejný zájem“ bylo 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. Závěrečná monitorovací zpráva ke grantu OSF byla schválena a audit byl 

v pořádku. Schválené dokumenty, resp. jejich finální verze (Monitorovací zpráva, Přehled ukazatelů a dopadů 

projektu a Závěrečné vyúčtování projektu) byly 7. 10. 2022 odeslány OSF. V roce 2022 jsme též neúspěšně 

žádali OSF o podporu v rámci výzvy základních grantů. 

 

Publikační a osvětová činnost 
 

Na setkání Pracovní skupiny Ochrana přírody České botanické společnosti ke studiu vzácných druhů, 

které se konalo ve dnech 4. až 6. května 2022, náš člen M. Mokrejš referoval o činnosti autorizovaných osob 

v kontextu až systematické a plošné likvidace stanovišť zvláště chráněných druhů a evropsky významných 

druhů.  

  

 
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 

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.activecitizensfund.cz/news/zname-vysledky-prvnich-akcnich-a-matchingovych-grantu/
https://www.activecitizensfund.cz/news/zname-vysledky-prvnich-akcnich-a-matchingovych-grantu/
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Ochrana ovzduší 
 

Dne 10. 2. 2022 Okrašlovací spolek čelákovický podal žádost o informace na Středočeský kraj týkající se 

zejm. přezkumu integrovaného povolení udělovaného KÚSK podniku TOS-MET slévárna, a.s. od roku 

2016 (tj. od poslední velké mediálně známé havárie) do současnosti. Jedná se zejm. o: 

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. 

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. 

5. Výsledky provedených kontrol, jakým způsobem a jak často se ve slévárně vyměňují filtry, atd. 

Oficiální cestou zaslaný dopis, na který nám jeho adresát Ing. J. Pátek dosud neodpověděl, má v záhlaví 10. 

2. 2022. Po urgencích jsme se rozhodli celý dopis zveřejnit. Upozorňovali jsme v něm adresáta na některá 

úskalí přístupu města k měření ovzduší, žádali o vizi, jak chce ze své pozice přispět ke zlepšení ovzduší 

a navrhli zapojení města do čerpání dotací na monitoring ovzduší. Chtěli jsme, aby odpověděl ze 

své trojjediné pozice starosty, krajského zastupitele i člena komise pro bezpečnost a IZS Středočeského kraje 

na tři otázky. V dopise se zaprvé ptáme, proč se v Čelákovicích neměří spad toxických kovů v souvislosti 

se slévárenským provozem. Zadruhé, jak město hodlá současná měření využít pro zlepšení kvality 

ovzduší. A do třetice, kdy se dočkáme systému včasného varování obyvatel a škol při zhoršené kvalitě 

ovzduší, jak jsme požadovali (e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch). 30. 7. 2022 byl zaslán do redakce 

Zpravodaje města Čelákovic článek k tomuto dopisu, který dosud nebyl zveřejněn. MěÚ Čelákovice nám 

potvrdil, že dopis pro starostu byl zaevidován do spisové služby a předán k vyřízení Ing. Josefu Pátkovi.  

27. 3. 2022 člen Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje P. Petřík pokračoval v 

dlouhodobém tématu zlepšení kvality ovzduší a informoval o vývoji dopadu čelákovické slévárny na 

březnovém zasedání své kolegy. Poskytl jim zejm. vyjádření vedoucího Oddělení chemie a fyziky aerosolů 

Ing. Vladimíra Ždímala, Dr. z Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Dr. Ždímal potvrdil, že existují metody 

“Receptor modeling/Source apportionment”, které umožňují ze znalosti detailního složení na místě receptoru, 

rozdělení velikosti částic a meteorologie v době odběru vzorku, určit podíly jednotlivých zdrojů na znečištění v 

daném místě a čase. Dá se tedy například říci, že 43 % aerosolu ve frakci PM 2,5 bylo z dopravy, 25 % ze 

spalování uhlí v elektrárnách, 15 % z lokálních topenišť, 7 % ze sléváren, 8 % z dálkového transportu apod. A 

přesně toto potřebujeme znát i pro naše město, ale bohužel ani současná měření prováděná ČHMÚ či 

městem zjištění původce znečištění neumožňují. 

27. 7. 2022 byl odeslán dopis hejtmance Středočeského kraje Mgr. P. Peckové k řešení neuspokojivé 

životní situace zdejších obyvatel. Dopis byl odeslán společně s dopisem předsedkyně spolku Dělnické domky 

A. Pencovou. 23. 8. nám odpověděla asistentka paní hejtmanky, že paní hejtmanka obdržela naši pozvánku 

do Čelákovic týkající se životní situace zdejších obyvatel a problematiky kvality ovzduší s tím, že děkuje za 

poskytnuté informace, seznámení se s tím, jak vidíme zdejší situaci. Bohužel vzhledem ke své obrovské 

pracovní vytíženosti nemohla osobně přijmout naše pozvání. Proto paní hejtmanka naši věc předala k řešení 

paní radní Janě Skopalíkové, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství, která má problematiku v 

gesci. 

Místo spolupráce s městem nastala bohužel konfrontace. 25. 8. 2022 starosta Josef Pátek vykázal P. 

Petříka z prostoru pro diskusi s občany na zastupitelstvu, která měla probíhat od 18 do 19 hodin. Dr. 

Petřík ho požádal o možnost vystoupit veřejně k problematice ovzduší jako člen Výboru pro životní prostředí 

a zemědělství Středočeského kraje.  

https://www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje/?__cft__%5b0%5d=AZVp7KUXiojPtEcd5pxYG2wEzvFmiiSPs6YY96QL3-qTk8kz9ERs4eBJ6kunZrR3Nsb9A0pzoRNlYIH-2sx3CTMI5MV0ROCkbEVQBcWjlJCo8tMDd2pKydGqVUi2rNhf9us6rGu1TBY_Phui2-8mbvpKffcyKlCXUXqa_a6sidbI6hKRMwm5xfeus2zRYfNK-vk&__tn__=kK-R
https://celakovice.org/2022/06/24/otevreny-dopis-starostovi-mesta-celakovic-ing-josefu-patkovi-k-jeho-zvoleni-do-funkce-zastupitele-stredoceskeho-kraje
https://www.facebook.com/Petr.Petriik?__cft__%5b0%5d=AZVp7KUXiojPtEcd5pxYG2wEzvFmiiSPs6YY96QL3-qTk8kz9ERs4eBJ6kunZrR3Nsb9A0pzoRNlYIH-2sx3CTMI5MV0ROCkbEVQBcWjlJCo8tMDd2pKydGqVUi2rNhf9us6rGu1TBY_Phui2-8mbvpKffcyKlCXUXqa_a6sidbI6hKRMwm5xfeus2zRYfNK-vk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UCHPAVCR?__cft__%5b0%5d=AZVp7KUXiojPtEcd5pxYG2wEzvFmiiSPs6YY96QL3-qTk8kz9ERs4eBJ6kunZrR3Nsb9A0pzoRNlYIH-2sx3CTMI5MV0ROCkbEVQBcWjlJCo8tMDd2pKydGqVUi2rNhf9us6rGu1TBY_Phui2-8mbvpKffcyKlCXUXqa_a6sidbI6hKRMwm5xfeus2zRYfNK-vk&__tn__=-%5dK-R
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Pan místostarosta Studnička se zase snažil za pana starostu a krajského zastupitele Pátka narychlo sehnat 

odpověď od krajských úředníků (viz dopis na KÚSK) na náš otevřený dopis. Naši odpověď adresovanou 

KÚSK z 21. 9. 2022 přetiskujeme zde: 

Vážené dámy,  

děkujeme za postoupenou odpověď na otevřený dopis, který adresoval dr. Petřík 10. 2. 2022 krajskému zastupiteli a starostovi města Čelákovice 

Ing. J. Pátkovi (https://www.celakovice.org/.../otevreny-dopis-starostovi...) a na který adresát neodpověděl. Proto o informace bylo požádáno 

prostřednictvím zákona dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „ZInf“, viz níže).  

Jak víte, Okrašlovací spolek čelákovický se kvalitou ovzduší zabývá dlouhodobě. Podali jsme připomínky k Akčnímu plánu k implementaci 

Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02 a iniciovali petici Chceme čistý vzduch (https://e-petice.cz/petitions/chceme-

cisty-vzduch.html, dále jen „Petice“). V této petici jsme požadovali zajistit dlouhodobé nezávislé měření ovzduší a také dosáhnout zpřísnění 

emisních limitů podniku TOS-MET slévárna, a. s (dále jen „TOS-MET“). Konkrétně jsme v Čelákovicích žádali 1) o provedení nezávislého, 

dlouhodobého a online přístupného měření kvality ovzduší včetně systému včasného varování obyvatel a škol a 2) o přezkum integrovaného 

povolení podniku TOS-MET vydávaného Krajským úřadem Středočeského kraje (dále jen „KÚSK“).  

Petici jsme se sice 6. 10. 2020 rozhodli po 3 letech uzavřít, protože požadavky byly částečně splněny, ale problémy bohužel nezmizely.  

K bodu 1 Petice potvrzujeme, že ke konci roku 2018 byla instalována Středočeským krajem mobilní stanice imisního monitoringu,  která měřila 

koncentrace polétavého prachu PM10 a benzo(a)pyrenu ve městě Čelákovice v roce 2019. Opakovaně jsme za petiční výbor žádali, abychom 

byli přítomní instalaci měřicí stanice v souvislosti s provozem velkého znečišťovatele TOS-MET, ale nebyli jsme osloveni. Nakonec byla stanice 

instalována ve vzdálenosti asi 700 m od průmyslového provozu, přičemž při směru větru ze západního sektoru je možné zachytit nějaké ovlivnění 

z uvedeného zdroje, ale jejím hlavním účelem je sledovat pozaďové úrovně koncentrací PM10 ve městě, a to vzorkovačem ve 24hodinovém 

režimu, nikoliv tedy kontinuálně. Naměřené hodnoty jsou k dispozici na stránkách kraje pouze k roku 2019 a dále na stránkách ČHMÚ s ročním 

zpožděním, a tak občanům nemůže sloužit pro sledování aktuálních hodnot. Vyhodnocení ročního měření těchto polutantů je shrnuto v závěrečné 

zprávě s výsledkem, že u B(a)P byl překročen imisní limit. Připomínáme, Hladiny benzo(a) pyrenu jsou překračovány v celém Středočeském 

kraji a není nám známo, že by byla podniknuta nějaká systémová opatření směřující k nápravě tohoto neutěšeného stavu.  

Protože tento bod Petice byl splněn pouze částečně, probíhají další jednání se zástupci kraje.  

K bodu 2 Petice jsme byli informováni, že KÚSK provedl poslední přezkum provozu TOS-MET v období 25.5.2021 až 18.10.2021 s tím, že nebylo 

zjištěno porušení integrovaného povolení i přesto, že dochází k opakovaným a prokazatelně doloženým únikům prachu ze slévárenského 

provozu. 

Problém znečišťování ovzduší je Středočeskému kraji dobře znám mj. z desítek stížností od občanů Čelákovic a byli s ním opakovaně seznámeni 

i členové Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Středočeského kraje. Z několika sérií měření spadů nebo prachu byly 

prokázány velmi vysoké hodnoty pro několik toxických kovů. Co nám chybí, je kontinuální měření těchto prvků tak, aby se mohl posoudit roční 

limit stanovený pro zástavbu. Neřešíme tedy problematiku emisních limitů, které upravuje integrované povolení a také přídatné faktory (předem 

naplánované kontroly, praxe ovlivňování výsledků měření, roky neměněné/nepoužívané filtry apod.), ale chceme určit zdroj zodpovědný za 

znečištění prachem v zástavbě mimo průmyslový areál. Vítáme informaci, že od od 1. 1. 2022 kraj v rámci tzv. rotačního měření provádí na 

stanici měření V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd a Pb. Dodáváme, že tyto musí být měřeny tak, aby výsledky byly využitelné v normativní 

analýze (viz výše). 

Dr. Petřík kolegy informoval 10. 3. 2022 kolegy z Výboru o vyjádření dr. V. Ždímala, který potvrdil, že existují metody Receptor modeling/Source 

apportionment (dále jen „RM/SA“), které umožňují ze znalosti detailního složení na místě receptoru, rozdělení velikosti částic a meteorologie v 

době odběru vzorku, určit podíly jednotlivých zdrojů na znečištění v daném místě a čase. Dá se tedy například říci, že 43 % aerosolu ve frakci 

PM2,5 bylo z dopravy, 25 % ze spalování uhlí v elektrárnách, 15 % z lokálních topenišť, 7 % ze sléváren, 8 % z dálkového transportu apod. V 

příloze zaslal i konkrétní studii, která tuto metodu využila. Z výše uvedených důvodů nemůžeme tedy souhlasit s tvrzením Kraje, ze „v praxi tato 

metoda selhává.“ Není zde uveden žádný odkaz na dokument, ze kterého by to vyplývalo. V USA se tato metoda minimálně 20 let používá u 

soudu, když se vyměřují pokuty znečišťovatelům. Když se detailně stanoví chemické složení aerosolu, je možné s vysokou mírou jistoty určit 

zdroj emisí. Pro zajímavost uvádíme, že již v letech 1998–1999 v USA mentor dr. Ždímala prof. Hopke jezdil coby svědek se zkušeností s RM/SA 

k soudům. Tyto soudy řešily spory mezi státy USA nebo mezi státem USA a Kanadou ohledně přeshraničního transportu škodlivin. Prof. Hopke 

využíval výsledky z RM/SA metod k dokázání, že konkrétní slévárna, tepelná elektrárna/spalovna se podílela na celkovém množství aerosolových 

škodlivin ve výši třeba 7 %. Z těchto výpočtů se potom odvíjely částky kompenzací, které jedna strana platila druhé. 

Nevidíme žádný odborný důvod, proč by to samé nešlo udělat u nás. Pomocí kombinace chemického složení na místě receptoru, meteorologie 

v dané době a metod PMF, ME-2 a PSCF se dá určit konkrétní slévárna/spalovna/tepelná elektrárna, odkud daná škodlivina dorazila.  

Píšete, že městský úřad Čelákovice eviduje neustálé stížnosti na množství prachu v ovzduší a že imisní situaci v okolí slévárny nelze vztáhnout 

pouze na provoz slévárny, ale širší okolí. Již neuvádíte, kde se tyto stížnosti koncentrují a že to je právě v blízkosti podniku TOS-MET. Navíc 

nedávno naměřené hodnoty pro PM10 ze dvou čidel umístěných v Čelákovicích na základě smlouvy mezi městem a Agdata, s. r. o., by mohly 

svědčit o něčem jiném, jak je patrné z odpovědi na žádost o poskytnutí informace dle ZInf ze 17. 8. 2022 (čj.: MUC/09279/2022, viz příloha). 

Citujeme: „Dne 21. 7. 2022 byly u Hasičárny zaznamenány ojedinělé velmi vysoké koncentrace všech sledovaných frakcí prachových částic, a 

to v ranních a nočních hodinách. Na Masarykově byly ojedinělé velmi vysoké hodnoty, bez časové návaznosti na druhou lokalitu (dopoledne).“ 

To by mohlo mít přímou souvislost s úniky prachu zaznamenanými ten den občany Čelákovic. Nutno ale dodat, že tyto senzory měří sice (na 

rozdíl od pozaďové stanice provozované ČHMÚ) na exponovaných místech města, ale údaje z nich s údaji z ČHMÚ bohužel nelze porovnat. Jak 

mi potvrdil pracovník ČHMÚ, ČHMÚ se může vyjádřit pouze k měření, u kterého má doloženou akreditaci a autorizaci a kde má oficiálně k 

dispozici naměřená data. V případě měření senzory je navíc potřeba nejprve ověřit kvalitu měření senzorů. 

Dodejme, že naše požadavky mají již své vzory. Středočeský kraj podporuje imisní monitoring na Kladensku, konkrétně na stanicích Kladno-

Vrapice, Kladno-Stehelčeves a Kladno-Buštěhrad, kde se měří polétavý prach a těžké kovy (Cr, Mn, Ni, As, Cd, Pb) v částce 650 000 Kč/rok. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.celakovice.org%2F2022%2F06%2F24%2Fotevreny-dopis-starostovi-mesta-celakovic-ing-josefu-patkovi-k-jeho-zvoleni-do-funkce-zastupitele-stredoceskeho-kraje%3Ffbclid%3DIwAR16GE6MroTfswMLC-rBkaX6lGCB3b8A9L3e-DbSyNkvQKhNQkOAx3JuHJg&h=AT1QzEOhUSCWsSvhXh5sy1tiWGR1IPPb5x7QAjXo5ff02UaM9fUe8xqtvku02BI8op-WtbTtnsa17Ed-qzIBohntR8FAOWk7-ZODrsoTMP-iJeGKlilrcfBoV7Q0QoYb-NUL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UHb_of_1bTFyxJPCp9bHfs1No4llt1kCQMoeDwkkJtkFd6vkf01S8R94L2Xow5twJJFCSsFV3J7Z15jvg1Ms_IoNcOPSD5poNwVtoZ0ierd7nUwHYevG-8XxCN8ujIpkxCu5VQxqcZcyZEQyat5q5loEc4D7BiHoyzD6CnOQGZk3Ncen5rq--q7QxFd0RztaBAP00ZdBYZA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fe-petice.cz%2Fpetitions%2Fchceme-cisty-vzduch.html%3Ffbclid%3DIwAR16GE6MroTfswMLC-rBkaX6lGCB3b8A9L3e-DbSyNkvQKhNQkOAx3JuHJg&h=AT2-S4NLNsHi3Rsx54JFjv9yDDOWnl91y-XoazIusSFLGsu84pWdGtGSMmbwHIw6_hfOKO6m0Hn7y9q8WrDczyCD9borhfRDQUgcgKHHVupWoyvwttr_Hnhk8RTfkvc7q6A8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UHb_of_1bTFyxJPCp9bHfs1No4llt1kCQMoeDwkkJtkFd6vkf01S8R94L2Xow5twJJFCSsFV3J7Z15jvg1Ms_IoNcOPSD5poNwVtoZ0ierd7nUwHYevG-8XxCN8ujIpkxCu5VQxqcZcyZEQyat5q5loEc4D7BiHoyzD6CnOQGZk3Ncen5rq--q7QxFd0RztaBAP00ZdBYZA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fe-petice.cz%2Fpetitions%2Fchceme-cisty-vzduch.html%3Ffbclid%3DIwAR16GE6MroTfswMLC-rBkaX6lGCB3b8A9L3e-DbSyNkvQKhNQkOAx3JuHJg&h=AT2-S4NLNsHi3Rsx54JFjv9yDDOWnl91y-XoazIusSFLGsu84pWdGtGSMmbwHIw6_hfOKO6m0Hn7y9q8WrDczyCD9borhfRDQUgcgKHHVupWoyvwttr_Hnhk8RTfkvc7q6A8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UHb_of_1bTFyxJPCp9bHfs1No4llt1kCQMoeDwkkJtkFd6vkf01S8R94L2Xow5twJJFCSsFV3J7Z15jvg1Ms_IoNcOPSD5poNwVtoZ0ierd7nUwHYevG-8XxCN8ujIpkxCu5VQxqcZcyZEQyat5q5loEc4D7BiHoyzD6CnOQGZk3Ncen5rq--q7QxFd0RztaBAP00ZdBYZA
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Dr. Ždímal nabídl ochotně své konzultace, ale ta ze strany Kraje zůstala zatím bez odezvy.  

Věříme, že další nabídku o schůzku využijete a sejdeme se při nejbližší příležitosti, abychom společně vyřešili složitou situaci města Čelákovice. 

Díky nové krajské samosprávě došlo k užší spolupráci s KÚSK a očekáváme tedy kroky, které KÚSK podnikne pro zlepšení ovzduší na základě 

zjištěných údajů. Jako nutné se jeví zajištění pravidelného monitoringu toxických těžkých kovů.  

S pozdravem 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

 

11. 10. 2022 proběhla schůzka se středočeskou radní Mgr. J. Skopalíkovou, vedoucí oddělení nakládání 

s odpady na KÚSK Ing. M. Stáňovou, RNDr. P. Novotnou, Ph.D., z Oddělení chemie a fyziky aerosolů z 

ÚCHP AV ČR a RNDr. P. Petříkem, Ph.D., členem Výboru pro životní prostředí a zemědělství 

Středočeského kraje. Schůzka se věnovala opakovaným stížnostem na provoz podniku TOS-MET Slévárna, 

a.s., v Čelákovicích. Na schůzce byla představena moderní a certifikovaná metoda na určení zdrojů znečištění 

a dohodnut další monitoring místní situace. Následně jsme požádali všechny občany, aby nám zasílali 

jakékoliv podklady (nejlépe datovaná videa) o únicích prachu ze slévárenského provozu (přes světlíky, 

otvory apod.).  

Námi spravovaná Facebooková stránka Chceme čistý vzduch v Čelákovicích k 3. 2. 2023 měla 208 

sledujících.  
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Údržba spolkové aleje  
 

 

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

vysvětil páter Mikuláš Uličný. Následné výsadby vysvětil P. ThLic. Sebastian Piotr Kopeć. 

 

O Velikonocích jsme ve spolkové aleji navázali na předjarní řez jádrovin řezem peckovin (slívy, třešně...). Na obrázku je 

švestka před a po řezu. Foto J. Frantík 
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6.6.2022 proběhla kontrola aleje. Lípa srdčitá na nejvyšším místě aleje zdobí spolu s lavičkou a pískovcovým památníčkem 

místo od roku 2016 díky V. Srbovi. Foto P. Petřík 

 

 

28. 10. 2022 jsme s majiteli připravovali soukromý pozemek na výsadby ovocných dřevin. Nelegální cesta se zavezla 

zeminou, urovnal terén, vytvořila zábrana z kamení a vytyčili jsme kolíky místa zatím pro 12 stromků. Aby nebylo možné vjíždět 

na nelegální cestu a nedocházelo k utužování zeminy, zahradili jsme bývalý vjezd prozatím symbolicky kamením vytříděným z 

navážky. Foto P. Petřík 
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Zeminu byla potřeba uhrabat, aby nebyly nerovnosti. Foto P. Petřík 

Ve sváteční den 17. listopadu 2022 se sešlo kolem 20 milovníků přírody, aby svátek uctili prací pro 

naši budoucnost. Podařilo se vysadit celkem 12 odrůd ořešáků, hrušní a třešní. Práce probíhaly od devíti 

asi do jedné hodiny odpolední a nouze nebyla ani o občerstvení. Účastnili se za spolek J. Frantík, P. Herman, 

P. Macháček, J. Nováková, J. Paldus, V. Pěchník a P. Petřík, majitelé pozemku ze Sedlčánek, přátele z Lysé 

nad Labem, ale i ze spřáteleného spolku Pro krajinu Středního Polabí. Výsadby podpořily Nadace Tipsport a 

Nadace ČEZ. Na převoz stromků a jako základna pro pracovníky posloužil vůz zapůjčený společností Mix-

Tee. Pozvali jsme všechny zastupitele města Čelákovice, ale nedostavil se ani jediný. Děkujeme všem 

pomocníkům, kteří odolali i přes nepřízeň počasí, a budeme pokračovat ve výsadbách i na jaře 2023. 

 

 

Plakátek, který připravila H. Babická. 
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Momentky ze sázení stromků ve spolkové aleji dne 17. 11. 2022. Foto J. Vávra 

 

Ve Zpravodaji města 1/2023 následně vyšel článek a předtím i zde: 

https://aktualnezbrandyska.cz/dobrovolnici-za-mraziveho-pocasi-vysadili-

hrusne-i-tresne/   

  

https://aktualnezbrandyska.cz/dobrovolnici-za-mraziveho-pocasi-vysadili-hrusne-i-tresne/
https://aktualnezbrandyska.cz/dobrovolnici-za-mraziveho-pocasi-vysadili-hrusne-i-tresne/
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Běžci nás mohli podpořit při výsadbě pomocí aplikace, kterou si 

spustili při běhu EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjistili jsme, že na konci září kdosi posekal trávu kolem stromků v aleji. Ovoce bylo sice malé, zato sladké. Duby rostly rychle. 

Lavička V. Srba. Foto P. Petřík 

https://www.facebook.com/EPPpomahejpohybem?__cft__%5b0%5d=AZUHCJgDV4G50HX0wLdMU9ji_2LJpw3IdLdpWv9fJy58A1oU5-IBGr9VSqurAcHVU7Mf0I_SIl5BRbh08dQanNgUPIQ8DvsaYe4gpT0aE4dVSL_B5sxwJOOwPACQnMAOlbXhR8i2UF6cHA23SHBg2GLhhbGzzi282wg88SkAH9FakNINgAXzR3zaJvzCe6iXIs0&__tn__=-%5dK*F


 

12 

 

 

Sladká jablíčka z kultivaru ANGOLD. Foto P. Petřík 

Odpoledne v neděli 14. 8. 2022 jsme strávili ve spolkové aleji, kde se sešli Hermanovi, P. Macháček a P. 

Petřík, aby prolili 80 litry vody dosazované stromky. Přitom jsme posbírali i odpadky po neukázněných 

návštěvnících.  

P. Herman zalévá jabloň (vlevo). Mulč kolem ovocných stromů (vpravo). Foto P. Petřík 
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22. 7. 2022 jsme zkontrolovali úrodu v aleji. Aby stromky snášely lépe úpal, rozprostřeli jsme mulč kolem 

kmínků. Mulč jsme vzali z kupek z loňského sekání trávy 

Námi spravovaná Facebooková stránka Stromy Čelákovic k 3. 2. 2023 měla 440 sledujících.  

 

Práce s veřejností na téma zeleň a stromy 
 

 

Povrchové teploty staveniště hřiště s umělým povrchem u gymnázia dosahovaly 3. 7. 2022 v 17:03 závratných 

hodnot (47,2 °C) oproti teplotě vzduchu naměřené v Čelákovicích 28 °C. Okrašlovací spolek čelákovický 

doporučoval před stavbou hřiště zachování původní zeleně. Škoda, že takové záběry natočené na stejném 

místě před dvěma roky jsou již minulostí: https://fb.watch/e1sKOP5LGj/ 

https://www.ventusky.com/?p=50.2;20.7;5&l=temperature-2m&t=20220703/1500
https://fb.watch/e1sKOP5LGj/?fbclid=IwAR0ImE5QBXS-H9qjOiwlMGTXy2YKMBH3B1s7e7eSY7_ylAiYxLPVg_Jk9mA
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Naše činnost ve správním řízení a jednání se státními institucemi a samosprávou 
 

Nelegálně pokácený vánoční smrk 
 

Upozornili jsme i na špatná rozhodnutí místních orgánů k pokácení vánočního smrku 2021 městem 

Čelákovice v rozporu se zákonem, tj. v době, kdy rozhodnutí orgánu ochranu přírody o kácení nenabylo 

ještě právní moci. Z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje vybíráme: "Odvolací orgán shledal tato 

pochybení: MěÚ Čelákovice dostatečně nedbal ust. § 3 a § 68 odst. 3 správního řádu ve spojení s ust. § 8 

odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. tím, že neprovedl vyhodnocení závažnosti důvodů pro povolení 

kácení, dostatečně nevyhodnotil funkční a estetický stav předmětné dřeviny, a neposoudil ani neodůvodnil 

přiměřenost uložené náhradní výsadby. MěÚ Čelákovice dále provedl důkaz ohledáním v rozporu s ust. § 54 

odst. 1 správního řádu a obsahem spisu nebyly kompletní důkazní prostředky jakožto podklady rozhodnutí dle 

ust. § 17 odst. 1 správního řádu. Výše jmenované vady odůvodňují zrušení napadeného rozhodnutí pro jeho 

nepřezkoumatelnost, resp. nesoulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s 

právními předpisy...Prvoinstanční správní orgán se v budoucích řízení vyvaruje vytčených nedostatků." 

 

Vývoj návrhu na registraci VKP mokřad Žabák 
 

Snažíme se zhruba od poloviny roku 2020 o zajištění ochrany komplexu mokřadních biotopů různého 

charakteru v okolí bezejmenné vodoteče na východním okraji Lysé nad Labem známého 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  

 

Vodou zaplavený mokřad Žabák u Lysé nad Labem dne 23. 5. 2021. Foto: Dan Drahotský 

 

28. 4. 2022 jsme však zjistili, že mokřad Žabák je možné projít suchou nohou. Na vině je kromě počasí i 

nečinnost místně příslušného orgánu ochrany přírody – Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad 

Labem. Jak to celé začalo? Dne 8. 6. 2020 jsme spolu s dalšími podali podnět na registraci významného 

krajinného prvku podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Teprve 15. 1. 2021 po opětovné 

urgenci vedoucí správního orgánu sdělila, že MěÚ Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí 

nebude “mokřad Žabák” registrovat jako VKP. Takové zdůvodnění jsme považovali vzhledem k výskytu 47 
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zákonem chráněných druhů za nedostatečné, a proto jsme podnět k registraci VKP podali znovu. Dne 12. 2. 

2021 nám dále správní orgán mj. odpověděl, že nemá dostatečné podklady ani zásadní důvody pro zahájení 

řízení ve věci registrace VKP. Toto tvrzení nebylo opět dostatečně podložené a není založeno na pravdě. Od 

té doby pro ochranu území neudělali NIC. Navíc na Žabáku vedení města provedlo zásahy, které vedly k 

celkové degradaci a odvodnění území. 

 

 

Naše odvolání ve prospěch mokřadu Žabák slavilo úspěch. Obdrželi jsme vyjádření Středočeského 

kraje, ve kterém nám dává za pravdu v našem právu na informace ohledně nedostatečné ochrany 

mokřadu Žabák ze strany MěÚ Lysá nad Labem. Píše se v něm doslova: "Podle dostupných podkladů je 

zřejmé, že Městský úřad po provedených šetřeních a správní úvaze informoval (se zpožděním) Spolek i další 

subjekty o svém úmyslu nepokračovat v procesu registrace VKP. V jeho postupu nicméně Krajský úřad 

spatřuje pochybení. To spočívá zejména v nedostatečném informování a odůvodnění zvoleného postupu. Z 

odpovědí na podněty Spolku a jím zaslané žádosti o poskytnutí informací není možné zjistit, jak příslušný 

orgán ochrany přírody a krajiny hodnotil jednotlivé podklady, na základě čeho dospěl k závěru, že jsou 

nedostatečné, z jakého důvodu nepřistoupil k jejich případnému doplnění, a především, jaký důvod shledal 

rozhodným pro ukončení procesu registrace VKP. Tím u subjektů dotčených svým postupem založil nejistotu 

týkající se zmíněných zásad činnosti správních orgánů, totiž zásady souladu s veřejným zájmem, zásady 

předvídatelnosti a zákazu zneužití správního uvážení. Krajský úřad proto na základě uvedených závěrů vyzývá 

Městský úřad, aby bez dalšího sdělil Spolku výše zmíněné informace k postupu při registraci VKP v lokalitě 

„Mokřad Žabák“. Krajský úřad dále považuje za vhodné informovat ve stejném rozsahu další subjekty, které 

rovněž zaslaly Městskému úřadu podnět k registraci VKP, a to například prostřednictvím oznámení 

uveřejněného na internetových stránkách Městského úřadu. Uvedený postup je podle názoru Krajského úřadu 

v souladu s citovanými zásadami činnosti správních orgánů podle správního řádu, jakož i se zákonem č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění." 

  

https://www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje/?__cft__%5b0%5d=AZV4agsQ3z3IrVg5CUrxcltUwcDQPO_GYPCSTA4-1NHI_5y4yunJyGb_VU8Wx0Sjh18dmr-SXI0dE8q14WettqNkpc09Z1a6AQdR4XkWSPWVUbxma4KMbnFpUsrNhFs5VgkRju1BM5vHDIsLQBn_rEte6bs6zyYLND0cpcn05x8II-LzbTD4AjF2PoAwxxJHKFs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje/?__cft__%5b0%5d=AZV4agsQ3z3IrVg5CUrxcltUwcDQPO_GYPCSTA4-1NHI_5y4yunJyGb_VU8Wx0Sjh18dmr-SXI0dE8q14WettqNkpc09Z1a6AQdR4XkWSPWVUbxma4KMbnFpUsrNhFs5VgkRju1BM5vHDIsLQBn_rEte6bs6zyYLND0cpcn05x8II-LzbTD4AjF2PoAwxxJHKFs&__tn__=kK-R
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Aktivity v Olomouckém a Pardubickém kraji 
 

I v roce 2022 jsme pokračovali v našich početných aktivitách i za hranicemi našeho kraje (v zahajovaných 

správních řízení ve správním obvodu města Staré Město a na Dolní Moravě) zejména zásluhou našeho 

člena M. Mokrejše. Pokud nepočítáme řízení vlekoucí se z minulosti, pak jsme do nějaké míry zvážili informaci 

o nově zahajovaných řízeních nebo sami navrhli nějaká zahájit. Celkem se jednalo o asi 164 případů a 

vstoupili jsme do asi 15 správních řízení, kde jsme hájili zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o 

místa, která jsme leckdy v nedávné minulosti navštívili a odkud jsme nashromáždili až tisíce 

nálezových dat o výskytu rostlin a živočichů, včetně zákonem chráněných druhů. Podali jsme několik 

desítek připomínek do různých řízení, včetně odvolání a žádostí o přezkum.  

Po České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jsme požadovali 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 týkajícího se vodní nádrže ve Velkém Vrbně ČIŽP nevylučovala, 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. Uplynul další rok a ukázalo se, že průzkum 

v roce 2021 nebyl tak pečlivý a tudíž průzkum, který až na žádost ČIŽP z podzimu 2021 provedla AOPK ČR v 

červnu 2022, není s čím srovnávat. Budeme proto muset vyčkat, jak to s jasoni na lokalitě dopadne a podle 

dlouhodobého efektu bude snad možné doložit, k jak velkému zásahu v letech 2020 a 2021 skutečně došlo. 

 

Spolupráce s ostatními spolky a skupinami 
 

Zelený kruh 
 

Na výzvu jednoho ze členů Zeleného kruhu jsme připomínkovali pokračování těžby výhradního ložiska 

vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I. Zvažuje se rozšíření 

dosavadních lomů poblíž Koněpruských jeskyní a záboru asi 50 ha. Kromě likvidace míst s výskytem zákonem 

zvláště chráněných druhů dojde i k likvidaci pohledných míst (viz níže). 

 

https://zelenykruh.cz/
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Skautský institut 
 

 

Ve spolupráci se Skautským institutem se P. Petřík zúčastnil záchranné akce pro křivatec český a vedl i exkurzi. 
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Lesy ČR, s. p.  
 

Věděli jste, že se u Staré Boleslavi dochovaly minimálně dvě 

lokality se stromy, na kterých byla v minulosti prováděna těžba 

pryskyřice? Na nich rosta kolem 110–130 takto poškozených 

stromů. Přečíst si o tom můžete zde v článku Smolaření u Lhoty, 

který sepsal člen Okrašlovacího spolku čelákovického P. Jiras. 

Článek vyšel ve sborníku Sedm okének do dějin Lhoty vydaném 

obcí Lhota ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ.  

15. 7. 2022 se byli P. Petřík a Ing. Aleš Rudl podívat za smolnými 

borovicemi v lesích u sv. Václava. Borovice tam hodně usychají, 

ale stále je naděje na jejich záchranu. Jedna ze dvou z námi 

navštívených mohutných borovic byla suchá a asi ji pokácí. Bylo 

by ale moc hezké, kdyby se podařilo zachránit část kmene se 

zachovalými stopami po smolaření. Návrh na vyhlášení 

památných stromů od P. Petříka a Petra Jirase z roku 2015 sice 

neuspěl, ale Státní podnik Lesy ČR na náš návrh začal s 

vytipováním smolných stromů, které by mohl vyhlásit za 

Významné stromy LČR.  

 

Kmen jedné ze smolných borovic v lesích za sv. Václavem. Foto P. Petřík 

 

 

25. 8. 2022 upozornil P. Herman Lesní správu Brandýs, že na parcele 2071/1 patřící pod k.ú. Káraný se 

nachází nezákonné cesty a zpevněné objekty využívané bikery. Na uvedeném území začíná i přírodní 

rezervace Hrbáčkovy tůně – Lipovka, která je i evropskou významnou lokalitou v rámci sítě Natura 2000. Na 

místě správci učinili opatření položením stromů. 

 

Přírodovědecký klub Polabí 
 

 

Ve spolupráci s P. Brodeckým se 8. 9. 2022 P. Petřík účastnil exkurze na Břístevskou hůru. 

https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2022/07/pro-okraslovaci-spolek-1.pdf
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ČSOP Jaro Jaroměř a Skautské středisko 
 

Na bílé stráni u Mochova rostou chráněné hlaváčky a další cenná vegetace, kterou ohrožuje zarůstání 

křovím. Proto jsme se spojili s ČSOP JARO Jaroměř a Skautským střediskem Čelákovice, abychom jim 

pomohli. Akce proběhla ve středu 7. září 2022 od 15 hodin do večera a zúčastnili se ji za spolek P. Jiras, P. 

Macháček. J. Paldus a P. Petřík. 

 

 

Následné opékání špekáčků po záchranné akci na hlaváček. Foto J. Paldus 
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Technické služby a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice 
 

Den Země oslavili 22. 4. 2022 členové našeho spolku prací a vzděláváním. P. Petřík a V. Pěchník ve 

spolupráci s Technickými službami Čelákovice uklidili nepořádek mezi lékárnou a hřištěm. Zametli, 

umyli povrch kontejnerů. P. Petřík potom provedl ještě tři 6. třídy ZŠ J. A. Komenského po zahradě MDDM, 

kde jim povídal o významu stromů a naučil je poznávat ptáky podle zpěvu.  

Jak probíhaly úklidové práce. Nejprve bylo potřeba uvolněný prostor zamést. Prázdné kontejnery jsme mimo kóji postříkali vodou 

a na povrchu rozetřeli košťátkem mycí prostředky. Foto V. Pěchník a P. Petřík 

 

https://www.facebook.com/ZSJ.A.Komenskeho?__cft__%5b0%5d=AZX7wtCMkrYgaliTSrC9H-bc7e69dS7O0jGuKQ0veaOFW5DhXFK6nZv4JcryOBobVzOEcq8gnyc4Q3YdJpMs1HKXsJPzu4f8KXIRVg2eVmr7Do7MEF-Jq9QZZB-wMhE00Z5USCQh8afp-VaUj72ZiqYih3cELDpRsYSTDOEv_blWZOvtUw7AgYWtqh25VgYsiWQ&__tn__=-%5dK-R
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MAS Střední Polabí 
 

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

kvůli zdravotnímu stavu P. Herman. Každoročně jí přispíváme 1000 Kč, protože její činnost považujeme za 

důležitou.  

 

ZO ČSOP Šumperk 
 

Věnovali jsme se průzkumům v oblasti Horní a Dolní Moravy a následně připomínkovali správní řízení (EIA). 

 

 

Semináře, který domlouval V. Pěchník, se spolu s ním účastnil P. Petřík 
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Náš člen Petr Macháček by rád touto cestou poděkoval správcům hřbitovů v Čelákovicích a okolí za péči 

o stromy na jejich pozemcích. Jde i o skvělou péči o stromy s dutinami, ve kterých v poslední době začíná 

stále častěji hnízdit vzácný dudek chocholatý. Skvělé je též, že stromů s dutinami je větší množství podél řek 

a potoků, také v lesích a díky tomu přibývá zpráv o výskytů dudku z okolí Káraného, Sojovic, Mochova a 

Přerova nad Labem.  

 

Píše a mluví se o nás 
 

Vodní nádrž Velké Vrbno 

Díky naší činnosti se na nás obrací místní i lidé z daleka s prosbou o pomoc či radu. Potěšil nás i článek 

Mojmíra Vlašína. 

 

Reportáže v České televizi: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030510/cast/839132/ 

https://www.ceskatelevize.cz/prady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030603/cast/844621/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/422231100030503/cast/909848/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/422231100030510/cast/911416/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/221562248410026-prehrada-exekuce-prirody/ 

Články ve veřejných médiích: 

https://denikn.cz/614258/vlivny-exekutor-zacal-v-horach-nacerno-bagrovat-prehradu-zaplatil-sto-tisic-a-stavi-dal/ 

https://denikn.cz/622951/mohl-jen-udrzovat-majetek-haji-resort-benesove-exekutora-ktery-si-vybagroval-prehradu/ 

https://denikn.cz/614258/vlivny-exekutor-zacal-v-horach-nacerno-bagrovat-prehradu-zaplatil-sto-tisic-a-stavi-dal/ 

https://denikn.cz/623728/olomoucky-kraj-zrusil-povoleni-kterym-exekutor-mika-zlegalizoval-cernou-stavbu-zasnezovaci-prehrady 

https://denikn.cz/631154/exekutor-mika-celi-nove-prekazce-jeho-prehrada-musi-mit-posudek-eia/?ref=inc 

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prehrada-paprsek-rychlebske-hory-exekutor-mika-ekologove.A210615_080119_olomouc-zpravy_dmk 

https://nasregion.cz/exekutor-s-vazbou-na-ano-a-faltynka-stavi-nacerno-prehradu-resi-to-kriminalka-217703 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ctenarske-hlasovani-o-ropaka-2020 

https://bruntalsky.denik.cz/nazory_region/univerzalni-mantra-zadrzovani-vody-20210629.html 

https://hanackenovinky.cz/2021/08/exekutor-mika-se-umistil-v-ankete-ropak-2020-za-prehradu-na-sjezdovce 

http://olomoucky.zeleni.cz/radek-ocelak-jsme-civilizace-ktera-pretvari-hory-na-lunapark/ 

https://denikn.cz/796993/exekutor-stavel-nacerno-zasnezovaci-nadrz-dodatecne-povoleni-mu-vydala-urednice-jejiz-manzel-pro-skicentrum-

projektoval/ 
 

Dolní Morava 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248410019/ 

 

Stříbrnice 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248410019/  

https://www.celakovice.org/velke-vrbno/velke-vrbno-mala-vodni-nadrz-v-lyzarskem-arealu-paprsek/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030510/cast/839132/
https://www.ceskatelevize.cz/prady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030603/cast/844621/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/422231100030503/cast/909848/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/422231100030510/cast/911416/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/221562248410026-prehrada-exekuce-prirody/
https://denikn.cz/614258/vlivny-exekutor-zacal-v-horach-nacerno-bagrovat-prehradu-zaplatil-sto-tisic-a-stavi-dal/
https://denikn.cz/622951/mohl-jen-udrzovat-majetek-haji-resort-benesove-exekutora-ktery-si-vybagroval-prehradu/
https://denikn.cz/614258/vlivny-exekutor-zacal-v-horach-nacerno-bagrovat-prehradu-zaplatil-sto-tisic-a-stavi-dal/
https://denikn.cz/623728/olomoucky-kraj-zrusil-povoleni-kterym-exekutor-mika-zlegalizoval-cernou-stavbu-zasnezovaci-prehrady
https://denikn.cz/631154/exekutor-mika-celi-nove-prekazce-jeho-prehrada-musi-mit-posudek-eia/?ref=inc
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prehrada-paprsek-rychlebske-hory-exekutor-mika-ekologove.A210615_080119_olomouc-zpravy_dmk
https://nasregion.cz/exekutor-s-vazbou-na-ano-a-faltynka-stavi-nacerno-prehradu-resi-to-kriminalka-217703
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ctenarske-hlasovani-o-ropaka-2020
https://bruntalsky.denik.cz/nazory_region/univerzalni-mantra-zadrzovani-vody-20210629.html
https://hanackenovinky.cz/2021/08/exekutor-mika-se-umistil-v-ankete-ropak-2020-za-prehradu-na-sjezdovce
http://olomoucky.zeleni.cz/radek-ocelak-jsme-civilizace-ktera-pretvari-hory-na-lunapark/
https://denikn.cz/796993/exekutor-stavel-nacerno-zasnezovaci-nadrz-dodatecne-povoleni-mu-vydala-urednice-jejiz-manzel-pro-skicentrum-projektoval/?ref=list
https://denikn.cz/796993/exekutor-stavel-nacerno-zasnezovaci-nadrz-dodatecne-povoleni-mu-vydala-urednice-jejiz-manzel-pro-skicentrum-projektoval/?ref=list
https://www.celakovice.org/dolni-morava-horni-morava-mala-morava-a-velka-morava/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248410019/
https://www.celakovice.org/stribrnice/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248410019/
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Další odkazy 

Pro snazší hledání informací sledujte naše odkazy přímo pro jednotlivé oblasti. 

 

Králický Sněžník 

https://priroda-kralickeho-snezniku.cz 

https://kralicky-sneznik-a-priroda.cz  

https://sneznikkralicky.cz 

https://upati-kralickeho-snezniku.cz 

 

Staré Město pod Králickým Sněžníkem 

https://stare-mesto-pod-sneznikem.cz 

 

Velké Vrbno 

https://velke-vrbno.cz 

https://velkevrbno.cz 

https://vrbenske-rozsochy.cz 

https://vrbenskerozsochy.cz 

 

Nová Seninka 

https://nova-seninka.cz 

 

Hynčice pod Sušinou 

https://hyncice-pod-susinou.cz 

 

Kunčice 

https://kuncice-pod-kralickym-sneznikem.cz 

 

Horní Morava 

https://horni-morava.cz 

 

  

https://sneznikkralicky.cz/
https://priroda-kralickeho-snezniku.cz/
https://kralicky-sneznik-a-priroda.cz/
https://sneznikkralicky.cz/
https://upati-kralickeho-snezniku.cz/
https://stare-mesto-pod-sneznikem.cz/
https://stare-mesto-pod-sneznikem.cz/
https://velke-vrbno.cz/
https://velke-vrbno.cz/
https://velkevrbno.cz/
https://vrbenske-rozsochy.cz/
https://vrbenskerozsochy.cz/
https://nova-seninka.cz/
https://nova-seninka.cz/
https://hyncice-pod-susinou.cz/
https://hyncice-pod-susinou.cz/
https://kuncice-pod-kralickym-sneznikem.cz/
https://kuncice-pod-kralickym-sneznikem.cz/
https://horni-morava.cz/
https://horni-morava.cz/
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Účetní závěrka za rok 2022 
 

Příjmy  104 938 Kč 

Výdaje  110 976,80 Kč 

Saldo    -6 038,80 Kč 

  

Dary  

Instituce  93 367 Kč 

Osoby   11 571 Kč 

Celkem      104 938 Kč 

  

Přehled dárců 

Instituce 

Nadace ČEZ       38 018 Kč 

Nadace Tipsport 15 349 Kč 

Zelení Olomouc 20 000 Kč 

ČSOP             20 000 Kč 

  

Osoby 

Petr Petřík       4 951 Kč 

Petr Herman       4 250 Kč 

Jiřina Nováková 1 650 Kč 

Jaroslav Novák   720 Kč 

 

Všechny transakce proběhly na transparentním účtu Fio 2600546049/2010.  
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Ukázka majetku spolku. Nářadí na péči o alej, lis a moštovač zakoupené z prostředků Nadace Tipsport a Nadace ČEZ. Foto P. 

Petřík 

 

Projednáno a schváleno per rollam 12. – 23. 2. 2023 

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

 

Zpracoval RNDr. Petr Petřík, Ph.D., na základě podkladů od členů spolku 

 



Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka

22.12.2022 120,00 CZK Bezhotovostní příjem Novák Jaroslav 0000 Novák Jaroslav

19.12.2022 5 349,00 CZK Bezhotovostní příjem NADACE TIPSPORT Nadacni prispevek -

Okraslovaci spo

0308 6476490 0 NADACE TIPSPORT

16.12.2022 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 223301608 Letecký měřický snímek

15.12.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

12.12.2022 210,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing.Nováková Jiřina 0000 Ing.Nováková Jiřina

12.12.2022 20 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ČESKÝ SVAZ

OCHRÁNCŮ

0308 12022 0 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ

01.12.2022 350,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR 0 PETRIK PETR

30.11.2022 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr 0000 Herman Petr

22.11.2022 120,00 CZK Bezhotovostní příjem Novák Jaroslav 0000 Novák Jaroslav

21.11.2022 -5 349,00 CZK Platba převodem uvnitř

banky

15572960 nákup drtiče a lisu na ovoce

18.11.2022 -12 657,00 CZK Okamžitá odchozí platba náklady na sázení stromů 17.11.2022

17.11.2022 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Nováková Jiřina 0000 Ing.Nováková Jiřina

15.11.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

14.11.2022 -700,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2201194 0308 účast P. Hermana na vzdělávacím programu

Fundraising

14.11.2022 210,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing.Nováková Jiřina 0000 Ing.Nováková Jiřina

12.11.2022 -580,00 CZK Okamžitá odchozí platba tisk k sázení stromů

12.11.2022 -1 200,00 CZK Okamžitá odchozí platba nákup stromů

12.11.2022 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř

banky

Právní služby (fa č. 2022056) 2022056 Právní služby (fa č. 2022056)

09.11.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř

banky

Strana zelených 001

07.11.2022 -5 000,00 CZK Platba převodem uvnitř

banky

Právní služby (fa c. 2022055) 2022055 Právní služby (fa c. 2022055)

01.11.2022 350,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR 0 PETRIK PETR

31.10.2022 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr 0000 Herman Petr

27.10.2022 38 018,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace ČEZ "DARY" AV:54070 0000 1237 Nadace ČEZ "DARY"

24.10.2022 120,00 CZK Bezhotovostní příjem Novák Jaroslav 0000 Novák Jaroslav

17.10.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

12.10.2022 210,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing.Nováková Jiřina 0000 Ing.Nováková Jiřina

03.10.2022 350,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR 0 PETRIK PETR

30.09.2022 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr 0000 Herman Petr

22.09.2022 120,00 CZK Bezhotovostní příjem Novák Jaroslav 0000 Novák Jaroslav

15.09.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

12.09.2022 210,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing.Nováková Jiřina 0000 Ing.Nováková Jiřina

01.09.2022 350,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR 0 PETRIK PETR

31.08.2022 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr 0000 Herman Petr

25.08.2022 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NADACE TIPSPORT Nadační příspěvek 0000 6476490 0 NADACE TIPSPORT

22.08.2022 120,00 CZK Bezhotovostní příjem Novák Jaroslav 0000 Novák Jaroslav

15.08.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

12.08.2022 210,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing.Nováková Jiřina 0000 Ing.Nováková Jiřina

01.08.2022 350,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR 0 PETRIK PETR

01.08.2022 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr 0000 Herman Petr

Pohyby na transparentním účtu

Číslo účtu: 2600546049 / 2010

Majitel účtu: Okrašlovací spolek čelákovický

Název účtu: Okrašlovací spolek

Stav k: 01.01.2022 Stav k: 30.12.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek

80 254,80 CZK 74 216,00 CZK 104 938,00 CZK -110 976,80 CZK -6 038,80 CZK 74 216,00 CZK

Co hledáte?



Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka

29.07.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř

banky

Strana zelených Strana zelených grant 001 Strana zelených grant

22.07.2022 120,00 CZK Bezhotovostní příjem Novák Jaroslav 0000 Novák Jaroslav

15.07.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

01.07.2022 350,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR 0 PETRIK PETR

15.06.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

01.06.2022 350,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR 0 PETRIK PETR

16.05.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

09.05.2022 -73 990,80 CZK Platba převodem uvnitř

banky

platba za právní služby (grant

OSF)

2022020 platba za právní služby (grant OSF)

02.05.2022 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR dar 0 PETRIK PETR

19.04.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

01.04.2022 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR dar 0 PETRIK PETR

15.03.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

01.03.2022 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR dar 0 PETRIK PETR

21.02.2022 1,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR pokus 0 PETRIK PETR

15.02.2022 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

01.02.2022 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR dar 0 PETRIK PETR

17.01.2022 220,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Petr Herman Petr 0000 Herman Petr

15.01.2022 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba členský příspěvek MAS 2022 2201021 0308 členský příspěvek MAS 2022

03.01.2022 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRIK PETR dar 0 PETRIK PETR


