
 

 

 Vážený pan 

 Mgr. Richard Brabec, ministr 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Vršovická 1442/65 

 100 10 Praha 10 

 ______________________________ 

 

 V Praze, dne 26. října 2020 

 

Žádost o možnost výjimky z omezení činnosti pro zahradnické firmy v případě vyhlášení úplného lockdownu 

Vážený pane ministře, 

obracím se na Vás jako zástupce největší profesní organizace v ČR, sdružující profesionální zahradníky, zahradnické 

firmy, krajinářské architekty a správce zeleně měst a obcí.   

Vzhledem k velmi závažné epidemiologické situaci se obáváme, že Vláda ČR vyhlásí v nejbližší době totální  

lockdown, s omezením všech pracovních činností, vyjma kritické infrastruktury. Plně si uvědomujeme nutnost 

tohoto opatření, bez něhož by nebylo možné tuto eskalující krizi zvládnout. Zároveň bychom ale rádi upozornili na 

skutečnost, že v případě takto vyhlášeného omezení ztratí segment zahradnických služeb (a s ním i naše krajina 

sužovaná klimatickými změnami) jedinou možnost v roce, kdy je možné provádět výsadby vzrostlých stromů. 

Vzhledem k opakujícím se suchým jarním měsícům probíhá výsadba vzrostlých stromů v podzimních měsících téměř 

v 80 % všech realizací. Doba výsadby je navíc velmi limitována agrotechnickými lhůtami, vycházejícími z přírodních 

zákonitostí. Distribuce sazenic z okrasných školek probíhá teprve po opadu listů a sázet stromy lze jen do zámrazu 

půdy. Omezení činnosti zahradnických firem v nadcházejících dvou měsících by tak mělo fatální následky jak pro 

samotné firmy a jejich ekonomiku (objednané a často už zaplacené stromy), tak i pro samotnou krajinu a sídla. 

Došlo by k výraznému poklesu objemu vysazených stromů, jejichž ekosystémové služby potřebujeme pro boj 

s probíhající klimatickou změnou. Jarní výsadba by tento objem již těžko dohnala. K výraznému posílení výsadeb 

stromů na území ČR nás zavazuje i Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který konkretizuje specifická 

opatření vládou schváleného dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.  

Vážený pane ministře, pokud je to jen trochu možné, žádáme Vás v případě vyhlášení úplného lockdownu o 

zasazení se o výjimku z omezení pracovní činnosti pro zahradnické firmy, byť i se specifikací výjimky na výsadbu již 

objednaných stromů. Většina těchto firem pracuje v malých kolektivech o několika zaměstnancích, navíc 

v exteriéru, takže riziko šíření nákazy je minimální.  Objednané stromy, které se právě expedují z okrasných školek 

je třeba v letošním roce vysadit a je třeba to udělat v následujících dvou měsících.  
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