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Váš dopis čj. / ze dne: 22. 1. 2021  
Naše čj.: NPU-310/5652/2021 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 
 
Praha  5. 2. 2021 

 

 

 

Žádost o informace - opakovaně rozježděná cesta v parku SZ Lednice 
 
 

Vážená paní inženýrko, 
 
k žádosti o informace, která byla přijata a zaevidována Národním památkovým ústavem dne 22. 1. 
2021, ve spolupráci s územní památkovou správou v Kroměříži uvádím: 
 
 
K otázce 1) Kdo je za toto závažné poškozování národní kulturní památky, součásti světového 
kulturního dědictví, Zámeckého parku v Lednici, odpovědný? Žádáme jméno a pozici toho, kdo toto 
způsobil či nařídil. 
 
V parku státního zámku Lednice nedochází ke škodám na majetku. Povrch mlatových cest je z důvodu 
svébytné konzistence povrchu náchylnější k vnějším změnám. K lokální a velmi mírné změně těchto 
povrchů cest i jiných terénů v porostech dochází v areálu parku SZ Lednice v důsledku vnějších jevů 
ať již přírodního či antropomorfního původu každoročně. Výraznější změna povrchu cest, pokud brání 
jejich obvyklému využití, je ve vhodnou dobu upravována. 
V současné době v parku státního zámku Lednice, který se nachází na rozloze 170 hektarů, probíhají 
standardní zimní práce jako kácení, probírky porostů a likvidace náletů, ošetřování dřevin 
horolezeckou technikou, odvoz odpadů a spadaných větví. O tom svědčí i Vámi zaslané fotografie 

č. P 1210041, č. P 1210042 a P 1210044, přestože nejsou opatřeny datem pořízení. Vzhledem 
k množství a rozsahu zásahů a počtu zaměstnanců, které má NPÚ v rámci územní památkové správy 
v Kroměříži a Správy státního zámku Lednice k dispozici, nelze tyto nezbytné práce odložit 
na klimaticky příznivější dobu a je nutné je provádět průběžně, tedy i v zimním ročním období. Jinak 
se NPÚ pochopitelně snaží pojezdy těžkou technikou minimalizovat, zvláště v tomto období. 
V neposlední řadě nutno zmínit, že investorem Biosférická rezervace Dolní Morava právě probíhá 
odbahnění zámeckého rybníku. 
 
K otázce 2) Kdo a kdy uvede všechny závažně poškozené cesty a plochy do náležitého stavu, tedy 
do vzorného pořádku? 
 
Cesty ani plochy v zámeckém parku nejsou poškozené a plní svůj účel. Po ukončení naplánovaných 
prací bude přesto povrch za vhodných klimatických podmínek upraven. 
 
K otázce 3) Bude to odpovědný člověk, který tento stav zavinil, osobně sám nebo škody nahradí 
z vlastních prostředků? 
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Otázku v kontextu výše uvedeného nelze zodpovědět, žádný zaměstnanec nezavinil údajnou škodu 
ani špatný stav zámeckého parku v Lednici. Park státního zámku Lednice je běžně udržován. 
 
K otázce 4) Nebo náprava tohoto stavu bude opět hrazena z veřejných prostředků, aniž by byla 
odpovědná osoba jakkoliv postižena? 
 
Nenapravuje se protiprávní stav ani vzniklá škoda, provádí se pravidelná údržba parku Státního 
zámku Lednice. 
Pro úplnost: fotografie č. P 1210060, P 1210063 a P 2120059 pocházejí z místa havarijního kácení 
dvou stromů. V této části parku nevznikly škody, po vyschnutí povrchů budou předmětné části parku 
upraveny branami a povrch zde tak bude upraven. V místě kácení bylo nutno zajet do porostu 
z důvodu dosažení stromů, určených ke kácení, vysokozdvižnou plošinou, i využít další těžké 
mechanizace jakou je např. traktor. Samotné místo kácení leží v obvodovém porostu lesního 
charakteru. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí (byly hlášeny silné poryvy větru), jakož 
i vzhledem k vysoké návštěvnosti turistů v zámeckém parku, bylo okamžité odstranění nebezpečných 
stromů prioritou a kácení nebylo možno odložit na pozdější či vhodnější dobu, a to ani vzhledem 
ke vzniku nutných nákladů na uvedení plochy do původního stavu. Právě ze strany rostoucích stromů 
hrozily škody na majetku a dokonce nebezpečí úrazu osob. S ohledem na místní poměry či finanční 
náklady nebylo možné použití jiných prostředků pro dopravu na místo a práci na místě.  
Nutno však zdůraznit, že vzhledem k počtu prováděných prací a celkové rozloze parku se jedná 
o marginální věc. 
 
K otázce 5) Nebo dokonce tento stav nebude vůbec napraven, jak je to zde obvyklé? 
 
Odkazuji na předchozí odpověď. Nutno konstatovat, že nedochází k poškozování parku SZ Lednice, 
který je národní kulturní památkou. Stav parku zobrazený na některých fotografiích je pracovní, 
průběžný a dočasný a bude upraven. 
 
K otázce 6) Jaká opatření uděláte Vy, která máte bezpochyby největší odpovědnost za vše, co se 
v památkových objektech děje? 
 
Situace v parku státního zámku Lednice není podle prověřeného stavu taková, aby ji řešila generální 
ředitelka. 
 
K otázce 7) Kdo a za jaké prostředky čistí techniku, která se v tomto bahně pohybovala a způsobila 
tyto škody? 
 
Očištění strojů a nářadí je prováděno Správou státního zámku Lednice v rámci běžné údržby 
z rozpočtových prostředků správy. 
 
K otázce 8) Nebo techniku nikdo nečistí a tedy neudržuje v řádném pořádku? 
 
Veškerá technika je udržována. 
 
 
 
Tímto je žádost o informace vyřízena ve lhůtě a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 



Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 

 
3/3 

 
S pozdravem 
 
v z. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 
první náměstek generální ředitelky 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 

- bez příloh 
 


