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Mgr. Vlastimil Uchytil,
místostarosta města Prostějova

Na veřejných plo-
chách v celém Pro-
stějově dochází již
několik let k usychá-
ní velkého množství
stromů. Zatím nej-
horší stav nastal v ro-
ce 2004, kdy se usy-
chání stromů proje-
vilo v mimořádném

rozsahu. Úbytek nejen stromů a keřů, ale
i travnatých ploch veřejné zeleně, je způ-
soben několika faktory, z nichž jen některé
lze ovlivnit.

Nejvíce je viditelné odumíraní dospě-
lých stromů. K důvodům, proč stromy ve
městě usychají, Josef Jankůj z Technic-
kých služeb Prostějov, s. r. o., uvádí:
„Městské prostředí je pro růst stromů ne-
příznivé a stresující, protože se v něm mu-
sí vyrovnávat s mnoha nepříznivými vlivy.
Ze zahraničních statistik vyplývá, že stro-
my se v městském prostředí dožívají polo-
viny, někdy i třetiny věku oproti stromům
v prostředí přirozeném, jakým je například
les.

Na extrémních podmínkách pro růst se

podepisují především nedostatek prostoru
pro kořenový systém, vyšší teplota okolí,
a tím i o zhruba 20 procent větší výpar vo-
dy, menší vzdušná vlhkost, výfukové ply-
ny a v neposlední řadě i zamoření půdy po-
sypovými solemi a zbytky těžkých kovů.
V podmínkách Prostějova přibývá k těmto
stresovým faktorům ještě dlouhodobý vlá-
hový deficit.

Situace v letošním roce byla pro růst
stromů ještě horší než v letech minulých.
Zjara totiž spadly vydatnější srážky a dře-
viny nastoupily do plného růstu. V dalším
období pak nezapršelo vůbec, dřeviny ne-
měly z čeho čerpat potřebnou vláhu a vel-
mi rychle usychaly. Především starší stro-
my, u kterých není realizovatelná efektivní
zálivka, se s tímto stavem nedokázaly vy-
rovnat. Co se týká druhové skladby, odu-
míraly především javory, lípy, břízy a jeřa-
biny, jež mimo jiné nesnášejí zasolené pů-
dy. Usychání starších stromořadí bude dle
našich poznatků pokračovat a lze je jen
velmi málo ovlivnit. Základní opatření,
které by částečně zmírnilo negativní půso-
bení městského prostředí, by se mělo týkat
omezení záborů zeleně, a to především
travnatých pásů, na kterých stromy rostou.
Jejich úbytkem totiž dochází k tzv. odvod-
ňování uliční zeleně, neboť případné sráž-

ky se nemají kam vsakovat a veškerá zeleň
tak zůstává bez potřebné vláhy.“

V důsledku těchto faktorů uschlo v roce
2004 na veřejných plochách 171 kusů
vzrostlých stromů. Šlo zejména o stromy
v uličních alejích, které jsou všeobecně vy-
staveny největším stresům, v menší míře
o stromy ve vnitroblocích sídlišť, kde není
nedostatek vody a zasolení půdy tak inten-
zivní. Ve stejném období bylo povoleno
kácení dalších 150 stromů, především z dů-
vodu nové výstavby silnic, inženýrských
sítí, případně rekonstrukce starších objek-
tů. Náhrada za uschlé nebo pokácené stro-
my byla provedena výsadbou nových stro-
mů, ale protože dlouhodobě nedochází
k adekvátním dosadbám nových dřevin za
stromy odumřelé, množství dřevin zatím
postupně ubývá.

Uvedené údaje o dřevinách a příčinách
jejich úbytku se nevztahují na plochy bio-
koridoru Hloučela, kde jsou podmínky pro
zeleň jiné než v ostatních částech města
a dřeviny jsou káceny z jiných důvodů než
dřeviny ve městě - např. z důvodu vysoké-
ho věku a ohrožení bezpečnosti, nepůvod-
nosti druhu v území biokoridoru nebo v dů-
sledku poškození vandaly.

Kromě toho, že z ulic mizí stromy, což je
velmi nápadné, dochází také k méně ná-

padnému, ale rovněž podstatnému zmenšo-
vání ploch veřejných trávníků. Tyto změny
nastávají při realizaci nové výstavby, na-
příklad parkovacích ploch na sídlištích.
Dalším z důvodů, proč se snižuje výměra
ploch trávníků, je jejich prodej nebo pro-
nájem, aby se zajistil příjezd k nemovitos-
tem a odstavné stání pro vozidla. Nová vý-
stavba nebo jakékoliv jiné využívání ploch
uliční zeleně s sebou přináší roztříštění pů-
vodně jednolitých ploch a nejednotnost
vzhledu trávníků. Zbývající plochy zeleně
jsou pak více náchylné ke zrychlenému
vysychání, poškozování trávníků sešlapá-
váním nebo nepovolenému parkování.

Do pásů veřejné zeleně jsou ukládány
inženýrské sítě, což ani tak nevadí travna-
tým plochám, které se dokáží rychle zre-
generovat, ale protože jsou sítě ukládány
do oblasti kořenového systému stromů,
dochází k poškození dřevin a zhoršování
jejich stavu. Po odumření stromů pak no-
vou výsadbu dřevin do travnatých pásů
komplikují ochranná pásma uložených in-
ženýrských sítí.

Město Prostějov chce úbytku zeleně
a zhoršování prostředí našeho města za-
bránit. Proto bylo na příští rok mimořádně
vyčleněno 850 420 Kč na výsadbu nových
stromků za uschlé. Do nákladů je zahrnu-

ta nejenom výsadba, ale také náklady na
ukotvení stromků k opěrným kůlům, zho-
tovení kořenové mísy, zalévání v období
nedostatku vláhy a výchovný řez v korun-
ce.

Pro ošetření stromů je možné použít
speciální substráty do kořenové zóny stro-
mu, zajistit sondy pro přístup vláhy
a vzduchu, prvky na ochranu kořenového
prostoru, prvky zabraňující prorůstání ko-
řenů do ochranných zón inženýrských sítí
nebo speciální kotvící techniky. Vzhledem
k tomu, že se jedná o nákladná opatření,
používají se pouze v jednotlivých přípa-
dech u výjimečných stromů.

Protože se v našich podmínkách pravi-
delně vyskytuje poměrně dlouhé období
sucha, je velkým problémem zajistit do-
statek vláhy pro travnaté plochy i stromy.
Velmi se osvědčil řízený závlahový
systém uložený v zemi, který byl použit
v parku na Vojáčkově náměstí. Trávník
i dřeviny netrpěly ani v letošním velmi su-
chém roce a celý parčík po celou dobu vy-
padal velmi pěkně. Město Prostějov v sou-
časnosti zvažuje, zda bude vybudován ří-
zený závlahový systém také
v exponovaných místech v centru města,
ohraničeném ulicemi Vápenice-Palacké-
ho-Wolkerova-Újezd.

Jana Adámková,
vedoucí skupiny prevence městské policie

Všichni dobře známe období shonu před
vánočními svátky, kdy se to zejména v su-
permarketech a velkých obchodních středis-
cích lidmi jen hemží. Panuje nervozita a my,
při výběru dárků pro své nejbližší, přestává-
me vnímat okolí. Zrakem jsme zabořeni do
regálů se zbožím a peněženku máme odlože-
nou v nákupním košíku nebo v kabelce zavě-
šené přes rameno. Toto naše počínání nahrá-
vá zlodějíčkům, a tak často, někdy až u po-
kladny, zjistíme, že své peníze již
nevlastníme.

Mnohokrát jsme svědky osamoceného ko-
šíku s nákupem mezi stojany - taška s peně-
ženkou visí na madle a majitel v nedohlednu.
Opět jsme bez peněženky, a navíc i bez do-
kladů a platebních karet, a čeká nás obíhání
celé řady úřadů a institucí.

Přitom v drtivé většině zlodějíčkům svým
jednáním nahráváme, a to nejen ve zmíně-
ných obchodech, ale i v dopravních prostřed-
cích, na parkovištích a v celé řadě dalších ve-
řejně přístupných míst. Názorně lze uvést ně-
kolik případů z našeho města, kdy lidé svou
nepozorností a nedbalostí přišli o nemalé
částky.

Na jednom sídlišti ponechal muž v zapar-
kovaném vozidle před svým domem přes noc
na zadním sedadle notebook v hodnotě 
80 000 Kč. Ráno se velmi divil, že je bez něj.

Na parkovišti u hypermarketu zanechala
řidička uvnitř vozidla na viditelném místě
nejen mobil, ale i tašku, ve které měla klíče

od bytu a doklady. Po návratu z nákupu věci
v autě nenalezla.

Na jízdu autobusem hned tak nezapomene
žena, která se vracela z nákupu. Znavená
usedla na sedadlo, tašky s nakoupeným zbo-
žím, s peněženkou, doklady a klíči položila
do uličky a pozorovala z okna okolí. Až při
vystupování zjistila, že jí odložené věci chy-
bí.

Po takové události nastává nepříjemné ob-
dobí spočívající ve vyřizování záležitostí
spojené s touto újmou. Je třeba ihned ozná-
mit bance ztrátu karty, vyměnit zámek od by-
tu, nahlásit na patřičný úřad ztrátu dokladů.

Ztráta věcí však není jediné nebezpečí,
které na nás může v předvánočním období čí-
hat. Obchody se plní různými pyrotechnic-
kými výrobky a prodejci se ne vždy chovají
podle daných předpisů. V této souvislosti
stojí za zmínku, že pyrotechnické předměty
se zařazují do tří tříd podle stupně nebezpeč-
nosti.

Ve stáncích mohou být prodávány pouze
předměty zařazené do nejnižšího stupně ne-
bezpečnosti - do I. třídy. Patří sem např. prs-
kavky, bouchací kuličky, třasavé proužky
apod.. Tyto předměty mohou být prodávány
pouze osobám starším 15 let, pokud není
v návodu uvedeno jinak. A právě v těchto pří-
padech prodejci často porušují předpisy. Ve-
deni vidinou zisku ochotně prodají tyto vý-
robky dětem, které nesplňují daný věk. Netí-
ží je ani svědomí, jakému nebezpečí je
vystavují.

V kamenných obchodech mohou být pro-

dávány i pyrotechnické předměty II. třídy.
Zde platí podmínka prodeje osobám starším
osmnácti let. Sem patří: petardy, bengálské
ohně, rakety s náplní barevných světlic, ba-
revné dýmy a spousta dalších.

Pyrotechnické výrobky III. třídy mohou
být prodávány jen osobám s kvalifikací od-
palovače ohňostrojů a prodavač je povinen si
tyto skutečnosti ověřit u kupujícího.

V minulém roce došlo ke zrušení městské
vyhlášky zakazující používání pyrotechnic-
kých výrobků na veřejném prostranství mi-
mo 31. prosince a 1. ledna. Bylo to z důvodu
nepotřebnosti tohoto právního předpisu, ne-
boť vyhláška Českého báňského úřadu 
č. 174/1992 Sb. specifikuje možnost použí-
vání těchto výrobků. Navíc používání zmíně-
ných produktů lze kvalifikovat jako přestu-
pek proti občanskému soužití nebo přestupek
proti veřejnému pořádku dle zákona
č.200/1990 Sb. o přestupcích.

Stále však platí, že zdraví je to nejcenněj-
ší, co máme. V minulém roce byl zazname-
nán případ, kdy hoši zašli do parku, kde je-
den z nich začal házet petardy nedaleko sto-
jících dívek. Znenadání chlapec hodil jednu
petardu na dívku. Ta ji zapadla za zimní bun-
du, kde došlo k explozi. Doma dívka zjistila,
že je popálená na zádech a má propálený sve-
tr a zimní bundu.

Upozorněte proto vaše děti na nebezpečí
zmíněných výrobků a dohlédněte, aby je
používaly pouze pod vaší kontrolou a v době,
kdy je to vhodné, tedy na Silvestra a Nový
rok. Vždyť přece nejkrásnější svátky v roce
chceme všichni prožít v klidu a pohodě.

K úbytku zeleně ve městě Prostějově

Předvánoční období - ráj pro kapsáře a zlodějíčky

Takovéto letáky umísťují strážníci do prostějovských obchodních center.

Dne 9. 12. 2004 v 15.00 hodin

se uskuteční veřejné projednání zpracovávaného
projektu regenerace sídliště Brněnská - Tylova.

Místo konání: Reálné gymnázium a základní škola, Studentská 2, Prostějov.

Odbor koncepce a rozvoje Městského úřadu v Prostějově

tímto srdečně zve všechny, které zajímá prostředí, ve kterém žijí.

- 17. listopad - si představitelé města společně s občany a zástupci prostějovské Jednoty Čs.
obce legionářské, Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace po-
litických vězňů, Svazu letců, Sokolské župy prostějovské, prostějovské posádky Armády
ČR, Policie ČR a Masarykovy společnosti Prostějov připomněli položením květin k pomní-
ku T. G. Masaryka na náměstí před radnicí. Foto: -kdl-

si představitelé města společně s občany a zástupci prostějovské Jednoty Čs. obce legionář-
ské, Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických věz-
ňů, Svazu letců, Sokolské župy prostějovské, prostějovské posádky Armády ČR a Policie ČR
připomněli 11. listopadu pietními akty na prostějovském městském hřbitově. Foto: -kdl-

Den boje za svobodu a demokracii

Mezinárodní den veteránů


