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Aneb problémy veřejné zeleně vedoucí k rovnici  
veřejná zeleň = strašák pro městský rozpočet 



Celé je to o 
(ne)kooperaci 

Vedení města – 
zadání úkolu 

Rozvoj města – 
příprava 
projektu 

O(d)bory města, 
kromě veřejné 

zeleně – kladení 
požadavků na 

projekt 

Předložení 
projektu správě 
veřejné zeleně 

Výběrové řízení 

Výběr 
nejlevnějšího 

projektu a 
neprověřené 

firmy 



Konkrétně to 
znamená 

 Na úrovni plánování  

 nedostatečné nebo chybějící podklady – Generel 

zeleně, Pasport, Plány údržby zeleně… 

 nedostatečná odbornost zhotovitelů projektu  

 krátkodobé plánování.   

 Na úrovni realizace  

 použití nevhodných materiálů  

 použití nevhodných rostlin  

 dodatečné změny v návrhu  

 špatné termíny realizací. 

 Na úrovni údržby  

 absence financí = minimální údržba  

 neodborné provádění jednotlivých úkonů. 

 

 



Na úrovni 
plánování 

 Nedostatečná či chybějící dokumentace  

 Generel zeleně = územní studie sídelní zeleně – 

strategický dokument pro celý katastr; podklad pro 

ÚPD, změny a ochranu území  

 Pasport zeleně – evidence všech ploch veřejné 

zeleně se zákl. informacemi o veget. Prvcích a 

majetkových poměrech; podklad pro projekt 

režimu péče      kategorizace zeleně do 

intenzitních tříd údržby  

 Projekt režimu péče. 



Na úrovni 
plánování 

 Nedostatečná odbornost projektantů  

 Krátkodobé plánování – zpravidla na jedno 

volební období 



Řešení 

 Investovat do zhotovení chybějících dokumentů 

 Průběžně aktualizovat stávající dokumenty  

 Řídit se dokumenty!  

 Důraz na zhotovitele projektu  

 Plánovat v časovém horizontu veget. prvku 

nikoliv volebního období či dotací 



Na úrovni 
realizace 

 Použití nevhodných tech. materiálů – černá 

textilie, mulč  

 Použití nevhodného rostlinného materiálu  

 Špatné metody výsadby 

 Špatné termíny 



Černá textilie 
(Slavkov u Brna) 

Foto: Bc. Jitka Dosedlová 



Černá textilie  
…dobrý sluha, špatný pán… 

Zabraňuje prorůstání plevele    

ALE  

  Způsobuje hutnění půdy a její přehřívání  

  Zabraňuje přirozenému rozrůstání rostlin 

  Zabraňuje látkové výměně mezi půdou a okolním 

prostředím  

  Blokuje rozklad rostl. zbytků  

COŽ ZPŮSOBUJE  

  Půda je mrtvá = nemohou v ní dlouhodobě růst 

žádné rostliny 

 



Černá textilie + 
další problémy 

(špatný spon, nevhodný rostlinný materiál) 

Foto: Bc. Jitka Dosedlová 



Řešení 

 Nepřemýšlet krátkodobě  

 Zajistit kvalitní kontrolu realizací  

 Investovat do kvalitních lidí a kvalitního materiálu 

= úspora financí 



Na úrovni 
údržby 

 Absence financí – už ve fázi projektu, problém 

dotací, špatné nacenění  

 Absence údržby 

 Neodbornost provedení 

 



Řešení 

 Vždy zkontrolovat, zdali projekt počítá i s financemi 

na následnou údržbu (doba vyplývá z daného 

vegetačního prvku)  

 Investovat do kvalitního provedení údržby = úspora 

financí 



Google.com 

Saika.cz 



Foto:  Milan Havlis 

Foto: Martin Mach Obdřej 

Foto:Jana Orlická 



Kooperujme s ostatními obory 
 

Plánujme v časovém horizontu rostlin 
 

Nebojme se investovat do poctivé práce 
DISKUTUJME  

slavikova.katerina@gmail.com 


