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Název materiálu: Petice na umíst ění strom ů ZR 4 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 

1 – Petice 
2 – Fotodokumentace 
3 – Vyjádření autora projektu 
3 – Návrh odpovědi na petici 

 
Popis 
V roce 2018 město v rámci akce „Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou“ vysadilo stromy i 
v lokalitě ZR 4 – tj. lokalita č. 6 uvedené akce. Příprava a realizace akce byly prezentovány 
v médiích, proběhla i veřejná projednání věci s občany a projednání s pochůzkou v terénu, po 
celou dobu akce byly v revitalizovaných lokalitách osazeny informační tabule zobrazující rozsah a 
jednotlivé zásahy do zeleně včetně nové výsadby, informace byly trvale zveřejněny na webu 
města. Viz: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve-
zdaru-nad-sazavou. O výsadbě jednotlivých stromů byli občané informováni i dalšími formami 
zveřejnění včetně informace vhozené do schránek. Vlastní projekt navrhl odborník – zahradní 
architekt Ing. Josef Souček, Vlkonice, realizaci provedla odborná společnost Kavyl, spol. s r.o., 
Mohelno, akce byla finančně podpořena z Operačního programu Životní prostředí - Prioritní osa 
05.4 (Ochrana a péče o přírodu a krajinu).   
 
Relevantní a včasné připomínky a požadavky občanů a dalších dotčených osob byly, pokud to bylo 
možné, zahrnuty a zapracovány do přípravy a realizace akce. 
 
Na podatelnu městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou byla dne 7. 5. 2019 doručena Petice 
občanů požadující odstranění 3 stromů vysazených v roce 2018.  
Petice byla předána oddělení finanční kontroly a interního auditu a oddělení majetkoprávnímu ke 
kontrole, zda splňuje náležitost podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Bylo konstatováno, 
že petice obsahuje formální nedostatky. Nejsou uvedeny adresy případných členů petičního 
výboru ani na podpisových arších není uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil. 
Podpisové archy dále neobsahují text, ani nejsou označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má 
být podpisy podpořena.  
 
Návrh odpovědi byl sestaven na základě vyjádření zpracovatele projektu zahradního architekta 
Ing. Součka a dle posouzení věci správkyní zeleně města. Autor projektu odůvodnil konkrétní 
výsadbu – viz příloha č. 3. Věc bude osobně panem starostou projednána se zástupci 
navrhovatelů dle přijatého usnesení rady města.  
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
OKS nedoporučuje stromy odstranit tj. ani přemístit. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání ukládá ve věci Petice požadující odstranění 3 stromů vysazených 
v roce 2018 následující postup  …….. 
  
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu, tj. doporučuje radě města vzít petici na vědomí 
 
Stanoviska  
Viz příloha č. 3 – autor projektu 
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Vyjadreni autora projektu k odstraneni 3 ks stromu- ul. Wolkerova, Neumannova 

V obdobf probfhajfcfch klimatickych zmem jsou stromy jednfm z nejyY'raznejsfch 
funkcnich prvku, kterY je schopen zejmema z mikroklimatickeho hlediska pomoci udrzet 
obytny komfort v mestskem prostoru. Diky poskytovani stfnu jejich korunou, odparovani 
vody, zachytavani prachoyY'ch castic a dalsim pozitivnim vlastnostem je do budoucna nutne 
v maximalni mozne mire podporitjejich rust na vsech vhodnych stanovistich. Tim se nasobi 
vsechny mikroklimaticke, hygienicke, esteticke a ekologicke funkce jednotliyY'ch drevin i 
celeho prostoru mestske zelene. 

V uvedenem pripade se jedna o dreviny relativne pomalu rostouci, ktere v budoucich 
letech nijak neohrozi komfort bydleni ani provoz na detskem hristi i v jeho okoli. Naopak 
vzhledem k yY'se uvedenym funkcim yY'razne zlepsi a zkvalitni zivot na dane lokalite. 

1. Mikroklimaticky yYznam 

- Snizuje negativni dusledky urbanizovaneho prostredi, tim, ze pfimo ovlivnuje napriklad 
klimaticke cinitele, ovlivnuje tepelnou bilanci a relativni vlhkost vzduchu. 

- Schopnost zelene zvysovat vlhkost vzduchu (v prumeru o 5 - 7 % ). Zelen zvysuje 
vlhkost mikroklimatu yY'parem vody, a to hned nekolika zpusoby: evapotranspiraci, 
odparem rosy zkondenzovane na povrchu vegetace, odparem zachycenych srazek 
(intercepce), ktere ze zpevnene plochy (napr. chodnik, silnice, ... ) ihned odtekaji. 
Evapotranspirace predstavuje souhrnne yY'par z pudy a transpiraci rostlin. Transpirace 
rostlin , hlavne stromu, tvofi klimatizacni system Zeme. Merenimi provadenymi v Geske 
republice bylo zjisteno, ze v parcich je vzdusna vlhkost ve dne o 5-10% vyssf nez 
uvnitr mesta. Vecer se rozdily zvysujf az na 20 %. Die Bernatzkyho (in Kolarik, 2003) se 
pri transpiraci stromu uvolnf az 500 litru vody za den: 

- Objem koruny 2700 m3 
- uvoln i priblizne za den 500 I vody 

- Objem koruny 700m3
- uvolnf priblizne za den 400 I vody 

- Objem koruny 25 m3
- uvolnf priblizne za den 10 I vody. 

- Ma schopnost snizovat a tlumit yY-kyvy teploty. Ve vetsfch porostech byYa v lete teplota 
v prumeru az o 3,5 oc nizsi nez na volnem prostranstvf. V noci naopak zabranuje 
vegetace rychlemu vyzarovani a ztratam tepla. V zime branf stromy vysazene v blfzkosti 
budov jejich vysokym tepelnym ztratam, nebof zmirnujf proudenf studeneho vzduchu. 
Vegetace je schopna snizit tepelne ztraty o 20 az 50%. V lete naopak vegetace 
ochlazuje sve okolf lepe a efektivneji nez veskera klimatizacni zarfzenf. Vzrostly, vodou 
dobre zasobeny strom muze behem jednoho dne odparit az 400 litru vody, a z ovzdusi 
tak odcerpa temer 280 kWh tepelne energie. Tato energie se uvolni v noci pri kondenzaci 
pary; vznikne rosa. 

- ZdrayY' listnaty strom, dobre zasobeny vodou, je schopen odparit za slunecneho dne 
v lete 80 - 100 I vody- 1 ha lesa 8- 10 000 l.den-1

. 

- Zmfrnujf nezadouci horizontalni proudeni vzduchu. V mestskem prostredf je sila 
proudeni vetru podstatne snizena existujfci zastavbou. Od vegetace se funkce vetrolamu 
pozaduje jen na nekterYch vhodnych stanovistich predevsim na okraji mesta. Jako velice 
vhodne se v tomto smyslu ukazaly bYt polopropustne zapojene porostni plaste ze drevin 
odolnych proti pusobeni vetru (s pevnym drevem). Podle yY'sledku merenf se na navetrne 



strane snizuje rychlost vetru o 30 - 50 %, a to na vzdalenost 15 - 20nasobku IJ9sky. 
Objekty zelene jsou schopny rovnez ovlivnovat i vertikalnf proudenf. Ve dne klesa 
relativne chladnejsf vzduch uvnitr porostU k zemi a vytlacuje okolni vzduch do stran. 
V noci je tento pohyb obraceny. 

2. Zdravotni vYZnam 

1. Prfznive ovlivnuje jakost vzduchu. Zelen je producentem kyslfku, castecne zbavujf 
vzduch skodli1J9ch plynu (zplodin dopravy a prumyslu- S02, N02, CO, ... ) i ruznych pachu 
apod. 1 ha parkove yYSadby rocne vyprodukuje 21 tun kyslfku. Snizovanf mnozstvi 
mikroorganizmu zejmena vylucovanfm latek, ktere snizujf mnozstvi mikroorganismu 
v ovzdusf. Jsou to estery, silice, pryskyrice, terpeny a zvlaste fytoncidy. Mezi nejucinnejsf 
rostliny patrf vetsina jehlicnanu a z listnacu napf. oresaky, hrusne, stremchy, hlohy, lfpy, 
brestovce, balzamove topoly apod. 

2. Odpuzovanf hmyzu 
3. Snizovanf hlucnosti- zejmena zapojene pasy vegetace- mohou snizovat hlucnost 

v zavislosti na zastoupenf jednotlivych frekvencf (nejvyssf ucinnost kolem 4 - 8000Hz), 
orientaci zdroje hluku, slozenf vegetace apod. Vetve se chovajf jako oscilator a pohlcujf 
zvukovou energii rezonancf. Nejlepe v tomto smyslu pusobf zapojene pasy vegetace 
o IJ9sce 13-20 m a sfrce 20-30 m. 

4. Protiprasna funkce zelene. Castecky prachu se usazuj f na listech, zejmena na listove 
cepeli a srazkami jsou splavovany do pudy. Moznost zachycovat prasne castice je dana 
predevsfm mnohonasobne vetsi plochou listu nez je vlastni povrch terenu a usporadanim 
povrchu listu. Vetsi zachycovacf schopnost prachu majf koruny stromu tvorene drobnymi 
listky a drsnejsfm povrchem listu. Leskle, lyse listy jsou mene ucinnymi poutaci prachu 
a popflku. Napr. na 1 m2 povrchu listu jilmu se zachytf 6krat vice prachu (3,39 g) nez na 
stejne listove plose topolu (0,55 g) 1 ha jehlicnateho lesa zachytf 30 - 35 t prachu za rok. 
Jeden ha listnateho lesa zachytf 50-70 t prachu za rok (u listnatych kazdorocnf opad 
poniceneho a znecisteneho listf). 

V prfpade zajmu doporucuji k nahlednutf napriklad: 

Effects of urban trees on local outdoor microclimate: synthesizing field .. . 
https://link.springer.com/article/10.1 007/s11252-015-0447-7 

(PDF) Microclimate regulating functions of urban forests in Changchun .. . 
https://www .researchgate. net/ .. ./323455318 _ M icroclimate_regu lat. .. 

(PDF) The impact of park trees on microclimate in urban areas 
https://www.researchgate.net/ .. ./225990579_The_impact_of_park ... 

Microclimate in Forest Ecosystem and Landscape Ecology .. . 
https://academic.oup.com/bioscience/article/49/4/288/228849 

Using Trees to Create Micro-climates - North Huron Publishing 
www. north huron. on. ca/us ing-trees-to-create-m icro-cl imates 

lng. Josef Soucek v.r. 
zahradnf architekt 
Vlkonice 46, Neveklov 

27.05.2019, Vlkonice 
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12345/2016/MUZR 

Datum: .............. . , ........ ... ..... 2019-05-29 

Vazeni 

Nesouhlas s navrhem odstraneni 3 stromu vysazenych v roce 2018 

Vazeni zastupci obyvatel z ulice Neumannova a Wolkerova, 
rada mesta Zd'aru nad Sazavou se na svem jednani dne 03.06.2019 zabyvala peticf pozadujici 
odstranenf 3 stromu vysazenych v roce 2018, dorucenou mestu dne 07.05.2019. 

Rada mesta se s obsahem petice podrobne seznamila a po projednani duvodu nesouhlasu, bere 
tuto petici na vedomi s tim, ze: 
- V roce 2018 mesto v ramci akce .. Revitalizace zelene Zd'ar nad Sazavou" vysadilo stromy i 

v lokalite ZR 4 - tj. lokalita c. 6. Pfiprava a realizace akce byly prezentovany v mediich, 
probehla i verejna projednani veci s obcany a projednani s pochuzkou v terenu, po celou dobu 
akce byly v revitalizovanych lokalitach osazeny informacni tabule zobrazujici rozsah a 
jednotlive zasahy do zelene vcetne nove vysadby, informace byly trvale zverejneny na webu 
mesta. Viz: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve
zdaru-nad-sazavou. 0 vysadbe jednotlivych stromu byli obcane informovani i dalsimi formami 
zvefejnenf vcetne informace vhozene do schranek. Vlastni projekt navrhl odbornik- zahradni 
architekt lng. Josef Soucek, Vlkonice, realizaci provedla odborna spolecnost Kavyl, spol. s r.o., 
Mohelno, akce byla financne podporena z Operacniho programu Zivotni prostredi - Prioritni 
osa 05.4 (Ochrana a pece o prirodu a krajinu). Relevantni a vcasne pfipominky a pozadavky 
obcanu a dalsich dotcenych osob byly, pokud to bylo mozne, zahrnuty a zapracovany do 
pi'ipravy a realizace akce. 
V uvedenem pfipade se jedna o dreviny relativne pomalu rostouci, ktere v budoucfch letech 
nijak neohrozi komfort bydleni ani provoz na detskem hristi i v jeho okoli. Naopak vzhledem 
k funkcim mikroklimatickym, zdravotnim, estetickym a ekologickym vyrazne zlepsi a zkvalitni 
zivot na dane lokalite. Blizsi dopady vysadby stromu ve meste i na tomto konkretnim miste 
jsou uvedeny v pfiloze- Vyjadreni autora projektu. 
Vybrat v zastavenem uzemi misto pro vysadbu novych stromu i v pripade proste nahrady za 
pokacene, je mnohdy narocnym kompromisem vzhledem k blizkosti domu, volnocasovych 
ploch, tras siti apod. 
Zeleri ve meste ma sve kladne i zaporne stranky. Ty kladne povazujeme v tomto miste za 
prevazujici. 

DekuJeme Vam za Vas zajem o zelen mesta. 
Za radu mesta, s pozdravem 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

Pfilohy: Text Petice 
Vyjadreni autora projektu 

KB Zd'ar nad Sazavou 
c. u. 328751/0100 

IC: 00295841 
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