
 
 

Kulatý stůl na téma: 
 

ZELEŇ 
30. 5. 2019 od 17:30 do 20:00 Velký sál Kulturního střediska   

 
 
Jednání zahájil a celou diskuzi moderoval místostarosta a politik Zdravého města a místní 
Agendy 21 Mgr. Ing. Miroslav Andrt, přivítal přítomné občany a představil panelisty.  
Ing. Martinu Havlovou ze společnosti Land 05 – ateliér zahradní a krajinářské architektury, 
Ing. Petru Plickovou zahradnici Štětských komunálních služeb a Ing. Janu Hrovatitschovou 
referentku životního prostředí Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy na 
Městském úřadě ve Štětí.  
Téma kulatého stolu vzešlo z častých diskuzí místních obyvatel, s ohledem na jevy počasí  
a na klimatické změny v přírodě a krajině. V kontextu Štětí se v posledních 20 letech řešili 
třikrát povodně a najednou jsou zde velká sucha, oba jevy, se ale navzájem nevylučují.     
V úvodní části místostarosta Mgr. Ing. Miroslav Andrt nastínil současný stav ve městě  
a místních částech (viz. přiložená prezentace)  a informoval o nové soutěži Rozkvetlé město 
(více informací naleznete na webu města Štětí, v sekci Zdravé město).  
Poté Ing. Martina Havlová představila krátce činnost ateliéru a jejich projekty v krajině, 
náměstí, parky, zahrady základních a mateřských škol aj.  Ve Štětí ateliér řeší revitalizaci 
sídelní zeleně na sídlišti Mánesova, Alšova, Školní, Jiráskova a U Stadionu, dále veřejné 
prostranství v Počeplicích, náves v Radouni.  Dále představila trendy v péči o městkou zeleň: 

- Racionální údržba  
- Hospodaření s dešťovou vodou - zasakovací poldry; odpařovací a retenční jezírka; 

dešťové záhony. 

- Štěrkové trávníky – technologie, kterou se řeší parkoviště a cestičky, které nejsou 

intenzivně využívány.  

- Štěrkové záhony – záhony s vyšším stupněm autoregulace, které se udržují pouze  

2x ročně. 

- Nahrazování záhonů výsadbou cibulovin do trávníků  

- Květnaté louky – nemělo by být zaváděno plošně, ale pouze na vytipovaných 

místech. 

- Management kosení trávníků – v teplém a suchém počasí není vhodné kosit všechen 

trávník na výšku 5 cm, a je zapotřebí, aby nedocházelo ke kosení všech ploch 

najednou, protože půda dokáže pojmout více dešťové vody. 

- Volba dřevin – vlivem změn klimatu, by mělo docházet i ke změně ve volbě dřevin. 

- Provozní bezpečnost dřevin 

 Dotazy od občanů  
- Sečení trávníku na Husově náměstí po odkvetení pampelišek a lebedy – prosba 

o sečení před odkvetením, aby nedocházelo k šíření pampelišek a lebedy do 

okolních zahrad. Při včasném sečení dojde k omezení výskytu pampelišky, nikoliv 

úplnému vymizení. Husovo náměstí je jednou z nejintenzivněji sečených oblastí 



stejně tak okolí dětských hřišť, a není v kapacitních silách Štětských komunálních 

služeb sekat častěji.  

- Lípy jsou napadeny broučky, kteří vyžírají kůru – na Lípách se usazuje Blanatka 

lipová, jedná se o nový druh, který se u nás vyskytuje od roku 2014. Tento brouk 

stromům vůbec neškodí, vyskytují se pouze na kůře, ale nedochází k poškozování 

kůry, pouze na stromě vegetuje. Blanatka lipová se vyskytuje po celé ČR.  

- Jehličnan u kina –  tento jehličnan byl poškozen nešetrnou manipulací stavební 

firmy, minulý týden byla provedena náhradní výsadba Javorem červeným.  

- Nové stromy na Horově stezce, jsou slabé a bez koruny – u stromu nedošlo 

k zaříznutí terminálu, špičky stromů se řezat nesmí, vede to k růstu stromu do šířky 

nikoliv výšky a strom tak ztrácí přirozený vzhled a mohl by se zlomit. Tento konkrétní 

strom (okrasná jabloň) byl již dodán se zahnutou špičkou ze školky, byl dosazován 

později než okolní stromy.  

- Provozní bezpečnost stromů – aby strom mohl být v dospělosti bezpečný musí být 

správně zapěstovaný již od počátku. Ve Štětí jsou všechny stromy do tvaru V, jedná 

se o historickou chybu při řezu stromů, které dnes vytváří sekundární koruny, takto 

řezané stromy jsou tzv. na dožití, ale musí být již dodržován tento styl řezu.  

- Dešťová voda na Husově náměstí – při větším dešti se na Husovo náměstí dostává 

spodní voda. Je to způsobeno smíšenou kanalizací. Splašková i dešťová voda je 

odváděna stejnou kanalizací. Smíšená kanalizace zbytečně zatěžuje čistírnu 

odpadních vod a přepadové komory jsou přeplněny. Vyžadovalo by to značnou 

investici na oddělení těchto vod.  

- Stromy a keře v ulici u Stadionu – je zde hodně stromů a keřů pohromadě, v rámci 

revitalizace sídelní zeleně bude proveden řez stromů a keřů.  

- Kašna před kinem -  firma Arteso řeší problém s dodavatelem technologie, z tohoto 

důvodu nebyla kašna ještě zprovozněna.  

- Smrk u dětského hřiště v Alšově ulici  - z jakého důvodu byl ponechán jediný smrk 

u toho tohoto hřiště? Po ukončení veřejného jednání bude proveden průzkum smrku 

a navržen další postup.   

- Dekapitace břízy v Ostrovní ulici – dekapitace se provedla z důvodu usychání 

špičky, v současné době je bříza v povolovacím řízení ke kácení. Břízy chřadnou, 

stará i mladá výsadba, jedná se o plošný problém, zvolený arboristický postup města 

je standartní a správný.  

- Výsadba stromů na městském koupališti – namísto pokácených topolů ve 

špatném stavu, byla provedena nová výsadba v zadní části koupaliště za pomoci 

nadace ČEZ v roce 2017. Alej by měla sloužit k odstínění. Další výsadba je sporná, 

koupaliště by mělo být místo ke slunění a koupání. Výsadbou stromů do prostoru by 

mohlo dojít ke stížení údržby a čištění koupaliště.  

- Rekonstrukce chodníků a křižovatky v Obchodní ulici – náhradní výsadba bude 

provedena, v současné chvíli není známo v jakém v rozsahu. Byla zde 

upřednostněna bezpečnost na úkor parkovacích míst. V souvislosti s rekonstrukcí 

ulice Palackého bylo namísto šotolového hřiště vybudováno provizorní parkoviště 

a v budoucnu by zde mohlo být stálé parkoviště s odtokem.  

- Cesta k Žampichu. V minulosti vedla přes pole cesta k Žampichu, který byl 

odpočinkovou zónou. V současné době je cesta zaorána a v Žampichu usychají 

stromy  -  s zemědělci bude projednávána možnost obnovy sítě lesních a polních 

cest.  



- Náhradní výsadba podél silnice do Počeplic  - Správa a údržba silnic provedla 

částečnou náhradní výsadbu švestkové aleje, ale nejraději by stromy u silnice neměli, 

kvůli bezpečnostnímu riziku, ale stromy plní funkce větrolamu a stíní, aby se silnice 

nepřehřívala.  

- Betonová plocha Nového náměstí. Dotaz proč nebyl realizován žádný z návrhů, 

neosází se to stromy – Jedná se o jediné větší betonové prostranství ve městě, které 

slouží i pro přistání vrtulníků a různé kulturní akce většího rozsahu.  

- Hřiště základní školy T.G.Masaryka dotaz zdali bude osázeno stromy, namísto 

živého plotu z tújí – Správa a údržba prostor školy spadá do kompetence ředitelky.  

- Volný pruh u MŠ Klubíčko – bude zde vybudován nový chodník. Školka by chtěla jít 

cestou přírodních zahrad a těžiště zeleně by se mělo přesunout do zahrady.   

- Předzahrádky u bytových domů – v minulosti byly Štětské komunální služby 

obviňovány z decimace těchto předzahrádek. Od roku 2018 byla do Grantového 

programu města Štětí zařazena oblast F – Zkvalitňování veřejného prostranství 

 – jehož účelem je kvalitativní rozvoj a soustavná péče o životní prostředí, zeleň a 

drobný mobiliář na veřejném prostranství v bezprostředním sousedství bytových 

domů nebo na návsích v místních částech.  Z původního územního plánu se podařilo 

vyřadit plochu, určenou pro průmysl (pole za zahrádkami). Poslední průmyslové 

plochy jsou za kalovými poli a nad prádelnou.  

- Stromy ve Školní ulici -  jedná se o jednu z hlavních cest ve městě, toleruje se zde 

parkování podél silnice, vzhledem  k bezpečnosti ulice se zvažuje znemožnit 

parkování nebo vysadit nové stromy  za chodníkem směrem k tzv. roto baráku.  

- Plánuje se výsadba ovocných stromů?  - výsadba ovocným stromy je plánována 

na sídlištích. Dále to hodně stojí na alejích a stromořadí, které se budou postupně 

doplňovat.  

- Používá se k ošetření zeleni postřiky? – postřiky se téměř nepoužívají 

z legislativních důvodů.  

- Vybudování další veřejné toalety – je vedena diskuze se společností Lidl, o 

vybudování toalet u prodejny. V současné době jsou k dispozici veřejné záchodky na 

pěší zóně a je rovněž možné využit toalety v kině.  

- Spolupráce se společností Mondi – na podzim by měli financovat náhradních 

výsadbu za uschlé stromy ve Štětí, vztahuje se i na soukromé objekty.  Do konce 

červa běží environmentální výzva.  

- Úklid ve městě. Je zde málo košů a parkoviště u obchodního domu jsou špinavá – 

každý den pracovníci veřejně prospěšných prací vyvážejí odpadní koše po městě  

a sbírají nepořádek po ulicích.  Spousta košů je měsíčně zničena vandaly a musí být 

nahrazeny novými. Na jaře a na podzim probíhá blokové čištění ulic, spousta řidičů 

nerespektuje značení a i přes zákaz zde stojí a znemožňují tak čištění daného úseku.  

Máme k dispozici Gluton na vysávání drobných nečistot, ale hrubé nečistoty to 

nezvládá, jsou nabídky techniky pro úklid a údržbu zeleně, ale rozpočet je otázka 

priorit vedení města.  Zároveň je zde problém s nedostatkem personálu.  

- Povinnost majitelů pozemků likvidovat japonskou křídlatku  - majitelé pozemků 

mají povinnost ji likvidovat. Prosba, aby město více apelovalo na likvidaci.  

- Cyklistický pruh u Tesca – je to vyprojektováno, piktogramy by mělo být naznačeno 

pruh pro cyklisty, ale nepřihlásil se prozatím žádný realizátor.  

- Koncepce zeleně, bude zde zohledněna i zeleň okolo města – architekti nového 

územního plánu chtěli na úkor nových ploch bydlení umocnit kolem města vytvoření 

zeleného pásu. U Horovy stezky by měl vzniknout volnočasový areál mládeže, který 



by plnil funkci příměstského parku, měl by tvořit zelený pás od věžových domů až 

k hřbitovu.  

- Vodní prvky ve městě. Bývali zde bazény v sídlištích, ale vše se odstranilo, vodní 

prvky nemusí být pouze kašny, ale je možné vybudovat průchozí vodotrysky, které 

ochlazují klima.  

- Bezpečné propojení ze Štětí do Radouně – nový územní plán se zabývá hierarchii 

cest.  Z Radouně vede historická cesta, která ústí nad fabrikou.  

- Projektová dokumentace k lesoparku Ostrov – existuje plán managementu, 

arboristická firma provedla pouze kácení jednoho topolu, ostatní stromy byly káceny 

Štětskými komunálními službami.  V loňském a letošním roce zde bylo vykáceno 

25 jedinců v havarijním stavu, a náhradní výsadba bude provedena v příštím roce.  

Obnova luk je prováděna novým mulčovačem, tím se nám podaří eliminovat kopřivy, 

ostružiny. V dalších letech je plánováno pokračovat dál směrem k tůním. 

V současnosti se podařilo vyčistit cestu 200m za „Placák“. Záměrem je obnovit cestu 

k tůním, po menších částech by se měla zprůchodnit cesta na straně k řece a na 

opačné straně je záměr ponechat biocentrum.  

- Cesta do Počeplic podlé tůni – cesta je v katastru překvalifikována na ornou půdu, 

proti zpevnění cesty se postavili ochránci přírody.  

 
V závěru veřejné diskuze místostarosta Mgr. Ing. Miroslav Andrt poděkoval všem přítomným 
za podněty a pozval na další kulatý stůl k Aktualizaci strategie rozvoje města, který se 
uskuteční 13. 6. od 17:30 hodin na velkém sále Kulturního střediska.  
 
Zapsala: Martina Macková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21  
Zkontroloval: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, místostarosta a politik Zdravého města a MA21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


