
 Taťana Zemanová:  Hodnocení struktury a funkce zeleně v Teplicích

2009 10

1. Úvod

Bez rostlin by na naší planetě nebyl možný život. Člověk v průběhu svého 
vývoje zpočátku přírodu využíval pouze příležitostně, později ji přetvářel a často 
z neznalosti i drancoval. Člověk z přírody vyšel a je její součástí. 

Pro dnešního člověka však rostliny nemají pouze původní funkci – dodávat 
potravu, uvolňovat kyslík, spotřebovávat oxid uhličitý (CO2), rozkládat odumřelé 
organismy, udržovat čistotu a koloběh vody a celou řadu dalších úkolů s přímým 
nebo nepřímým významem pro jeho život. Člověk se vrací zpět k přírodě. Život 
bez bezprostředního kontaktu s ní není pro člověka ani fyzicky, a především ani 
psychicky plným životem. 

Lidé si začínají uvědomovat, že pro spokojený život potřebují dostatek 
přírodního okolí proto, aby mohli prožít plnohodnotný život. Celý kruh se uzavírá a 
člověk se nyní snaží dostat přírodu, před kterou se původně uzavíral do 
„bezpečných“ měst, zpět do oněch měst, která se pro něj začínala stávat 
„nebezpečnými“.

Navázala jsem v diplomové práci na svou bakalářskou práci, ve které jsem 
zhodnocovala vývoj zeleně ve městě a porovnávala její rozlohu s rozlohou 
zastavěných ploch. V diplomové práci jsem se zaměřila hlavně na funkci a 
strukturu zeleně  i z hlediska vlastního průzkumu. Chtěla jsem zároveň zjistit, jestli 
jsou současné Teplice oním „bezpečným" městem, schopným poskytnout svým 
obyvatelům plnohodnotný život v přímém kontaktu s přírodou.

Jako cíl mé diplomové práce (kapitola 17) jsem si určila zkoumání a zjištění, 
jak působí zeleň na teplotu vzduchu. Toto zkoumání jsem prováděla po dobu 3. po 
sobě jdoucích let, vždy po dobu 4 stejných kalendářních měsíců, aby bylo 
srovnání měřitelné s narůstajícím ozeleněním stromů. Zajímalo mne, jaké výkyvy 
teplot budou na různých místech s různou hustotou zeleně a bytové zástavby. 

Průzkumová část práce (kapitola 18) je založena na názorech názory lidí, 
kteří žijí na území Teplic,  na kvalitu životního prostředí jejich města, jejich 
subjektivní hodnocení a vnímání zeleně a celkově ŽP. Použité ukazatele vyjadřují 
subjektivní hodnocení zeleně dotazovaných. Zjištěné  údaje mohou záviset na 
dosti okolnostech a nemusí reálně vyjadřovat vztah dotazovaného k zeleni a ŽP v 
„jeho městě“, ale i přístup k vlastnímu životu, …………  atd.  
Dále mne zajímal názor samotných občanů (náhled do jejich myšlení) trvale 
bydlících na území města na zeleň a s ní souvisejícím životním prostředím – jak 
toto hodnotí a jak jsou spokojeni či nespokojeni se stávajícím stavem. Tyto 
informace jsem získala formou anonymního vyplnění dotazníku. Dotazník by mohl 
posloužit jako prvotní informace při provádění stejného šetření například 
v pravidelných periodách 5ti či 10ti  let. 
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2. Základní pojmy

Systém zeleně – soubor vegetačních a stavebních objektů buď přirozených, 
uspořádaných podle zásad zahradně krajinářské estetiky, nebo krajinné ekologie 
do menších či větších (zpravidla více funkčních) kompozic, které utvářejí nebo 
doplňují dané prostředí.

Biocentrum – je krajinný prvek (ekologicky významný segment krajiny), který, 
pokud je optimálně funkční, svou velikostí a stavem složek geobiocenózy 
umožňuje dlouhodobou až trvalou existenci přírodních druhů organismů a 
přírodních geobiocenóz, případně i druhů organismů a geobiocenóz  
polopřirozených. 

Prvky systému zeleně – funkční prvky:
1) vegetační (živé) prvky – stromy, keře, květinové a trávníkové plochy apod., 

rostoucí buď jednotlivě nebo v ucelených souborech v přirozeném prostředí 
nebo v substrátech. 

2) neživé (přírodní nebo umělé) prvky – voda, přírodní útvary (skály, strže, 
terénní modelace) i stavební prvky a umělecká díla (cesty, mosty, terasy, 
schody, zdi, vodní nádrže, kašny, sochy).

3) doplňky – přenosná nebo stabilní zařízení (lavičky, herní prvky, osvětlení, 
nádoby na odpadky).

4) vybavenost – veřejně přístupné vybavení, které zvyšuje využití objektů 
zeleně (minigolf, WC, skleník, hudební pavilon, restaurace).

5) objekt zeleně – představuje kompozičně ucelený a lokalizovaný konkrétní 
soubor vegetačních prvků.

6) hlavní funkce – převládající procesy a jevy, které souvisejí s využíváním 
plochy. Pro volné (nestavební) plochy se rozlišují hlavní funkce: zeleň 
krajinná, zeleň městská, zemědělsky využívané plochy, plochy lesů.

7) vegetační typ – pojem je používán pro podrobnější upřesnění hlavní funkce 
(např. městská zeleň je rozlišena na zeleň parků, rekreačních ploch, 
hřbitovů apod.).

8) základní plocha – část prostoru, v němž převládá některá z hlavních funkcí a 
její projevy jsou v základní ploše homogenní (park, alej). 
(Semorádová, 1998)
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3. Zeleň ve městech

3. 1. Zeleň a její ekologický význam

K naprosto nezbytným podmínkám života člověka a vůbec živočichů patří 
kyslík. Ten je do atmosféry dodáván fotosyntetickou reakcí zelených rostlin (souše 
asi 30% a 70% kyslíku uvolňuje fytoplankton světových oceánů). Z toho vyplývá 
základní význam rostlin pro životní prostředí člověka. Třebaže tento fakt známe už 
alespoň dvě století, věnujeme jako lidé uchování zdroje kyslíku v biosféře jen 
nedostatečnou pozornost. 

Zeleným rostlinám stačí k vytvoření potřebných látek jen oxid uhličitý, voda, 
minerální látky, anorganické látky rozpuštěné ve vodě. Nejdůležitější je světlo. Při 
procesu fotosyntézy vzniká kyslík, který odchází do vzduchu. Pro tvorbu životně 
důležitých molekul (aminokyseliny, proteiny) a kyselin RNA a DNA potřebují 
rostliny další prvky – dusík, fosfor, síru, hořčík, železo ….. Tyto látky přijímají 
v podobě minerálních solí rozpuštěných ve vodě.
(21. století, 7/2007)

Produkce kyslíku není ovšem jedinou pozitivní funkcí zeleně, v horkých 
obdobích dává dřevinná zeleň příjemný stín a výpar z listů snižuje teplotu, zeleň 
zachycuje prach a tlumí hluk atd. Je tu tedy dostatek důvodů k tomu, aby člověk 
zapojil zeleň, zvláště stromovou a keřovou, do svých sídlišť (obr. č. 1, 2, 3, 4).                                               
(Městská zeleň v průmyslových oblastech – sborník referátů, Ostrava, 1975)

                           
Obr. č. 1  – zeleň v zimě, 17.12. 2007                     Obr. č. 2   -  zeleň u panelových domů 
                                                                                              v Trnovanech, 27. 4. 2008 
                                                                                                                        

3. 2. Zeleň ve městě a její funkce

Zeleň ve městě je velmi důležitá pro městské klima. V parcích je 
v porovnání s okolním obytným prostředím v letním období nižší průměrná teplota 
asi o 10 – 12% a vyšší relativní vlhkost až o 30%.

Uvádí se (Bulíř, 1987), že rozdíly v průměrné teplotě mezi prostředím 
v souvislé městské zástavbě a okolní zelení se pohybují v rozmezí 0,3 – 2,80

Celsia, přičemž okamžité rozdíly (např. v letním období) jsou i daleko vyšší (až o 
100 Celsia). Plocha zeleně o šíři přibližně od 50 do 100 m může snížit teplotu o 3 
až 50 Celsia. Zatímco asfaltová vozovka nebo plechová střecha budovy se za 
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slunného dne může rozehřát až na 650 Celsia, kamenná dlažba až ke 400 Celsia, 
povrch listů dřevin dosahuje pouze teploty přibližně kolem 250 Celsia. Plochy 
zeleně mají také vliv na výrazném snížení rozdílů mezi denní a noční teplotou.

Zdrojem vlhkosti je výpar vody. Jestliže vezmeme výpar z vodní hladiny za 
100%, pak výpar ze stejné plochy písku je asi 26%, z písku porostlého trávou 
62%. Vzrostlá bříza za vegetační období odpaří přibližně 70 hl vody, dospělý buk 
90 hl a jabloň až 180 hl. Zeleň snižuje rychlost proudění vzduchu (ještě 100 m od 
porostu vysokých stromů se rychlost větru snižuje přibližně až o 20%). Naopak 
v zastavěném prostředí ovlivňuje proudění vzduchu tím, že zajišťuje jeho odlišnou 
(nižší) teplotu. (Kvasničková, 1998)

Na povrchu zeleně se zachycují prachové částice a absorbují se i plyny. 
Některé pokusy ukázaly, že koncentrace výfukových plynů za olistěnými keři byla 
v létě až 2krát nižší než v době, kdy byly keře neolistěné. Povrch listové plochy 
volně rostoucího buku s korunou v průměru asi 15 m (s celkovým počtem listů asi 
800 000) představuje plochu kolem 1 600 m2  –  tj. plocha, na níž se prach a 
plynné částečky zachycují. Snižování prašnosti závisí nejen na velikosti listové 
plochy, ale také na lepkavosti povrchu listů (vlhký list váže prachu více), na 
pohyblivosti listů (účinnější jsou méně pohyblivé listy s krátkým řapíkem), na tvaru 
koruny (účinnější jsou dřeviny s kulovitou korunou). Bylo zjištěno, že zeleň 
zachycuje i radioaktivní částice. 

Zeleň (zvláště stromy) působí i protihlučně. Pruh dobře olistěných stromů 
široký přibližně 33 m sníží hlučnost o 10 až 12 dB, porost dřevin kolem 200 m 
sníží hluk stejně účinně jako pole široké asi 2 km. Tlumení hluku závisí na olistění 
dřevin (nejlepší jsou dřeviny s velkými listy), na jejich uspořádání, na směru větru 
atd. Nejvíce jsou tlumeny zvuky nad 1000 hertzů. Okolo sídlišť by měly být pásy 
dřevin oddělující komunikace přibližně 20 až 30 m široké.

                             
Obr. č.  3  – zeleň na sídlišti  Prosetice                               Obr. č. 4  –   nevhodně blízko vysazená 
                    (část Teplic), 10. 5. 2008                        zeleň u panelového domu, 29. 4. 2008
             

Některé stromy a keře vylučují do okolí různé látky – silice, pryskyřice a 
fytoncidy, které jsou toxické pro bakterie, houby a prvoky (mají baktericidní a 
bakteriostatické účinky). Takovými dřevinami jsou např. jalovec obecný (Juniperus 
chinensis), borovice lesní (Pinus communis), zerav západní (Thuja Occidentalis),  
střemcha vonná (Prunus serotina), různé druhy ořešáků (Juglans nigra, regia), 
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topolů (Populus), dřišťálů (Berberis), jeřábů  (Sorbus) i hrušní (Pirus), lípy (Tilia), 
hlohy (Crataegus), růže (Rosa), akáty (Robinia), různé smrky (Picea) i jedle 
(Abies). Jejich účinky jsou různé – vylučují různé látky a působí na různé druhy 
mikroorganismů. (Bulíř, 1987)

Pomocí rostlin lze odstraňovat zamoření nejrůznějšími látkami, především 
aromatickými a halogenovanými uhlovodíky a toxickými kovy. Příslušné rostliny se 
vybírají podle charakteru zamoření.

Dnes je známo asi 45 rodů vhodných rostlin. Tyto rostliny vstřebávají a 
přeměňují toxické látky z prostředí na méně toxické nebo netoxické látky, 
vstupující do metabolismu. Ty jsou pak následně uloženy v pletivech či buněčných 
složkách, kde jejich přítomnost pro rostlinu není škodlivá. (21. století, Léto/2007)

Množství zeleně na 1 obyvatele ve městě by mělo být přibližně 30 m2 –
polovina z toho v městské parku, zbytek v dalších parcích, ve stromořadí, 
v sídlištní zeleni, v zahradách. 

Parky v obcích mívají různý charakter. Volně jsou upraveny parky anglické 
(krajinářské), které se vyznačují krásnými dalekými průhledy, zakomponováním 
vodních ploch, volně rozloženými stromy a keři.  Mnohé staré parky jsou 
chráněné.

Důležitá je zeleň u škol. Počítá se, že u velkých škol (základních a 
středních) má být na 1 žáka přibližně 23 m2 školního pozemku a u menších škol až 
40 m2 .

Zeleň ve městě musí být správně nejen vysazována (s ohledem na hustotu 
výsadby, druhové složení, vzdálenost budov), ale i správně udržována. Po 
výsadbě má být zajištěno zavlažování a často i ochrana před sešlapáním a 
ničením. V maximální míře je vhodné využívat domácí druhy dřevin, ale ve 
městech se v některých případech využívají i cizokrajné dřeviny odolnější vůči 
nečistotám v prostředí a vůči nedostatkům vláhy. Stromy se vysazují buď 
jednotlivě (solitérně), nebo do různých skupin. 

Mezi objekty přetvářené pro rekreaci je třeba zahrnout i  lesní parky a 
příměstské lesy, kde je zcela zvláštní způsob hospodaření, bývají tam rozsáhlejší 
travní plochy, místa určená k ekologickému vzdělávání. U velkých měst by tato 
místa měla mít rozlohu asi 1 ha na 300 až 400 obyvatel, tedy pro město se 
100000 obyvateli by mělo být k dispozici nejméně 300 ha příměstské zeleně pro 
rekreaci. 
(Horký, 1984)

3. 3. Typy zeleně

1) Parky – jde převážně o objekty zahradního umění s výhradně parkovou 
funkcí. Základní plochy jsou souvisle  upravené (zeleň i architektura) a 
jsou určené pro každodenní rekreaci obyvatel.

 Souvislá plocha -  větší než 2 ha a šíře více jak 50 m. 
2) Parčíky –upravené plochy zeleně různého tvaru. Rozloha je menší než 2 

ha, šíře nejméně 25 m. Účelem je  krátkodobá relaxace.
3) Parková třída – široké ulice ve větších městech. Pás zeleně upravený do 

šíře 10 – 20 m. 
4) Parkové nádvoří – upravená plocha zeleně mezi budovami.
5) Zelený pruh -  užší než 6,5 m.  
6) Zelený pás – upravená plocha v ulici, šířka od 6,5 m do 10 m. 
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7) Parkově upravené plochy – jsou plochy , které mají rozlohu menší než 2 
ha (př. květinové záhony, stříhané trávníky, dětské hrací koutky apod.).

8) Nábřeží řek – je zeleň upravena podél vodních toků  a to společně 
s nábřežím. 

9) Ostatní městská zeleň – zde je zařazena významná izolační (hluk) a 
ochranná zeleň. Tyto plochy jsou zpravidla volně přístupné a bohužel 
často neudržované.

10) Zeleň městská s rekreační funkcí – patří sem zejména rekreační areály, 
koupaliště, provozované pláže, kempy, stálé stanové tábory. Stavební 
plochy nepřekračují 25% rozlohy tohoto území. 

11) Plochy hřbitovů – toto je specifická forma městské zeleně (jsou umístěny 
většinou na okrajích měst).                                                        

12) Aleje a uliční stromořadí dělíme do tří skupin: městotvorné vegetační 
prvky, které vytváří základní osy v urbanistické struktuře města a 
charakter hlavních tříd, vedlejší vegetační osy,  které dotváří atmosféru 
ulic, stromořadí, která mají charakter interakčních prvků a jsou často 
formována jinou   funkcí.

13) Zeleň bydlení – plochy zeleně, která je uvnitř bytové zástavby a 
bezprostředně navazuje na zástavbu městských sídlišť (dětská hřiště, 
pískoviště, klepače, sušáky prádla apod.).

14) Zeleň školských zařízení – má omezený přístup, je oplocená a náleží 
k areálům všech typů škol, domovů mládeže, dětským domovům, 
mateřským školám. 

15) Zeleň sportovišť – je uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem 
přístupnosti, je převážně oplocená (stadiony, fotbalová hřiště, tenisové 
kurty, dostihová závodiště) a většinou dobře pravidelně udržovaná.

16) Zeleň v plochách vybavenosti se dělí na dvě skupiny: drobná prostranství
nemající charakter parkově upravených ploch, rozsáhlé areály služeb se 
zbytkovými plochami vegetace

17) Zeleň zdravotnických zařízení – přístup k ní je omezen, je převážně 
oplocena a často parkově upravena. 

18) Zeleň v plochách pracovních aktivit - je ve vyhrazených výrobních 
areálech (bohužel často náletové rostliny).  

19) Zeleň v plochách pro dopravu – bezprostředně navazuje na komunikace 
nebo je součástí dopravních služeb (náspy), dále dělící pásy a prostory 
křižovatek.

20) Zeleň železničních tratí – liniové prvky související se železničními tratěmi,
zbytkové plochy na nádražích (je zde vysoký podíl náletových rostlin). 

21) Botanické a zoologické zahrady – zde je zeleň přizpůsobena svému účelu 
a je proto také pečlivě vybírána a opečovávána.

22) Ostatní zeleň – příkladem jsou zahrádkové osady, zeleň hospodářská 
(lesy – kromě rekreačních, zahradnictví).

23) Rozptýlená zeleň – pojmem rozptýlená zeleň označujeme veškeré 
porosty a solitéry dřevin včetně bylinného patra, které nejsou lesem, 
zemědělskou kulturou nebo součástí soustavy zeleně intravilánu sídel či 
jiné zástavby v krajině.  (Bulíř, 1987)

24) Sídelní zeleň – sídelní zeleň zahrnuje veškeré trvalé i krátkodobé 
vegetační prvky situované v intravilánu sídla.
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25) Strom – (argot) – hlavní zdroj dřeva, dřevina s více či méně vysokým 
kmenem a korunou olistěných větví, resp. kmen obklopený velkými listy 
v určité vzdálenosti od země. Geobotanika považuje za stromy rostliny, 
které po skončení růstu dosahují výšky nejméně 4 metry a vytvářejí zde 
vegetativní vrcholy, případně regenerační pupeny. Stromy náležejí mezi 
fanerofyty – dobře viditelné rostliny. (21. WIEK, 3/2006)

26) Keře – keře dorůstají vždy menších rozměrů než stromy v celé hmotě.
 (Fér, Rohon, 1998)

V sídelních útvarech je zeleň nejčastěji členěna s ohledem na její 
přístupnost na tyto typy: veřejnou – volně přístupnou pro všechny obyvatele a 
návštěvníky, vyhrazenou – přístupnou omezenému okruhu uživatelů, soukromou –
přístupnou pouze majiteli, jeho rodině a jejich hostům. (Horký, 1984) 

3. 4.  Řešení rozvoje městské zeleně

Řešení systému dostatečně rozsáhlých, všestranně hodnotných, vhodně 
utvářených a dobře využitelných ploch a prvků zeleně a vody je záležitostí 
územního plánování, zejména územních plánů sídelních útvarů a zón. Úkolem 
územních plánů je totiž cílevědomě řešit veškeré využití ploch, umístění a využití 
jednotlivých zařízení, investic, výroby a vůbec všech městských složek do 
všestranně optimálního stavu. (Odbor ÚP, MgM Teplic)

3. 5.  Systém městské zeleně

Potřeba všestranně příznivého uplatnění městské zeleně a vody narůstá od 
konce 19. století do nových proporcí, které jsou úměrné nárůstu velikosti měst, 
zhoršování jejich životního prostředí a narůstající potřebě krátkodobé a polodenní 
rekreace městského obyvatelstva. 

Řešení: 
- ozelenit veškeré zástavby a veškerá zařízení a plochy měst, včetně 

inženýrských, dopravních a jiných obdobných zařízení
- účelně využívat prostorotvorné, rekreační, mikroklimatické, hygienické, 

zdravotní a jiné příznivé účinky ploch  
- rozmístění zahrádkářských ploch včetně jejich celkového utváření
- zásady pro navrhování druhového a odrůdového složení dřevin a rostlin pro 

městskou veřejnou a vyhrazenou zeleň a pro krajinářské úpravy (rajonizace 
dřevin a květin). (Kubeš, 1997) 

3. 6.  Funkční členění – kategorizace – městské     
                                                   zeleně

Parky - jde o účelné, upravené a veřejně přístupné plochy zeleně ve 
městech, případně i ve venkovských sídlech. Zatímco všechny parky umožňují 
návštěvníkům pobyt „pod širým nebem“, jsou „zelenými ostrovy“ mezi zástavbou, 
mají kromě jiného funkci okrasnou a slouží pro klidovou krátkodobou rekreaci a 
alespoň nenáročným procházkám, mohou některé z nich sloužit dalším 
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nejrozmanitějším speciálním účelům. Jedná se např. o parky zábavné, lázeňské, 
sportovní, botanické apod.

K vybavenosti parků náležejí kromě vodních ploch zejména hřiště pro různé 
věkové skupiny dětí, odpočívadla a vyhlídková místa s lavičkami, travnaté plochy 
pro odpočinek, slunění a nenáročné hry (pobytové louky), klidová místa, stinná 
místa, sociální zařízení pro návštěvníky i pracovníky údržby (pro ně včetně šatny a 
přestávkové místnosti), prameníky s pitnou vodou, stánky s občerstvením nebo 
restaurace, zařízení pro pobyt a hry, jako např. koutky důchodců se stoly a 
lavicemi, maxišachy, minigolf, zoo koutky, kuželníky a jiné obdobné hry, plochy
pro pouštění draků a leteckých modelů, sortimentální nebo rozsáhlejší výsadby, 
některých atraktivních kvetoucích keřů, např. růží, rododendronů, vřesovců, vřesů 
apod., nebo květin, jako tulipánů či jiných cibulovin, jiřin, kosatců, mečíků, 
skalniček aj. 

Příznivé je i vhodné napojení sportovních areálů, koupališť a krytých i 
otevřených plaveckých bazénů na parky a městský systém zeleně.
Z urbanistického hlediska lze parky členit na celoměstské parky dílčích městských 
útvarů (obytných skupin a okrsků, čtvrtí, obvodů apod.) a na parky se zvláštními 
účely. (Horký, 1984)

3. 7.  Zeleň nových obytných souborů

Zde se jedná převážně o zeleň sídlišť(obr. č. 5, 6), která byla stavěna zhruba od 
50. let minulého století v okrajových částech měst. Přestože v této době jde 
zřejmě o velice důležitou městskou zeleň sloužící veřejnosti, nedaří se u ní 
většinou odstranit četné nedostatky. K nim náleží zejména:

- roztříštění v malé, tvarově nevhodné plochy, neplnící žádné funkce 
(rekreační, psychické či estetické)

- opomíjení důležitosti stanovištních podmínek, zejména podmínek půdních, 
vlhkostních, tepelných a světelných

- nedostatečná ochrana úrodné půdy při výstavbě sídliště a nedostatečná 
péče o uchování její přirozené úrodnosti 

- neoprávněné preferování technické vybavenosti obytných souborů před 
oprávněnými požadavky přírodního prostředí 

- zeleň souborů rodinné bytové zástavby je nutno rovněž doplňovat plochami 
a prvky veřejné zeleně 

     (Horký, 1984)

                                

Obr. č. 5 – zeleň v zástavně v péči samotných       Obr. č. 6 – zeleň v zástavbě – sídliště Trnovany,

nájemníků družstevních bytů, 27. 4. 2008                                v péči města, 28. 9. 2008
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4. Zeleň ve městech
4. 1. Historie zeleně ve městech

Bouřlivé doby středověku přiměly městského člověka stavět města spíše 
jako pevnosti, obklopené vysokou hradbou, uvnitř s úzkými uličkami, aby se pod 
ochranu hradeb vešlo co nejvíce obyvatelstva. Tam pochopitelně si mohli dopřát 
zeleň ve městě jen ti nejbohatší. Kolem města musel být široký pruh keřů a stromů 
z bezpečnostních důvodů. I když renesanční i barokní urbanistika začínala 
oceňovat  funkci zeleně ve městech, dochází k soustavné invazi zeleně do měst 
až v době romantismu. 

Dravá fáze raného kapitalismu u nás v předminulém století opět narušila 
tento rozvoj zeleně. Mnoho volných ploch se zhodnotilo jako stavební pozemek, a 
tím ovšem stromová zeleň značně utrpěla. Teprve moderní urbanismus si stále 
jasněji uvědomuje, že zeleň je neoddělitelnou součástí sídliště, a snaží se o 
harmonické vyvážení zastavěných ploch a zeleně ve městech.

Rozvoj městské zeleně pokračuje i v období mezi první s druhou světovou 
válkou. Do plánování a řešení městské zeleně se už promítají nová urbanistická 
pojetí městské obytné zástavby, která se v zájmu ozdravení městského prostředí 
zaměřují zejména na výstavbu vilových zahradních čtvrtí. Plochy zeleně (zahrady) 
zaujímají 50 až 60% celkové rozlohy této zástavby. Navíc jsou zde budovány i 
menší veřejně přístupné parky, určené pro společná setkání i rekreaci zdejších 
obyvatel. 

V poválečném období se velké množství měst rozrůstá do obrovských 
rozměrů a vznikají rozsáhlé městské aglomerace. Stále větší počet obyvatel žije 
ve městech a je třeba řešit problémy. To vede ke snahám co největšího propojení 
a spojení s okolní krajinou. 

Ve 20. století přibývaly parkové plochy jen velmi málo, spíše naopak, 
situace se zlepšuje až v posledních letech. Přesto množství zeleně ve městech 
neodpovídá současným potřebám. Parkové plochy se nacházejí hlavně 
v historických jádrech a nejsou schopny pokrýt potřeby obyvatel dnešních měst. 
Proto je nutno využívat každou vhodnou plochu (mobilní zeleň, uplatnění pnoucích 
dřevin). Limitujícím faktorem při použití výsadby rostlin je dnes případný 
alergizující účinek – skoro 20% naší populace má alergii na různé podněty, ale 
převážně na pyly.
Velký důraz se klade na rekreační plochy v okolí měst, v sídlištích a v dalších 
oblastech, vhodných pro tuto činnost. (Kubeš, 1997)

4. 2.  Zeleň částí měst

Základem této zeleně zpravidla bývá zeleň vnitrobloková. Její řešení závisí 
na velikosti ploch a na tom, jde-li o zeleň soukromou či veřejnou. V úplně těsných 
prostorách se raději zaměřujeme na zeleň v přenosných nádobách apod. 
S rozšiřujícím se prostorem je možné užít travnatých plošek, eventuálně 
s květinami a postupně s keři a malými až velkými stromy, jde-li už o dostatečně 
velké plochy. Vždy je nutné zachovat dostatečnou prosvětlenost, proslunění a 
provětrání bloků. Stromy musí být vysazovány v dostatečné vzdálenosti od zdí 
budov (přibližně 3 m a velikostně spíše keřové) a neměly by zakrývat historicky 
cenné objekty a v nežádoucím rozsahu zabraňovat proslunění bytů a provozoven. 
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Rozptýlená zeleň v historických jádrech měst je tvořena jednotlivými 
stromy, jejich skupinami, popřípadě alejemi. Lze ponechat nebo navrhnout zeleň 
všude tam, kde zlepšuje prostředí a nepotlačuje architektonické a historické 
hodnoty a kde ona sama má nezbytné podmínky k růstu. Uliční stromořadí bývají 
místně problematická. Ulice bývají úzké a neposkytují dostatek světla. Menší 
skupinky keřů jsou proto kromě zeleně blokové zpravidla nejreálnější a nejméně 
konfliktní zelení historické zástavby. Zde mohou v četných případech osvěžit a 
zpříjemnit prostor. Zvláštní uplatnění mají popínavé dřeviny, neboť dokáží 
z minimální rozlohy půdy vytvořit velké množství velmi působivé zeleně.

Uplatnění zeleně na náměstích je věcí velmi citlivou a individuální a závisí 
na jejich velikosti. Většinou se architekti přiklánějí k solitérní zeleni, k travnaté a 
květinové úpravě. Vhodná je i přenosná zeleň.  
(Horký, 1984)

4. 3. Porovnání městské zeleně se zastavěnou                 
                                                         plochou

Podle mého názoru by mělo být více zelených ploch v sídelních útvarech, 
v jejichž bezprostředním okolí vzrostlá zeleň chybí nebo je jí nedostatek, než 
v sídlištích přímo sousedících s rozsáhlejšími lesy. Na sídlištích je zeleně 
poskrovnu a její údržba je nedostačující, čímž tato zeleň neplní svůj význam.                

Tabulka č. 1 - Porovnání zeleně a zastavěné plochy v Teplicích         
Porovnání zeleně a zastavěné plochy v Teplicích

ha m2 m2/1 obyvatel
zeleň v zástavbě 235,4645 2354645 46,1604
zastavěná plocha 371,5231 3715231 72,8333

                 

4. 4.  Členění ploch zeleně v průmyslových

         oblastech

Podle funkce je možno členit tuto zeleň jako zeleň v městském prostředí 
s tím, že tu bude kladen větší důraz na ochrannou zeleň. 
V tomto smyslu členíme zeleň: 
a) podle funkce 

   veřejnou zeleň a zelené pásy (parky, stromořadí, atd.)   
obytnou zeleň (sídlištní zeleň)
zeleň občanského vybavení (hřiště, školy apod.)
zeleň soukromou včetně zahrádkářských osad
zeleň na hřbitovech
ostatní zeleň (izolační pásy nejrůznějšího druhu, lesy a lesní porosty 
na rekultivovaných půdách apod.).

b) podle rozlohy
bývá zeleň členěna často do různých kategorií, které se vzájemně značně prolínají 
(rozlohy parků, zelených pásů apod. se budou lišit podle prostředí, v jakém se tyto 
plochy nalézají). 
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Kritéria: 
1) zda existující či vysazovaná zeleň je natolik rozsáhlá, aby umožňovala 

umístění odpočívadel a více méně nerušený pohyb obyvatel v tomto prostoru. 
2) způsob jakým je tuto zeleň možno udržovat (mechanizační prostředky –

převážně ruční údržba).
Konkrétní rozlohy parků, parčíků, zelených pásů atd. se budou lišit podle 

prostředí v jakém se tyto plochy nacházejí.
c)         podle způsobu zakládání a údržby
jsou v současné době rozhodujícím kritériem pro kategorizaci zelených ploch. 
Souvisí jednak s jejich absolutní velikostí, ale také s jejich členěním, rozmístěním 
inženýrských sítí, cest, drobných staveb atd. 

Základem zůstává:
1) možnost použití jak při zakládání, tak i při údržbě těžšími 

mechanizačními prostředky s velkým záborem, 
2) konfigurace a členění terénu umožňující mechanizační obdělávání.

(Hanuš, 1979)

4. 5. Zeleň v průmyslových závodech

Nově vznikající průmyslové areály počítají při své realizaci již s větším 
podílem stromových a keřových porostů s návazností na různé krajinářské úpravy.

Ochranná pásma zeleně nabízejí jednu z možností, jak potlačovat negativní 
vliv průmyslové výroby v okolní krajině. Jde především o hustší výsadbu odolných 
druhů stromů a keřů, volených podle místních půdních, polohových i klimatických 
podmínek a charakteru průmyslové výroby.

Zvlášť nepříznivé jsou účinky chemického průmyslu, jehož zplodiny silně 
znečišťují ovzduší v širokém okruhu. Proto musí být výběr dřevin zaměřen 
vysloveně na odolné druhy  kultivary s větší a hrubší listovou plochou.

Ve větších průmyslových areálech se při ozeleňování dosti často používá 
různých typů živých plotů a plůtků i vyšších zelených stěn. Lemují zpravidla hlavní 
komunikace a pěší cesty zaměstnanců. Jejich velkou předností je, že jednak 
oživují fádní linie těchto tras, ale zároveň tvoří i bezpečnostní pruh pro chodce. 
Cesty široké méně než 3 m lemujeme výsadbami odolných dřevin, okrasných 
keřů, dorůstajících výšky 120 cm, nebo takové druhy, jež lze řezem udržovat na 
žádoucí výšce. V těchto pásech můžeme za příznivějších okolností vysadit i 
některé stromy s menším obvodem koruny, například jeřáby (Sorbus), hlohy 
(Crataegus), pyramidální břízy (Betula), některé akáty (Robinia), kulovité javory 
(Acer), jasany (Fraxinus) a jilmy (Ulmus).  U stromořadí musí být brán zřetel na 
různá nadzemní i pozemní vedení, jež v mnoha případech dokonce znemožňují 
jednotné architektonické uspořádání. (Bohm, 1981)

4. 6. Zeleň a květiny v exteriérech veřejných
        budov

V prostředí, kde převládá množství stavebních i dosti chladným dojmem 
působících prvků, je to především zeleň v různých podobách, jež má důležitý  
oživující charakter. U venkovních ploch tvoří základ sadovnických úprav dokonalý 
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trávníkový parter a výběr sadovnicky hodnotných dřevin – stromů i keřů a 
některých trvalek.

Nástupní prostor před objekty bývá hlavně v centrech měst prostorově 
značně omezený, neboť stoupající nároky na parkovištní plochy znamenají často 
okleštění sadovnických úprav. Sortiment rostlin přizpůsobujeme obvykle 
charakteru vlastního objektu. Pro vysoké budovy volíme rámec zeleně vytvořený 
ze stromů s deštníkovitou nebo rozložitou korunou, jakou má například dřezovec 
(Gleditsia), jerlín (Sophora), katalpa (Catalpa), některé kultivary akátu (Robinia), 
břestovec (Celtis) a další dřeviny s podobným vzrůstem.

Pro přízemní ozelenění vysazujeme jako podrost vyšších dřevin hlavně 
některé stálezelené keře nebo větší skupiny pěkně olistěných trvalek. Aby byl 
zachován dokonalý přehled z hlediska bezpečnosti při zajíždění k budovám, 
omezujeme výsadby v trávníku na nižší patro zeleně asi do výšky 80 cm. Pro tento 
účel vybíráme k výsadbě odolné keře se spořejším vzrůstem nebo druhy snášející 
řez, jako tavolníky (Spirea), mochny (Potentilla), meruzalky (Ribes), hortenzie 
(Hydrangea) a pěnišníky (Rododendron), nebo řešíme výzdobu pouze pomocí 
trvalkových či letničkových záhonů. (Bohm, 1981)

4. 7.  Mobilní zeleň

Umístění rostlin v mobilních vegetačních nádobách (obr. č. 7, 8) má velký 
význam i pro častější obměnu sestavy květinové dekorace. 

Mobilní zeleň nachází široké uplatnění i v malých a větších zahradách, 
balkónech, terasách, u obchodních center, venkovních posezeních u restaurací a 
hotelů, čerpacích stanic, centrech měst, náměstí, nádraží, … atd. Oživují se jimi 
taková místa, kde dosud panovala strohost zdí. 

Zvlášť pěkným dojmem působí zejména ozdobné keramické mísy osázené 
okrasnými dřevinami, listnáči i jehličnany, doplněné zajímavými trvalkami a dlouho 
kvetoucími letničkami. Jejich ozdobný účinek je trvalý zásluhou stálezelených 
dřevin i některých trvalek, a nepomíjí ani v době vegetačního klidu.

                                      
    Obr. č. 7 – mobilní zeleň v blízkosti Kulturního                   Obr. č. 8 – mobilní zeleň v blízkosti KD
                      28. 9. 2008                                                                           28. 9. 2008

K osázení mobilních zahrádek se používají klasické balkónové a okenní 
květiny jako muškáty (Pelargonium), petúnie (Petunia), hlíznaté begónie (Begonia 
x tuberhybrida), fuchsie (Fuchsia), lichořeřišnice (Tropaeolum) a další rostliny, 
zejména četné letničky, také rozmanité trvalky, včetně skalniček.
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Z listnáčů se pro tento účel zvlášť dobře hodí některé kultivary javoru 
japonského (Acer japonicum), dále meruzalka horská (Ribes alpinum), v létě 
kvetoucí „motýlí keř“ – komule (Buddleia), známé vřesy (Calluna) a vřesovce 
(Erica), kdoulovec (Chaenomeles) s pěknými květy a ozdobnými plody, ruj obecná 
(Cosinus), líska obecná (Corlus avellana) štědřenec (Laburnum) tamaryšek 
pětimužný (Tamarix) a mnohé další keře. (příloha č. 1)

Rostliny v nádobách nevyžadují během roku zvláštní péči. Spokojí se 
s občasným nakypřením půdy, odstraněním plevelů a v případě potřeby 
s důkladnou zálivkou, spojenou v období hlavního růstu s vhodným 
přihnojováním. (Bohm, 1981)

4. 8.  Zeleň zemědělských závodů

Nově navrhovaná zeleň v okolí závodů musí být řešena především 
jednoduše a pokud možno účelně.  Převážně totiž navazuje na okolní krajinu. 
Volné a přehledné plochy mezi závodem a přilehlými prostorami areálu se 
zpravidla pouze zatravňují. Výběhy bývají lemovány pásovými výsadbami, 
navazujícími na aleje a polní sady, volenými opět s ohledem na snadné zakládání 
a možnost údržby.Vhodné výsadby vyšších dřevin vytvářejí pro hospodářské 
zvířectvo vítané závětří a v letním období i žádoucí stín. Výběr dřevin (v blízkosti 
např. vepřínů) musí být zaměřen hlavně na odolné druhy, snášející vysoké 
procento močoviny, chloru, čpavku a dalších látek.

Výsadbu nutno volit tak, aby dřeviny tvořily větší, plošné, zahuštěné skupiny 
a aby svým vzhledem připomínaly přírodní porosty v krajině. (Bohm, 1981)

4. 9. Zeleň balkónů

Pro obyvatele velkých měst, kteří obvykle mají rádi přírodu, se stává 
zahrádka v blízkosti bydliště jen těžko splnitelným snem. Proto začali hledat nový 
způsob, jak si přiblížit přírodu a její barevné půvaby na dosah ruky. Objevily se 
minizahrádky nejen v podobě dnes již klasických okenních truhlíků, ale též 
korýtek, mís, kbelíků i dalších vegetačních nádob umístěných na balkónech, 
terasách, rovných střechách domů, u odpočívadel i u domovních dveří. Dnes je již 
dobře známo, že všechny tyto nádoby, vkusně osázené květinami, nabízejí jak po 
stránce estetické, tak i pěstitelské daleko víc, než by se na první pohled zdálo.

Výzdoba oken a balkónů ve městech zasahuje velmi často za soukrovnou 
sféru a mívá nezřídka charakter veřejné výzdoby. Je to samozřejmé, neboť často 
jde o celkovou výzdobu několika domů nebo i celého bloku. V těchto případech by 
se měli obyvatelé předem domluvit, aby byl zachován estetický dojem. Je ovšem 
známo, že estetickou působivost květinové výzdoby násobí architektonické prvky. 
Také barva zdí ovlivňuje do určité míry výběr vhodných květin.

Mezi celoroční zeleň lze do nádob umístit například skalníky (Cotoneaster), 
stálezelený břečťan (Hegera), jarní vřesovce (Erica), cypřišky (Chamaecypris), 
zakrslé borovice (Pinus), určité druhy a kultivary jalovců (Juniperus), některé tisy 
(Taxus) a zakrslé smrky (Picea) s hnízdovitým nebo kuželovitým vzrůstem. 

Vkusným doplňkem dřevin jsou také některé otužilé druhy trvalek i 
skalniček, jako jsou rozchodníky (Sedum), netřesky (Sempervivum), kociánky 
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(Antennaria), nízké řebříčky (Achilea) a ozdobné trávy i známý skromný barvínek 
(Vinca). (Bohm, 1981)  

         
4. 10.  Řešení a uplatnění příměstské krajiny

Hodnotně utvářená a dobře dostupná příměstská krajina (obr. č. 9, 10) 
může do značné míry nahradit nedostatek veřejně přístupné zeleně menších 
měst. Jsem toho názoru, že musí být důsledně řešeny jak plochy a prvky 
příznivého krajinářského uplatnění (např. lesy, lesní parky, sady, zahrady, louky, 
vodní plochy a toky, zajímavě utvářený terén apod.), tak i plochy krajinářsky 
nepříznivé (např. plochy průmyslové, dopravní, těžební, sklady a skládky apod.). 

V příměstské krajině je nutno najít a využít plochy i pro ty činnosti, pro které 
není ve městě dostatek místa. 
Jde zejména:

- o sporty vyžadující rozsáhlejší plochy
      (např.   golf, jízda na koni,  cyklistika,  rozsáhlá sportoviště a cvičiště,  

zájmová  letiště,  plochy pro zimní sporty v přírodním prostředí aj.)
- o sporty nepříznivě ovlivňující okolí (např. výcvikové a závodní motoristické 

dráhy, střelnice apod.)
- o rekreaci v zeleni a u vody bez nadměrného nahloučení lidí, včetně 

procházek a odpočinku v hodnotném přírodním prostředí
- o koupání a vodní sporty na přírodních plochách
- o zahrádkové osady. Musí jim být zajištěna alespoň dvacetiletá existence.

Při úpravách příměstské krajiny je nutno respektovat a navzájem záměrně 
slaďovat zejména tyto zásady:

- úpravy musí být nedílnou součástí systému městské zeleně, vody a 
rekreace a napomáhat zlepšení životního prostředí obyvatelstva.

- ve vegetačních úpravách mají naprosto převažující použití přirozeně vhodné 
domácí dřeviny. 

- je nutná nízká náročnost na údržbu zeleně.
- uplatnění ploch zeleně nutno řešit s využitím vody a terénu.
- významný podíl na vzhledu a uplatnění zájmového území sídlišť mají 

komunikace. (Hanuš, 1979)

                    
 Obr. č. 9  -   zeleň v příměstské části Teplice,                Obr. č. 10 – Letná – příměstský  park, 
                     27. 4. 2008                                                                        27. 4. 2008
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5. Zásady řešení rekreačních ploch v zájmovém

    území  měst

Krajině je nutno zachovat její dosavadní bioklimatické, estetické a rekreační 
působení. Pro městské a příměstské rekreační účely je nutno navrhovat plochy 
přirozeně vhodné. Zakládat zde zeleň a starat se samozřejmě i o její údržbu. Tyto 
plochy propojovat s plochami měst i s hlavními obytnými centry (př. procházkové 
cesty). (Za poklady teplických parků – Revue Teplice, 1970)

6. Vliv zeleně na člověka

Biologický význam zeleně ve městech je již dávno známý (fotosyntéza). 
Zeleň produkuje rovněž biologicky účinné látky, které mohou tlumit výskyt 
škodlivých bakterií, hub a prvoků. Ionizování pozitivně ovlivňuje stav ovzduší a tím 
i lidský organismus.

Za povšimnutí stojí vysoké procento lidí, kteří ani o víkendu neopouštějí 
město. Jsou to především lidé bez chat, důchodci a děti, patrně ze sociálně 
slabších skupin, bez vlastního dopravního prostředku. Veřejná zeleň, dík 
všeobecnému nedostatku ploch, je pro ně v mnoha případech příliš daleko, i když 
vyhovuje předepsaným vycházkovým vzdálenostem. 

Zásady pro tvorbu zeleně v územně plánovací sféře:
- zeleň kompenzuje ve všech směrech účinky městského prostředí na člověka 
- jsou k dispozici doklady o nižším počtu onemocnění u obyvatel rodinných 

domků, než u obyvatel nájemných domů 
- všechny uvedené plochy zeleně, ať již obytné, veřejné či vyhrazené. Je 

nutno pamatovat na jejich vazbu s krajinou
- to vše by mělo být podchyceno v generelech zeleně, zpracovaných jako 

součást územního plánu. (Odbor ÚP, MgM Teplice)

6. 1. Vliv městské zeleně na chování lidí

Zeleň v městských ulicích se výrazně podílí na duševní výkonnosti, 
duševním a tělesném zdraví lidí a rovněž v nemalé míře ovlivňuje sociální chování 
obyvatel.

Většina výzkumů ukázala, že existuje podstatný rozdíl mezi tím, zda se 
z okna díváme  na přírodní prvky nebo jen do zdi či dvora bez jakékoli zeleně. 
Nejlepším příkladem jsou výzkumy prováděné ve věznicích či nemocnicích. 

Vězni, kteří měli z okna výhled do přírody ( např. zemědělské krajiny), byli 
méně agresivní a zároveň zdravější než ti, jejichž okna směřovala do vězeňského 
dvora. (Moore, 1981, West, 1986)

Rovněž se ukázalo, že výhled do zeleně urychluje zotavení ze stresových 
situací, snižuje bolesti (pacienti brali méně utišujících prostředků) a urychluje 
zotavení pacientů po operaci. (Ulrich, 1984, Verdeber a Neuman, 1987)
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6. 2. Zeleň a sociální kontakty

Jeden z výzkumů vědeckého týmu z www.herl.uiuc.edu (Coley, Kuo a 
Sullivan, 1997) prováděný na chicagském sídlišti se zaměřil na to, jak sídlištní 
zeleň ovlivňuje sociální kontakty mezi obyvateli domů. 

Ukázalo se, že dospělí a děti z domů obklopených zelení tráví v průměru 
více času venku než lidé z domů, kde žádná zeleň není. Lidé bydlící v „zelených“ 
domech se stýkali se svými sousedy častěji, měli silnější pocit společenství a cítili 
se bezpečněji než lidé z budov bez stromů. Stromy vytvářely pro sousedy 
příležitost být ve styku a rozvíjet vzájemné vazby uvnitř komunity spolubydlících. 
Rovněž se podařilo dokumentovat, že silnější sousedské vazby přispívaly 
k lepšímu fyzickému a duševnímu zdraví. 

Obyvatelé domů obklopených stromy využívali také konstruktivnější a méně 
násilné způsoby řešení konfliktů se svými dětmi a partnery než hybatelé domů, 
které nebyly obklopeny zelení.

6. 3. Zeleň, kriminalita, asociální a agresivní 
         chování

Další z výzkumů se týkal vztahu prostředí a kriminality (Kuo a Sallivan, 2001). 
V domech obklopených zelení bylo méně fyzického násilí, asociálního chování a 
kriminality, což se projevilo v menším počtu tísňových volání na policii.

Dotazníkové šetření pocitu bezpečí obyvatel sídliště ukázalo, že lidé žijící 
v domech obklopených stromy udávali větší pocit bezpečí ve srovnání s lidmi 
z domů beze stromů.

Nižší míru kriminality a asociálního chování v okolí domů se zelení můžeme 
vysvětlit několika způsoby. Mezi architekty je shoda v tom, že zeleň přirozeným 
způsobem strukturuje prostor. Zatímco s velkým, otevřeným a nestrukturovaným 
prostorem se těžko můžeme ztotožnit. Strukturovaný prostor se podílí na vytváření 
osobního prostoru a teritoria komunity. 

Přírodní prvky tak vytvářejí prostor, s kterým se mohou obyvatelé ztotožnit 
jako se svým domovem. O tento prostor se starají a chrání jej. Zabraňují tak 
aktivním způsobem asociálnímu chování. Prostor, který je ohraničený, rovněž 
vysílá signál, že někomu patří, kdo jej bude při narušení pravděpodobně chránit.

Důkazy o tom, že zeleň může omezovat agresivní chování, přinášejí rovněž 
zkušenosti s ozeleňováním dětských hřišť (obr. č. 11, 12). Tak např. americký 
architekt R. Moore, který se v rámci občanského sdružení www.naturalearning.org
angažuje s systematickém ozeleňování dětských hřišť udává, že mnohokrát bylo 
pozorováno, že po ozelenění hřiště, kde dříve převažoval beton či asfalt, se snížil 
počet konfliktů mezi dětmi.
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Obr. č. 11, 12  – dětské hřiště v těsné blízkosti Botanické zahrady a Písečného vrchu, 11. 5. 2008

6. 4. Regenerace pozornosti

Dlouhodobá šetření, která prováděl švédský výzkumný tým v mateřských 
školách, kde si děti hrály venku za každého počasí, ukázala, že tyto děti – kromě 
lepšího fyzického stavu a větší odolnosti proti různým onemocněním –
disponovaly rovněž větší mírou koncentrace pozornosti než jejich vrstevníci 
z běžných mateřských škol. (Dahlgren a Szczepanski, 1998)

Ukazuje se rovněž, že je možné zlepšit stav hyperaktivních dětí tím, že se 
prodlouží doba, kterou děti stráví venku v přírodním prostředí. (Tailor, Kuo a Sullivan, 
2001)

Rovněž ta další část výzkumu, která zjišťovala životní cíle a schopnost řešit 
životní problémy dokumentovala, že lidé z domů obklopených vegetací disponují 
větší „životní energií“ – mají lepší schopnost řešit životní problémy, než lidé 
z domů, v jejichž okolí se zeleň vůbec nevyskytuje. Ti jsou – vzhledem 
k nedostatku s přírodním prostředím – více mentálně unaveni. (Kuo, 2001)

7. Ukazatele rozsahu zeleně

Rozsah plochy je stále častěji uváděn v souvislosti s hodnocením životního 
prostředí sídelních útvarů. Obvykle je vyznačován počtem čtverečních metrů na 
jednoho obyvatele (m2/obyvatel), méně často je uváděn např. podílem z celkové 
plochy zastavěného území.

Podíl veškeré zeleně v sídelních útvarech se má pohybovat v rozmezí 
kolem 50 až 70 m2 na 1 obyvatele. Přitom se 70 m2 považuje za maximální hranici 
u střediskových sídlišť venkovského typu s málo narušeným prostředím a 50 m2

za zcela minimální hranici u měst průmyslových oblastí se  zhoršeným prostředím. 
Potřebný rozsah zeleně je závislý na celé řadě činitelů, z nich má zvláštní 

význam celková hodnota prostředí, charakterizována zejména čistotou ovzduší, 
hlučností, osluněním a hustotou osídlení. 

Velký význam má i funkční uplatnění řešeného území, hodnota jeho zázemí 
a intenzita založení a údržby ploch zeleně. Proto jsou ukazatelé rozsahu zeleně 
vztažené pouze k počtu obyvatel příliš zjednodušené a nevystihují její skutečnou 
potřebu. (Horký, 1984)
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   Tabulka č. 2  -  Orientační ukazatele zeleně

Orientační ukazatele zeleně
druh zeleně množství v  m2

veřejná zeleň 8 – 12 
zeleň v obytných souborech 12 – 19 
zeleň občanské vybavenosti 6 – 9 
ostatní zeleň 22 – 35 
celkem 48 – 75 

   Poznámka - rozpětí v jednotlivých kategoriích je ovlivněno hodnotou a rozlohou přírodního zázemí sídelního útvaru.

  Tabulka č. 3 - Stanovení množství zeleně
Stanovení množství zeleně (m2)na 1 obyvatele (podle Lunga, in: Wagner, 1982)

Počet
obyvatel

Veřejná 
zeleň

Individuální zástavba                                               Kompaktní zástavba                                                       
Počet podlaží ve výškové trati

1 2 3 4 5 6 7

400 Parková
Uliční

4,0
-

900 Parková
Uliční

4,8
-

4,8
-

2,97
1,83

2 000 Parková
Uliční

4,32
-

6,82
-

4,92
1,90

2,11
2,21

4 500 Parková
Uliční

4,53
-

7,25
-

5,42
1,83

4,97
2,28

1.62
2,91

10 000 Parková
Uliční

4,84
-

7,30
-

5,64
1,66

6,67
2,14

4,47
2,83

1,30
3,54

22 000 Parková
Uliční

5,20
-

7,39
-

5,90
1,49

7,54
1,93

6,83
2,64

4,04
3,35

1,29
3,91

50 000 Parková
Uliční

5,60
-

7,56
-

6,27
1,29

8,09
1,69

8,43
2,36

6,91
3,07

3,91
3,60

   
Zeleň nových obytných souborů by měla dosahovat nejméně 12 m2 na 1 

obyvatele. Z toho by mělo připadnout nejméně 7 m2  na zeleň obytnou a nejméně 
4 m2 na park obytného prostoru.

Doporučená rozloha parkových lesů je průměrně 5 ha pro 1000 obyvatel (tj. 
50 m2 na 1 obyvatele) při zatížení 15 až 20 osob na 1 ha. Uváděné ukazatele mají 
charakter doporučených hodnot a nejsou proto v plném rozsahu závazné.
(Odbor ŽP, MgM Teplice, 2009)

8. Funkce  zeleně a vlivy na zeleň
8. 1. Funkce stromové a keřové zeleně

Funkce stromové nebo keřové zeleně ve městech je mnohostranná. Každá 
rostlina, ať už je to bylina, nebo dřevina, má pro člověka význam v prvé řadě jako 
producent kyslíku. Dřeviny i drnový fond ovlivňují vlhkost vzduchu ve městě, jejich 
listy odpaří za den zpravidla dvojnásobek až osminásobek své čerstvé váhy 
v podobě páry. Tím, že se mění voda v páru, spotřebuje se značné množství 
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tepla, a tak stromy svou činností ochlazují městské prostředí hlavně ve vrcholu 
vegetační sezóny. 

Odpařování má u rostlin dvojí funkci:
1) odpařování vody, jimž se prostřednictvím kořenů dopravuje do rostlin 

minerální výživa, nutná k tomu, aby mohl být čerpán opět další živinný roztok 
z půdy,  

2) rostlina si výparem reguluje svou vlastní teplotu v době horka. Tím 
ovšem také současně reguluje teplotu svého prostředí.

Dřevinná zeleň ovlivňuje pochopitelně také místní proudění vzduchu a toho 
je možné ve městě i v okolní krajině využít. Je možné např. usměrnit hlavní směr 
proudění vzdušné masy od lesních porostů do vyprahlých městských ulic, nebo  
vytvářet závětrné úseky v místech, kde je příliš větrno. 

Snižování prašnosti je další funkcí zeleně ve městech. Prach je zachycován 
pochopitelně více na listech drsných, zvrásněných nebo chlupatých. Tak např. na 
drsných a srstnatých listech jilmu se zachytí na 1m2 listového povrchu téměř 3,4 g 
prachu, na hladkých listech topolu jen 0,55 g, tedy šestkrát méně. Čím menší má 
dřevina listy, tím účelněji je může rozložit v daném prostoru. 

Vnitrobloková zeleň snižuje prašnost o 30 – 40%. V ulici bez vegetace bylo 
zjištěno v litru vzduchu asi 10 000 částic prachu, v ulici se stromovou alejí asi 3 
000 a v parku jen 1 000 částic (měření z Frankfurtu n. M.). Spolu s tím, že se na 
listech zachycuje prach, zachycují se i výtrusy mikrobů. Tak např. na listech lip 
v pražských ulicích bylo zjištěno 13 kolonií mikrobů na 1 cm2. Protože mezi 
mikroby v ovzduší je mnoho druhů patogenních, není třeba zdůrazňovat význam 
této činnosti zeleně. Naše města jsou stále hlučnější vlivem zvyšujícího se 
autoprovozu, zvýšené aktivity letadel atd. Běžná je dnes hlučnost 70 - 80 decibelů. 
Vegetace tlumí zvukové vlny a část odráží zpět, drnové porosty tlumí i zvukové 
vlny v půdě tím, že podporují drobtovitost půdní struktury. V drobtovité půdě je 
dostatek vzdušných pórů, které tlumí zvuk. Třímetrový pás keřů sníží hladinu 
zvuku o čtvrtinu. (Městská zeleň v průmyslových oblastech, Ostrava 1975)

Lidé, kteří nemají ve svém denním prostředí zeleň, trpí snáze nervovými 
poruchami, a to se odráží i v jejich odolnosti vůči chorobám. 

V prostředí souvislé městské zástavby bez dostatku zejména vzrostlé 
zeleně je člověk kromě přímého působení slunečních paprsků v letním období 
vystaven i účinkům tepla vyzařovaného zdmi okolních budov, dlažbou, betonovými 
a asfaltovými povrchy vozovek i chodníků apod. Rostliny spotřebovávají část 
pohlcené tepelné energie na své fyziologické pochody, mnoho jí absorbují svými 
listy a působí proto jako chladící činitel. 

Je nutné si připomenout jednu z jedné z neméně důležitých, i když těžko 
měřitelných funkcí zeleně ve městě, to je funkce estetická. Dobře utvářená a 
kombinovaná dřevinná zeleň, pestré záhony květin nebo i jen žluté skvrny 
pampelišek (obr. č. 13) na trávníku působí bezesporu velmi pozitivně na naši 
nervovou soustavu a náladu. 

Je sotva náhodou, že jedna z prvních věcí, kterou se děti pokouší 
namalovat, když dostanou poprvé tužku do ruky, je strom nebo květina (obr. č. 14, 
15, 16). 

Uvedené příklady snad postačí k tomu, abychom si uvědomili význam 
zeleně pro člověka zvláště v městských aglomeracích.
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Obr. č. 13 – Smetanka lékařská (Taraxacum                Obr. č. 14 – Šeřík obecný (Syringa vulgaris),
Rudederalia), 27. 4. 2008                                                                  11. 5. 2008

                
Obr. č.  15, 16   – rozkvetlá zeleň v Šanovském parku v blízkosti lázeňských budov, 1. 5. 2007

8. 2.  Vliv devastace půdy na zeleň

Častým jevem v oblastech s těžbou nerostů bývá značná, někdy i totální,
devastace půdy. Jestliže půdotvorný proces trvá staletí, je pak takovýto postup 
nanejvýš nezodpovědný. Vlastní „humusování“, často ledabyle provedené, 
nemůže obnovit původní vitalitu stanoviště. Je to dáno tím, že nanesená ornice se 
těžko s podložím spojí, takže vývoj porostů je tu horší než při přímých výsevech 
přímo na vytěženou a navezenou zeminu.

8. 3.  Vliv průmyslových exhalací a emisí na zeleň

Znečišťování ovzduší způsobované celou řadou průmyslových výrobních 
činností dosahuje mnohdy hrozivých rozměrů. Úroveň znečištění je v mnoha 
případech taková, že spad popílku dosahuje často řádově stovky tun na 1 km2 a 
nejsou ojedinělé ani případy, kdy toto číslo přesahuje i tisíc tun. Takové plynné 
emise dosahují často mnohonásobku hodnot vyskytujících se v relativně čistém 
prostředí. Výrazným znečišťujícím elementem je SO2, dále CO2, který však není 
nepříznivým činitelem pro rostliny, CO, oxidy a jiné sloučeniny N, F (hlavně při 
výrobě Al) i jiných plynů. Znečištění je škodlivé rovněž pro rostliny. Oxidy N a S
v souborném působení jsou přímo hrozivým nebezpečím, a to jak pro živé, tak i 
neživé předměty.  
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Rostliny trpí především tím, že se na nich usazují takové látky, které 
způsobují přímo deformace a anomálie v povrchových vrstvách. S postupující 
koncentrací je poškozován i chlorofyl, pletiva nekrotizují a rostliny často hynou. 
Velmi silně jsou napadeny především jehličnaté dřeviny, které podléhají hlavně 
vlivům fluorových plynů. Ale i ostatní zplodiny je výrazně poškozují, nebo i ničí. 
Projevuje se to kromě zmíněných deformací i omezeným růstem, změnou barvy 
jehličí, opadáváním až odumíráním. I když jsou listnaté dřeviny vcelku odolnější, 
vysoké koncentrace i u nich způsobují postupně narušování biologické činnosti 
(asimilace i disimilace) a posléze i jejich zánik. Absolutně odolné dřeviny 
neexistují. Je však možno vhodným výběrem odumírání omezit a současně i 
zlepšit celkové zamoření ovzduší, neboť při biologických procesech je část 
nežádoucích emisí rostlinami přímo likvidována. (Fér, 1998)

8. 4.  Oceňování zeleně

Velmi často nejsou ve městech a v průmyslových oblastech podchyceny ani 
jednotlivé plochy zeleně (chybí tu tzv. pasportizace). Pro všechna základní 
opatření v otázkách zeleně je třeba vycházet především z této plošné evidence.

Vlastní inventarizace a ohodnocení zeleně musí zohlednit především tyto 
skutečnosti:

a) zdravotní stav a věk dřeviny nebo porostů
b) prostorový objem a kvalitu zavětvení  (jak u jednotlivých dřevin tak u 

porostů)
c) sadovnickou a dendrologickou hodnotu jednotlivých stromů či porostů, 

včetně jejich vitality a předpokládaného vývoje
d) významnost umístění z hlediska funkčního působení pro životní prostředí 

(tj. urbanizace stanoviště a kategorizace zelených ploch podle významu).
Hodnocení jakékoliv zeleně musí být vždy provedeno u celého komplexu. 
(Bulíř, 1987)

8. 5.   Způsoby tvorby a údržby zeleně

a) prostorové a plošné uspořádání porostů v projektové přípravě
dosavadní, často používané systémy bodových výsadeb jsou jak v realizaci, 

tak v údržbě velmi náročné a v mnoha případech téměř neuskutečnitelné či 
neudržitelné. 

Je nutno si uvědomit, že funkční parky nejsou botanickými sbírkami. 
      b)   racionální způsob zakládání zeleně 

je nutno zachovat a vytvořit rozsáhlejší souvislé plochy zeleně (alespoň 0,5 
ha a více), které je možno také velkoryse řešit, plošně členit a dát jim jednotlivé 
systémy budoucí údržby. 
      c)    racionalizace údržby zeleně

v průmyslovém prostředí vychází ze stejných zásad jako racionalizace 
veřejné zeleně vůbec.  
      d)    konzervace a ošetřování starých stromů

pro ochranu stromů napadených hnilobou volíme jednoduché konzervační 
metody, které nemění přirozený běh života stromu: vyčištění hnilobou zasažených 
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míst, dezinfekce a nátěr dutin, ochrana vnitřku kmene a větví před zatékáním 
vody, vyztužení větví a kmene proti účinkům větru, větrání dutin, ošetření větví.

Základem pro navrhovaná opatření by měla být důkladná prohlídka, nejlépe 
v zimním období, kdy koruna není olistěná. (Hanuš, 1979)

9.  Třídění a kompostování - stav a vývoj

V současné době se kompostuje cca 220 kt komunálních odpadů z čeho 
přes 80% tvoří bioodpad z veřejné zeleně,  5% (12 000 t)  bioodpad 
z velkokuchyní a pouze 3 – 7 % (7-15 kt) tvoří odděleně sbíraný tuhý domovní 
bioodpad (území ČR).

Zvýšené využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) lze dosáhnout: 
zvýšením recyklace (papíru), kompostováním a spalováním směsného 
komunálního odpadu s energetickým využitím.

BRO tvoří: komunální bioodpad nevyžadující separaci (z údržby zeleně, ze 
hřbitovů, z restaurací a velkokuchyní, z tržišť a tržnic), domovní bioodpad, který je 
nutno separovaně sbírat a svážet – organizace separovaného sběru BRO je 
investičně i provozně nákladný . (Biom, 15/2002)

V 1 t kompostu je obsaženo 220 kg organické hmoty: 8,25 kg dusíku (N2),  
2,20 kg oxidu fosforečného (P2O5),  2,75 kg oxidu draselného (K2O),  16,50 kg 
oxidu vápenatého (CaO) 3,3 kg oxidu manganatého (MnO). Hodnota 1 t kompostu 
je 376,69 Kč.

Optimální podmínky pro rozvoj mikroorganismů zabezpečujeme:  úpravou 
poměru uhlíku a dusíku výběrem vhodných surovin, úpravou vlhkosti, 
zabezpečením minimální přítomnosti fosforu, úpravou pH, úpravou zrnitosti a 
homogenity substrátu, provzdušněním substrátu, regulací teploty v průběhu 
kompostování.

Tráva, zvadlé části rostlin, odstříhané větve dřevin – to všechno může být 
zkompostováno. Problematické jsou části napadené nemocemi a plevelem. 
Zárodky škůdců mohou být zneškodněny v průběhu kompostovacího procesu, 
zvláště v teplé fázi. Jsou to škůdci, kteří přečkají i tyto podmínky, např. sněti a 
nádorovitost. Takto napadnuté rostliny zneškodníme ohněm a nebo v kontejneru. 
(Sulzberger, 1996, Váňa, 1997)

10.  Město Teplice 
10. 1. Ekologická charakteristika území

Okres Teplice (obr. č. 17) zaujímá rozlohu  469  km2 (0,6 % v rámci ČR 
/78887 km2/) a je řazen k nejmenším správním celkům. Nachází se v oblasti 
Podkrušnohoří, na hranici s Německem. Na západě  sousedí s okresem Most, na 
východě s Ústím nad Labem, na jihovýchodě má krátkou hranicí s okresem 
Litoměřice a na jihozápadu sousedí s okresem Louny.

Je složen celkem ze 34 samostatných obcí, což v rámci Ústeckého kraje 
(354 obcí) tvoří přibližně 10 % (tabulka č. 4). Devět obcí okresu má statut města. 
K 1. 1. 2007 čítá okres Teplice celkem  127 980 obyvatel, z tohoto počtu je 62 442 
mužů a 65 538 žen.  
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Z hlediska správního se okres Teplice dělí na dvě správní oblasti - správní 
obvod Teplice (obr. č. 17 - 19) a správní obvod Bílina. V rámci okresu se dále 
vyčlenilo ještě 27 samostatných obcí, které mají 114 částí a  jsou rozděleny na 
225 základních sídelních jednotek. (ČSÚ, 2007)

Administrativní členění Ústeckého kraje

Obr. č. 17 – Administrativní členění Ústeckého kraje, Statistická ročenka ÚK, 2005

Tabulka č. 4 -  Postavení okresů v roce 2006, ČSÚ 2007

Postavení  okresů v roce 2006 v rámci Ústeckého kraje 

Rozloha 
v

 km2

Počet 
obyvatel

Počet 
obyvatel 

okresního 
města

Hustota osídlení
(obyvatel/km2)

Počet 
obcí

Z toho se 
statutem 

města

Ústecký  kraj 5 335 823 173 154 354 46

Děčín 909 134 090 51 875 148 52 12

Chomutov 935 125 231 50 027 134 44 5

Litoměřice 1 032 114 848 23 909 111 105 10

Louny 1 118 85 936 18 841 77 70 4

Most 467 116 836 67 805 250 26 4

Teplice 469 127 599 51 010 272 34 8

Ústí nad 
Labem

404 118 633 94 298 293 23 3
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Obr. č. 18 –  Správní obvod Teplice, Odbor ÚP, MgM Teplic, 2008

Z uvedené rozlohy okresu Teplice (obr. č. 18) připadá na: ornou půdu 
10049 ha, zahrady 915 ha, ovocné sady 566 ha, louky 1 904 ha, pastviny 2 694 
ha, lesní půdu 16 536 ha, rybníky chovné 13 ha, ostatní vodní plochy (stojaté i 
tekoucí) 720 ha, ostatní plochy, na kterých se nehospodaří (např. doly, skladiště 
aj.) 12 289 ha, zastavěné plochy 964 ha. 

Počet obcí je celkem 33, počet domů 16 479. 
(Statistický úřad, Sčítaní lidu, domů a bytů,  2001)

Obr. č. 19- Celkový  pohled na město Teplice z hradu Doubravky, 11. 5. 2008
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10. 2.  Obyvatelstvo

Obyvatelstvo okresu Teplic je vzhledem ke svým  přírodním podmínkám 
rozloženo velmi nerovnoměrně. Z celkového počtu 127 980 (téměř 16 % obyvatel 
Ústeckého kraje - 823 265), jich žije převážná většina ve střední, průmyslové 
části, kde je hustota osídlení přes 800 obyvatel/km-2. Naopak Krušnohoří řadíme 
k méně zalidněným oblastem, cca 40 obyvatel/km-2. 

V následující tabulce (č. 5) je zaznamenán podíl počtu obyvatel v okresu 
Teplice, zároveň je zde porovnán vývoj počtu obyvatel okresu a v Ústeckém kraji  
v letech 1910-2007 (obr. č. 20).

Tabulka č. 5 -  Podíl počtu obyvatel, Statistická ročenka ČR, (ČSÚ, 2007)

Podíl počtu obyvatel v okrese Teplice

Rok Podíl obyvatel okresu Teplice
V Ústeckém kraji (v %)

Vývoj počtu obyvatel
okresu Teplice v letech
1910 – 2007 (v tisících)

1910 17,7 = 399 obyvatel/km2 187
1921 17,5 = 398 obyvatel/km2 187
1930 18,0 = 428 obyvatel/km2 201
1950 17,6 = 256 obyvatel/km2 130
1970 17,0 = 289 obyvatel/km2 136
1991 15,5 = 273 obyvatel/km2 128
2001 15,4 = 270 obyvatel/km2 127
2006 15,6 = 272 obyvatel/km2 128
2007 15,5 = 271 obyvatel/km2 128

Obr. č. 20 Počet obyvatel a hustota osídlení na km2, Katalog ŽP Mostecka, 2002
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10. 2. 1. Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel okresu Teplice je zachycen v následujícím grafu, který 
začíná rokem 1869, což je první rok, od kterého jsou zaznamenávány jednotlivé 
údaje ve statistických ročenkách Českého statistického úřadu. 

Srovnání vývoje počtu obyvatel v okrese Teplice (1896-2007)

Vývoj počtu obyvatel
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                       Graf č. 1  - Srovnání vývoje počtu obyvatel v okrese Teplice, ČSÚ, 2007

Je zde znázorněn výrazný vzrůst počtu obyvatel okresu od 2. poloviny 19. 
století. Tento nárůst je způsoben hlavně rozvojem průmyslu, neboť obyvatelstvo 
migrovalo do teplického regionu za prací. Počet obyvatel rostl až do roku 1930, 
kdy bylo dosaženo jeho maxima. 

Po 2. světové válce došlo k výraznému úbytku počtu obyvatel kvůli odsunu 
Němců z pohraničí. Do okresu se poté stěhuje české obyvatelstvo a dochází 
k jeho dosídlení. Po poválečném úbytku tedy nastává mírní přírůstek obyvatel, ale 
od 70. let počet obyvatel stagnuje.

Za posledních 40 nedošlo k výraznému výkyvu počtu obyvatel. Od roku 
1980 ale počet obyvatel postupně ubývá, nastává postupný pokles, což je 
především důsledek špatného životního prostředí v 90. letech. 

10. 3.   Členitost

Severní část Teplic (obr. č. 21) je prostoupena Krušnými horami. 
Nejnápadnějším bodem Krušných hor je Komáří vížka (809 m n.m., za dobrých 
povětrnostních podmínek lze z ní vidět na památnou horu Říp) a vrch Bouřňák 
(869 m n. m.). Nejvyšším vrcholem Krušných hor v teplickém okrese je Pramenáč 
(910 m n.m., je zde velmi zajímavý přírodní prvek – vzácná – tzv. kamenná 
slunce) mezi Mikulovem a Cínovcem. Na jihovýchodě teplického okresu je České 
středohoří (Chráněná krajinná oblast o celkové rozloze 1 300 km2) s nejvyšší 
horou Milešovkou (837 m n. m., cíl turistických tras, podle A. Humbolta je zde třetí 
nejkrásnější rozhled v Evropě, na vrcholu je z roku 1904 postavena 
meteorologická stanice), která stojí na hranicích okresu. Proti Krušnohoří je 
vymezeno České středohoří hnědouhelnou pánví Chabařovicko-teplickou. 
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U Bíliny je význačný a zdaleka viditelný vrch Bořeň (539 m n. m., znělcový 
útvar je přírodní rezervací již od roku 1977 a je nejmohutnější ve střední Evropě, 
od ostatních znělových kup v Českém středohoří se liší ostrými tvary, stržemi, 
špičatými útesy, příkrými stěnami a sloupy - některé trhliny pronikají až 30 m do 
nitra masivu). K Českému středohoří patří také Doubravská hora u Teplic (387 m 
n.m.), na které je hrad Doubravka. (Anděl, 2002)

Členitost reliéfu okolí Teplic (obr. č. 21) se v posledním tisíciletí velmi 
změnila. Podle Doc. RNDr. Zdeňka Koukala, DrSc.  je v českém Podkrušnohoří již 
celých 90 % povrchu lidskou činností zcela změněno. (21. WIEK, 3/2006)

Obr. č.  21 – pohled z hradu Doubravky na Teplice, 11. 5. 2008

10. 4. Podnebí

Nevýhodné klimatické podmínky okresu Teplice a jejich negativní vliv na  
životní prostředí jsou dány a ovlivněny polohou a reliéfem území. Vrcholky  
Krušných hor spadají do chladné oblasti  (průměrná  roční teplota 5 až 6o C, 
srážky 650 až 1000 mm), svah je tvořen mírně teplou oblastí  (průměrná roční 
teplota 6,5 až 8o C, srážky 550 až 700 mm), zbytek okresu (s výjimkou vrcholů 
Českého středohoří) leží v teplé oblasti (průměrná roční teplota 8 až 9o C, srážky 
450 až 550 mm). 

Teplicko patří k sušším oblastem v republice. Převládají zde západní větry, 
jejichž proudění brání právě Krušné hory a způsobují tak bezvětří. (Plevka, 1972)

10. 5.   Ovzduší

Podnebí teplického okresu je určeno především výškovými rozdíly mezi 
Krušnými horami a Českým středohořím. Je charakteristické výraznými teplotními 
inverzemi, které jsou často doprovázené mlhami a vysokým stupněm znečištění 
ovzduší (obr. č. 22) a to převážně v zimním období. Opačným zvrstvením vzduchu 
ustává přirozená cirkulace, což způsobuje jeho nasycení exhaláty z průmyslu, 
dopravy i místních topenišť. 

Inverze meteorologická – stav atmosféry, při kterém s přibývající výškou  
v určité vrstvě atmosféry stoupá teplota vzduchu. Podle výšky vrstvy se rozděluje 
inverze přízemní a výšková. (21. WIEK, 1/2008)
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V popisu teplické krajiny z přelomu 19. a 20. století můžeme číst: „Kdo by 
nebyl již bolestně pociťoval a pozoroval, jaké ohromné devastace a sebou přináší 
dolování. Buď jsou to jezírka, která roztrhávají zemský povrch, nebo obrovské 
povrchové doly s kouřícími a hořícími otvory, nebo ohromné haldy žhnoucího 
uhelného mouru s oblaky kouře a dusivého plynu. Každá vichřice odvádí masy 
prachu a popele do širokého okolí...“ (Přibyl,  1986)                         

Z tabulky (č. 6) a grafu (č. 2) je patrné, že roční průměrné koncentrace 
oxidu siřičitého v ovzduší od počátku 90. let dlouhodobě klesají. Zároveň také 
dochází ke snižování znečištění ovzduší jemnými suspendovanými částicemi 
frakce PM10. Za výskyt smogu jsou odpovědné prašné částice, které v ovzduší 
působí jako kondenzační jádra. Vzhledem ke značné prašnosti a uvolněným 
exhalacím pak v městě dochází k většímu množství kondenzace vodních par. 

Od 90. let dochází k postupnému snižování koncentrací u oxidů dusíku, 
jehož hodnoty jsou z hlediska kvality ovzduší dobrými indikátory zatížení okresu 
Teplice dopravou. Kvalitu ovzduší v okrese Teplice ovlivňuje v současné 
době nejvíce nejen doprava, ale také domácí topeniště vybavena spalovacími 
zařízeními na tuhá paliva. 

 V budoucnosti  lze očekávat nárůst emisí právě z těchto zdrojů, neboť 
nárůst cen pohonných hmot vede k přechodu na vytápění obydlí levnějším 
hnědým uhlím. Významné zdroje emisí v okrese Teplice představuje elektrárna, 
povrchové doly a chemický průmysl. Největším znečišťovatelem je právě 
Elektrárna Ledvice.  

Obrázek č.  22 -  Monitorovací stanice čistoty ovzduší podle provozovatelů na území,  Katalog ŽP 
Mostecka ECM    2002
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      Tabulka č. 6 -  Roční průměry škodlivin v okrese Teplice, www.chmi.cz

Roční průměry škodlivin v okrese Teplice
Rok SO2 [μg/m3] Polétavý prach [μg/m3] NOx [μg/m3]
1970 122,56 89,11  36,14
1980 128,60 96,48  42,70
1985 122,61 77,36  83,16
1991 112,05 87,39 108,30
1993 74,77 88,09  65,81
1995 49,75 55,11  99,24
1997 41,01 46,03  71,02
1999 41,00 46,02  54,01
2001 12,02 38,01  55,02
2003 12,50 46,40  22,70
2005 10,70 40,51  19,01
2006 14,41 43,30  23,21
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     Graf č. 2  - Roční průměry škodlivin v okrese Teplice

10. 6.   Hydrosféra

Území okresu Teplice spadá hydrogeograficky řece Labi. Nejvýznamnějším 
tokem je řeka Bílina pramenící v Krušných horách na jihovýchodních svazích 
Kamenné hůrky ve výšce 785 m n. m. a do Labe se vlévá v Ústí nad Labem ve 
výšce 132 m n. m. Plocha povodí je 1079,9 km2, délka toku 84,2 km a průměrný 
průtok u jejího ústí 5,51 m3.s-1. 

Území Teplicka je odvodňováno několika silně znečištěnými potoky -
Košťanský, Bystřický, Teplický a Modlanský. 

Stojaté vody - zahrnují hlavně zatopené důlní propadliny (Kateřina, Barbora 
– 72 ha) nebo vodní nádrže (Všechlapy, Modlany). 

Pitná voda je získávána z přehradní nádrže Fláje v Krušných horách, 
severně od města Litvínova. Plocha přehrady je 153 ha, celkový objem vody  22,4 
mil. m3, maximální hloubka 47 m a výška hráze 56 m. (Bursa, 1994)
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10. 6. 1. Podzemní vody

V Teplicích se nachází významné minerální (prameny Pravřídlo /obr. č. 23/ 
a Horský pramen) a termální prameny (typ NaHCO3 s obsahem fluoru a dalších 
stopových prvků), které daly vznik lázeňské tradici. (Budínová, 1992)

Právě podzemní vody představují v ČR 40 % všech využívaných zdrojů 
pitné vody. Od roku 1984 probíhá vždy 2krát do roka pravidelné sledování jakosti 
vodních zdrojů. (3. ÉVEZRED, 7/2006)

Obr. č.  23  –  pramen Pravřídla, 17. 12. 2007

10. 7.  Lázeňství

Teplické termální vody vyvěrají v kře teplického křemenného porfyru, který 
se nachází jižně od okrajového zlomu podkrušnohorské propadliny. Zde dochází 
po otevřených zlomech  k proudění podzemní vody, jež se při pohybu 
v puklinovém systému  formuje ve vodu termální.  
(Přehled cestovního ruchu Teplice, 2000)

Jímající šachta Pravřídla se nachází pod jihozápadním rohem lázeňské 
budovy Beethoven. Horský pramen je v zahradě lázeňské budovy Nové lázně ve 
čtvrti Šanov I. 

Počátkem  20. století byly Horský pramen a Pravřídlo v rámci modernizace 
osázeny vertikálními čerpadly, které umožňovaly nadále využívání obou pramenů.
(www.teplice.cz)

10. 7. 1.  Historie lázeňství 

Léčivé prameny v teplickém údolí jsou známy již přibližně 2000 let. 
Podle pověsti kronikáře Václava Hájka z Libočan začala historie lázeňství 

objevením teplých pramenů roku 762, kdy se tryskající vodou ze země opařili vepři 
rytíře Kolostuje (obr. č. 24, 25).
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Obr. č.  24, 25  – Kolostujova kašna v blízkosti Krušnohorského divadla, 27. 4. 2008

Již od počátku 15. století se začaly termální vody doporučovat lékaři 
k léčebným účelům. 

16. století je pak  hlavní příčinou nebývalého rozvoje města. Přijíždějí 
významní hosté s početnými doprovody a lázeňský život je označován jako hlavní 
společenskou součást života. 

V druhé polovině 18. století došlo k novému rozvoji lázní a celého města, 
vystavovaly se nové lázeňské domy, rozšiřovaly se parky. Světové proslulosti 
dosáhly Teplice v letech po ukončení sedmileté rakousko-pruské války (1756-
1763), kdy po bitvě u Lovosic byly vyhlášeny nevojenským městem. Poprvé se 
zde léčili ranění vojáci obou válčících stran. V červnu 1793 narušil život 
lázeňského měst obrovský požár, který proměnil v popel velkou část Teplic, ihned 
bylo přikročeno k výstavbě nového města, které by bylo schopno co nejdříve 
přivítat lázeňské hosty. Z této doby pochází většina objektů, jejichž empírový a 
klasicistní sloh je pro Teplice charakteristický. 

První polovina 19. století  - doba klasicismu – zřejmě zůstane obdobím 
největší proslulosti teplických lázní. V roce 1812 se zde setkali poprvé a naposledy 
dva velikáni světové kultury – Johann Wolfgang Goethe a Ludwig van Beethoven. 
Léčil se zde Richard Wagner, koncertovali zde geniální skladatelé – Frederyk 
Chopin a Ferenc Liszt. Z příslušníků naší obrozenecké generace připomeňme 
alespoň návštěvy V. K. Klicpery, Františka Palackého, Josefa Jungmanna, Josefa 
Dobrovského, Jana Nerudy a dalších. 

19. století mělo na lázeňskou tradici okresu Teplice negativní vliv. 
Příchodem průmyslového dolováním uhlí začalo docházet k poškozování 
teplických minerálních pramenů.  To se projevilo již 10. února 1879 v hloubce 66 
metrů pod zemí, kde vyvřela teplá voda a zatopila nejen důl Döllinger, ale i doly 
Nelson a Pokrok. Provalením teplé vody začala zanikat teplická zřídla.  Zachovány 
byly jen prameny šanovské, které ležely o něco níže. Lázně Teplice-Šanov se 
rozšířili do 8 lázeňských domů (Městský lázeňský ústav, Kamenné lázně, Nové 
lázně s vlastním Horským pramenem, Hadí lázně s pramenem Skalním a Městské 
lázně s Pravřídlem, Panský dům s vlastním pramenem Paní, Knížecí lázně a 
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Německý dům). V období 1. světové války sloužily lázně především k léčení 
zraněných vojáků. Po vzniku Československa nastala ale na pár let stagnace 
v přílivu návštěvníků a pacientů.

Koncem 20. let  20. století nastává opět jejich růst. Po roce 1990 dochází 
ke komplexní rekonstrukci lázeňských domů, které poskytují služby na nejvyšší 
úrovni. (http://www.teplice.cz)

10. 7. 2.  Lázeňské domy v Teplicích  

V současné době jsou pro svou činnost důležité Císařské (obr. č. 26, 27) a 
Nové lázně.    

V Císařských lázních se léčí stavy po úrazech pohybového ústrojí, stavy po 
ortopedických operacích,  choroby cévního systému aj. Jejich součástí je dnes 
velmi známá a významná Klinika CLT, kde se nachází odborná oddělení téměř 
všech medicínských oborů. (www.lazneteplice.cz)

       
Obr. č.  26  - Císařské lázně, 27. 4. 2008         Obr. č. 27 – fontána před Císař. lázněmi, 27. 4. 2008      

Historická budova Nových lázní je určena dětem předškolního a školního 
věku a je koncipována jako dětský lázeňský komplex. Dříve mohly lázně využívat 
ambulantně také místní teplické děti, dnes ji ale využívá spíše klientela 
z arabských zemí. Lázně jsou zaměřeny na léčbu nervových nemocí jako dětská 
mozková obrna, svalová onemocnění, hybné poruchy po zánětech mozku a 
míchy, nemoci pohybového ústrojí, vrozené ortopedické vady, skoliózy, stavy po 
úrazech a ortopedických operacích. 

Obr. č. 28 – park u Nových lázní, 28. 9. 2008
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Obr. č. 29 – kašna u Kamenných lázní                      Obr. č. 30 – magnólie v Šanovském parku,
                   v Teplicích, 27. 4. 2008                                               27. 4. 2008

10. 7. 3.  Lázeňství dnes

Provoz celé organizace zajišťuje akciová společnost Lázně Teplice, která 
byla založena v roce 1992. Dnešní lázeňská péče využívá tradiční metody léčby 
s využitím ojedinělého přírodního termálního zdroje - radioaktivně-mineralizované 
vody. Tato léčba je doplňována poznatky z nejmodernější medicíny a rozsáhlými 
léčebnými metodami. Lázeňská péče a hotelové služba je poskytována tuzemské  
i zahraniční klientele. 

V dnešní době ale bohužel stoupají počty arabské klientely (o více než 
4,8%), německá klientela naopak vykazuje od poloviny roku 2004 postupný 
pokles, který je způsoben hlavně změnami ve zdravotnictví a v sociálním systému 
Německa. U ostatní evropské klientely se očekává nárůst počtu ruské a holandské 
klientely. Vzhledem k neustálým změnám ve vedení resortu Ministerstva 
zdravotnictví ČR, včetně snahy prosazení nejrůznějších reforem, dochází ke 
snižování tržeb za lázeňskou péči od tuzemských klientů. 

Jak vyplývá z následující tabulky (č. 7) a grafu (č. 3), tak tržby za jejich péči 
zaznamenávaly až  do roku 2005 růst, ale  v roce 2006 dochází již k poklesu. 
Podle výroční zprávy Lázní Teplice v Čechách z roku 2006 dochází k nárůstu 
počtu tuzemských samoplátců. 

Tabulka č. 7 – Výnosy a. s. Teplice lázně v Č. (v tis. Kč), Výroční zpráva  2007

Výnosy akciové společnosti Teplice lázně v Čechách  (v tisících Kč)
Klienti 2002 2003 2004 2005 2006

tuzemští 113 179 109 211 123 402 140 390 127 509
zahraniční 225 916 271 234 240 555 205 917 204 012

Celkem 339 095 380 445 363 957 346 307 331 521
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    Graf č. 3 – Výnosy a. s. Teplice lázně, Výroční zpráva Lázní Teplice (2002 – 2007) 
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Lázně Teplice v Čechách se řadí svými léčebnými účinky na pacientech na 

velmi silnou pozici v lázeňských místech České republiky. Bohužel i tak je nutná 
změna v propagaci města Teplic, protože ještě dodnes převažuje v povědomí 
veřejnosti negativní pohled na severočeská města, která jsou podle nich, pouhými 
silně znečistěnými územími, ovlivněnými  těžbou hnědého uhlí. (www.lazneteplice.cz) 

10. 8.  Geologické a geomorfologické podmínky

Okres Teplice je z hlediska geomorfologie velmi členitý (obr.24). 
Severní část je tvořena příkrými svahy Krušných hor z flájského a 

cínoveckého žulového masívu, ruly, teplického ryolitu a porfyru. 
Jižní část okresu je tvořena  Českým středohořím, které vzniklo v období 

třetihor vulkanickou činností. České středohoří zasahuje teplický okres svou 
severní částí, která byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí v roce 1976.  

Příčný průryv Krušnými horami a částí Českého středohoří

Obr. č. 31 – Příčný průryv Krušnými horami a částí Českého středohoří, (Urban, 1928)
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Mezi Krušnými horami a Českým středohořím vznikla pánev, pokryta jíly, 
písky, pískovci a uhelnou slojí. Má tvar ploché pahorkatiny s erozně denudačním 
reliéfem zarovnaných povrchů, říčních teras a kuželů zlomkového materiálu 
vyplaveného z erozních údolí okolních hor. 

Geologické útvary okresu Teplice jsou zastoupeny třemi navzájem 
odlišnými jednotkami: Krušnohorským krystalinikem, neovulkanity Českého 
středohoří a sedimenty hnědouhelné pánve.

Krušnohorské krystalinikum je nejstarší geologickou jednotkou tohoto 
okresu. Teplický ryolit, doprovázen žulovými porfyry a cínoveckou žulou, je 
zastoupen v jižní části Teplic, dvojslídné a biotitické pararuly jsou v okolí Bouřňáku 
a dále až v oblasti Moldavy.

Sedimenty svrchní křídy se nachází na západním a jihozápadním okraji 
Teplic – Hudcov, Lahošť, Jeníkov a tvoří součást České křídové pánve.  Značná
část sedimentů křídy je pokryta Severočeskou hnědouhelnou pánví. 

Třetihorní horniny představují komplexy vulkanitů Českého středohoří a 
sedimenty severočeské hnědouhelné pánve. Neogenní sedimenty vyplňující 
hnědouhelnou pánev tvoří tři souvrství, a to podložní vrstvu, hnědouhelnou sloj a 
nadložní vrstvu. Podložní a nadložní vrstvy jsou tvořeny kaolinickými jíly a jílovci, 
písky a pískovci (obr. č. 32, 33), častá je i příměs klasického křemene o velké 
mocnosti.

                           
Obr. č.  32, 33  -   lehké písčitohlinité půdy (okolí Písečného vrchu v Teplicích),  10. 5. 2008

10. 9.  Botanické poměry

Na kyselých  horninách v Podkrušnohoří nalezneme dodnes zbytky 
kyselých (acidofilních) doubrav, ve středních a vyšších polohách Krušných hor 
byly původními rostlinami. 

Mimořádný význam pro rostlinstvo území mají dnešní větší skalní výchozy 
(např. Bořeň). Na nich mohly dodnes přežít světlomilné a skalní druhy. Nejlépe se 
zachovaly lokality přirozené vegetace – jsou vyhlášené jako maloplošná chráněná 
území (obr. č. 34, 35), nebo jsou alespoň k ochraně navrženy.
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Obr. č. 34 – Písečný vrch s hvězdárnou,                    Obr. č. 35 – Písečný vrch (přírodní rezervace),
                    28. 9. 2008                                                                  1. 5. 2008                  

10. 10.  Zoologické poměry

Zvířenu okresu Teplice můžeme zhruba rozdělit do čtyř skupin: 1) zvířenu 
lesa, 2) zvířenu otevřené krajiny, 3) zvířenu vod a okolí, 4) zvířenu lidských sídel.

Zvířena lesa je zastoupena hlavně v Krušných horách a v zalesněné části 
Českého středohoří - ptáci a savci. Z ptáků typických pro Krušné hory je tetřívek 
obecný. Donedávna žil zde poměrně hojně sýc rousný. V poslední době bylo 
zjištěno několikaleté hnízdění čápa černého. Savce v krušnohorských lesích 
reprezentuje hlavně jelen evropský, srnec obecný a prase divoké, poslední dva 
druhy žijí hojně i v Českém středohoří. Muflon – žije na několika lokalitách 
v Krušných horách. Z menších savců je to veverka obecná, kuna lesní a liška 
obecná. 

Zvířena otevřené krajiny – motýli, brouci, pavouci, některé druhy 
suchozemských měkkýšů aj. Z ptáků bažant obecný, koroptev polní. Na několika 
kopcích v Českém středohoří hnízdí výr velký. 

Zvířena vod a okolí – okolo 20 druhů ryb a v okolí vod okolo 10 druhů 
obojživelníků. Ptactvo reprezentuje několik druhů kachen (obr. č. 36) a labutí (obr. 
č. 37). (Flasa, Flasarová, 1992)

                     
Obr. č.  36, 37  – vodní ptactvo na Velkém rybníku v Zámecké zahradě v Teplicích, 27. 4. 2008

Zvířena lidských sídel a jejich okolí – krysa obecná, potkan, myš domácí). 
Na lidská sídla jsou vázány druhy ptáků jako vlaštovka obecná, jiřička obecná, 
rorýs obecný, vrabec domácí, rehek domácí, sýček obecný a sova pálená. 
V poslední době pronikla do okolí lidských sídel hrdlička zahradní a poštolka 
obecná. (Flasar, Flasarová, 1992)
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10. 11.  Půdní poměry a půdní fond

Pedogeografický stav v okrese Teplice je dán podmínkami klimatu, reliéfu, 
geologických základů a především významnou antropogenní činností. Na jihu a 
jihovýchodě jsou rozšířeny kambizemě lemující i pánev, ve které se vyskytují  
pararendziny, podzoly. V okolí toků je černice a antropogenní půdy vznikající 
zejména v důsledku těžby uhlí a následnou rekultivací. Ve vrcholové části 
nalezneme různé typy kambizemí, glejů, podzolů a organogenní typy.

Půdní druhy odpovídají mateční hornině, v krušnohorské části jsou typické 
hlinitopísčité a písčitohlinité půdy (10–30 % jílovitých částic), v prostoru pánve 
hlinité (30 – 45% jílovitých částic) a v Českém středohoří jílovitohlinité (45 – 60% 
jílovitých částic).

Obr. č. 38  – písčitohlinité půdy, které jsou nejvíce rozšířeny na území Teplic, 1. 5. 2008

Půdní typy jsou zastoupeny nivními půdami podél toků řek, hnědými 
půdami v Krušných horách a v Českém středohoří, hnědozemě se vyskytují 
v oblasti pánve. Nivní půdy se vyskytují především v oblasti území Bíliny a větších 
potoků. Podél toku Bíliny nalezneme na karbonátových lužních sedimentech 
černici (lužní půda). Hnědé půdy jsou v Krušných horách přeměněny v hnědé 
půdy podzolované, jsou většinou středně hluboké a skeletovité. V oblasti Českého 
středohoří jsou hnědé půdy různě hluboké, kamenité až písčitohlinité. Na 
příkřejších svazích jsou mělké, skeletovité a tím nevhodné pro intenzivní 
zemědělství. Hnědozem, která je  považována za zemědělsky kvalitní půdní typ se 
zde vyskytuje jen minimálně.

Přestože se na území Teplicka vyskytuje poměrně široká škála půdních 
typů, žadný z nich nemá dominantní zastoupení a v žadné teplické lokalitě se tak 
nevyskytuje dostatečné množství kvalitní půdy, která by byla celoplošně, 
intenzivně, zemědělsky obdělávána. (Tomášek, 2000)

Zemědělská půda (obr. č. 40) celého okresu Teplice zaujímá asi necelou 
třetinu, to je přibližně 161 km2. Z ní připadá  53%  na ornou půdu, 40%  travní 
porosty a 7%  sady a zahrady. Zalesněno je  46%  okresu. Nezemědělská půda 
pokrývá 308 km2.                                    
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V tabulce (č. 8) je dokumentováno podle údajů ze Statistické ročenky 
půdního fondu 2007 zastoupení jednotlivých kategorií. Je zde porovnán okres 
Teplice, Ústecký kraj a Česká republika. Z analýzy okresu Teplice vyplývá 
převaha lesní půdy, v kraji a v celé ČR dominuje půda zemědělská.

Tabulka č. 8  –  Analýza půdního fondu, (Český úřad zeměměřický a katastrální, 2007)

Analýza půdního fondu k 31.12.2007 (v ha,  v %)
Zemědělská 

půda
Lesní půda Vodní

 plochy
Zastavěné 

plochy
Ostatní 
plochy

Celková 
výměra

15938 ha 17302 ha 770 ha 1037 ha 11879 ha 46913 ha
Okres 
Teplice 5,8 % 10,9 % 7,7 % 11,3 % 15,2% 50,9 %

277116 ha 159108 ha 10012 ha 9146 ha 78070 ha 533452 ha
Ústecký  
kraj 51,9 % 29,8 % 1,9 % 1,7 % 14,6 % 100%

4254403 ha 2649147 ha 161421ha 130194ha 691534ha 7886699 haČeská 
republika 53,9 % 33,6 % 2,0 % 1,7 % 8,8 % 100%

                                    
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které negativně ovlivňují zemědělský 

půdní fond je eroze (tabulka č. 9). Problémem okresu Teplice je narušení 
ochranných přírodních vazeb v okolí povrchové těžby hnědého uhlí  (skrývka 
pozemků, narušená krajina, výsypky aj.). V důsledku větrné a zejména vodní 
eroze zemědělské půdy dochází k situacím,  kdy vysoce kvalitní ornice je 
splavována do řek a jiných vodotečí, kde způsobuje znečištění povrchových vod. 
K dalším příčinám vzniku eroze patří vysoké procento zornění, nesprávná 
organizace pozemků, nevhodná osevní technologie, pěstování rostlin s nízkým 
protierozním účinkem na ohrožených místech. (Vráblíková, 2007)

  Tabulka č. 9 – Ohrožení zem. půd  vodní erozí, (Vráblíková a kol., 2007)

Ohrožení zemědělských půd vodní erozí
Vodní eroze Okres Teplice Česká republika

Silná a velmi silná 26, 5 % 10, 0 %
Extrémní 26, 2 % 13, 9 %

  

Obr. č.  39  - tvorba půd erozní činností, 1. 5. 2008
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Obr. č. 40 – Podíl vybraných druhů pozemků (ČSÚ, 2006)

10. 12.  Historie a dnešek města Teplic 

Kmenovým sídlem slovanských Lemuzů se na sklonku pravěku stalo 
s největší pravděpodobností hradiště Zabrušany. O něco mladší hradiště bílinské 
dalo základ pozdějšímu hradu a městu a sloužilo jako významné středisko 
přemyslovské moci a správy. 
Město Teplice vznikalo postupně kolem benediktinského kláštera a kostela (kryptu 
objevil až za našich časů archeologický průzkum), který po roce 1158 založila 
Judita, manželka krále Vladislava II. V průběhu století se postupně staly městem, 
v roce 1315 je již doloženo, že se v něm konaly výroční trhy. 

V roce 1393 byly povýšeny na městečko, ale nikdo nezaznamenal, kdy se 
staly městem. Není tudíž ani známo, kdy dostaly Teplice městský znak (na 
modrém štítě je svisle stojící mísa, na které spočívá hlava sv. Jana Křtitele 
v přirozených barvách. Až zhruba o 100 let později se do teplického znaku dostalo 
renesančního štítonoše v podobě ženy v modrém oblečení se zlatým čepcem 
zdobeným perlami), mělo to být však v polovině 15. století.

První centrum Teplic bylo tedy v oblasti dnešního Zámeckého náměstí (obr. 
č. 42) a další vzniklo na tržním rynku, který dnes nese název náměstí Svobody. 
Jižní část Zámeckého náměstí zaplňuje mohutné průčelí klasicistního zámku, 
v němž dnes sídlí regionální muzeum s expozicemi zaměřenými na pravěk 
severozápadních Čech, umění gotiky, renesance a baroka, lázeňství a vývoj 
keramické výroby v regionu. Rozsáhlá stavba prošla dlouhým stavebním vývojem. 
Na počátku byl zmíněný klášter, jehož románská krypta je dnes přístupná na 
zámeckém nádvoří, v 15. století z něho vznikla hradní tvrz, která se ve druhé 
polovině 16. století proměnila v renesanční zámek (obr. č. 41) (za držení 
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Vchynských /1580-1634/) byl nedokončený hlavní trakt přestavěn renesančním 
slohu a bylo k němu připojeno levé křídlo. Po smrti Viléma (další majitelé byli 
Aldringenové, jejichž nástupci Clary-Aldringenové zde sídlili do roku 1945) a 
dalšími úpravami postupně nabyla dnešní podoby.

Obr. č.  41  – Zámek v Teplicích, 17. 12. 2007

Východní část náměstí zakončuje barokní kostel sv. Jana Křtitel, postavený 
v letech 1700 – 1703 Kristiánem Laglerem (stáří stavby není zjištěno, věž pochází 
z roku 1594, kdy dostavba v barokním slohu v roce 1703. Vnitřní vybavení je 
barokní a rokokové, hlavní oltář připomíná oltář chrámu sv. Petra v Římě. 
V hrobce jsou pohřbeni bývalí majitelé Teplic Vchynští a někteří Clary-
Aldringenové. Náhrobky zasazené do vnější zdi kostela pocházejí ze starého 
hřbitova, který byl v roce 1760 zrušen). Zámecký kostel Povýšení sv. kříže na 
Zámeckém náměstí pochází patrně ze 16. století, pseudogotická úprava je z let 
1798-1806.  

               
Obr. č.  42 – Zámecké náměstí, 1. 5. 2008            Obr. č.  43  – Morový sloup (M. B. Braun), 1.5.08
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Barokní budova děkanství s rokokovou ornamentikou přiléhá k severní 
straně náměstí. 

Západní část náměstí zdobí elegantní klasicistní architektura hotelu Prince 
de Ligne z roku 1824 a před ní stojí sochařský skvost – morový sloup od velkého 
českého sochaře M. B. Brauna z roku 1718 (obr. č. 43), snad nejkrásnější dílo 
tohoto druhu v Čechách. Dále se můžeme vydat do Zámecké zahrady, projdeme 
kolem Kasina, dříve Zahradního a plesového pavilonu, zajímavé barokní stavby 
z roku 1732, v němž dříve probíhaly různé zábavy a bály. Nedaleko něho je 
umístěna socha Ludwiga van Beethovena, vytvořená sochařem Václavem 
Kyselkou. Připomíná přítomnost tohoto hudebníka v Teplicích v letech 1811 a 
1812.

Pod zdí městského barokního kostela je lázeňské náměstíčko s budovou 
Pravřídla, kde koncem 16. století stály první kamenné lázně v Teplicích. Pod 
budovou Pravřídla vyvěrá v hloubce 23 metrů vydatný pramen 400C  teplý. 
Původně vytékal na povrch samovolně a místem výskytu určil lázeňství 
v Teplicích. Jeho voda je čtvrtá nejradioaktivnější na světě a spolu se svou 
teplotou přispívá k dobrým léčivým výsledkům.
(Turistický průvodce euroregionem Labe – Teplicko, Helena Zámostná, 2002)

Pozoruhodnou čtvrtí je Šanov (obr. č. 44, 45), který  je dnes naprosto 
nedílnou součástí Teplic, býval také městem. Povýšen byl rozhodnutím císaře 
Františka Josefa I. ze dne 9. května 1884 a 19. listopadu téhož roku mu byl udělen 
městský znak. Samostatnosti se však těšil pouhých 9 let a již roku 1895 byl 
připojen k Teplicím, které pak užívaly název Teplice-Šanov.

          
    Obr. č.  44 – Kamenné lázně, 28. 12. 2007            Obr. č.  45  – Šanov – fontána,  27. 4. 2008

Další částí Teplic jsou Trnovany (obr. č. 46, 47), které v období rozmachu 
průmyslu dosáhly na 10 000 obyvatel, byly povýšeny na město císařským 
rozhodnutím z 24. května 1910. Trnovany byly s Teplicemi spojeny již za okupace 
a trvale jsou jejich součástí až od roku 1947.
(www.teplice.cz)



 Taťana Zemanová:  Hodnocení struktury a funkce zeleně v Teplicích

2009 51

                
Obr. č. 46 – bytová zástavba se zelení, Trnovany,         Obr. č. 47 -  bytová zástavba se zelení –
                   28. 9. 2008                                                                       Trnovany, 28. 12. 2008

11. Zaniklá, dožívající i obnovená stromořadí

Přibližně dvě třetiny teplických ulic trpí nedostatkem zeleně a naprostá 
většina navíc špatnou kvalitou tohoto zbývajícího kousku přírody, jen trpně 
živořícího v nepříznivých městských podmínkách.

Kromě všudypřítomného škůdce v podobě člověka k nejzáludnějším 
nepřátelům stromořadí v Teplicích patří znečištěné životní prostředí, chemické 
posypové prostředky, fyzikální změny stanoviště stromu, nedostatek živin, 
mechanické poškození, stavební činnost, působení dopravy, vandalismus, 
nedostatečné volné a propustné plochy kolem stromů a zejména nedostatek 
závlahy, neboť Teplice patří tradičně v závětrném údolí Krušných hor k nejsušším 
místům republiky. Proto je třeba zejména mladé vysazené stromy pravidelně 
zalévat, jinak jim hrozí během prvních tří let až osmdesátiprocentní úhyn.

Zcela ideální stanoviště stromu v aleji by představovala plocha 20 – 25 m2, 
čímž by se zajistil dostatek přirozené vláhy. V praxi teplických ulic však něco 
takového zatím většinou není. Propustná plocha se podle odborníků může zmenšit 
až na 4 m2, ale tím odsuzujeme strom do nezbytné péče lidí.

Lázeňské Teplice i s přilehlými čtvrtěmi vždy tvořily ulice a náměstí a v nich 
spousty stromů. Asi polovina z více než 80 ulic byla tradičně lemována 
stromořadími (obr. č. 48, 49). Při podrobnějším zkoumání 100 let starých snímků 
proto zjistíme, že aleje se nacházely i tam, kde bychom je dnes sotva spatřili. Jako 
příklad lze uvést ulice U Císařských lázní, 28. října, Hrázní, Štúrovu, část 
Masarykovy od křižovatky s Mrštníkovou směrem do centra, Benešovo náměstí, 
ale i jiná místa.

Někde nám dožívají ještě stará stromořadí, jako třeba v ulicí Lípové, 
Denisově, Hřbitovní a Kolárově, ale i ta stále více řídnou a jaksi není už dlouho 
snaha je obnovit. V posledních letech pak dochází k prořezávání a kácení 
stromořadí při nejrůznějších komunikacích. Množství vzrostlých stromů padlo 
třeba v ulicích Duchcovská, Nákladní, Vrázova nebo Hřbitovní. Při Duchcovské 
ulici se kácení zdůvodňovalo nebezpečím padání větví do trolejového vedení a 
bývalé vysoké stromořadí se začalo nahrazovat výsadbou stromů s malými 
korunami. V ulicích Hřbitovní, Nákladní a Vrázova však k nové výsadbě nedošlo 
vůbec.
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Aleje nemohou být samostatně uzavřeným organismem. Vždy v jejich 
zdravotním stavu a vzhledu nalezneme obraz okolního prostředí, vždy záleží na 
tom, zda se alej nachází na dopravní tepně nebo v postranní ulici. Vždy se ukáže 
rozdíl mezi stromem zalitým v asfaltu a stromem v zeleném travnatém pásmu. A 
zrovna tak se projeví lidská péče. Zdravotní stav a stáří stromů nejsou jedinými 
kritérii pro hodnocení alejí. Uliční stromořadí by měla odpovídat charakteru ulice a 
musí jej spoluvytvářet. Pomineme-li mnohé další funkce zeleně, která působí jako 
plíce a filtry v ulicích města, vystupuje zejména v dopravně zatížených Teplicích 
do popředí hygienická funkce, která předpokládá co největší listovou plochu. 
Nejen kácením, ale také radikálním redukčním řezem a zmlazováním je město a 
zdraví zdejších občanů o tuto potřebnou zeleň ochuzeno. Radikálním 
zmlazováním není sice ohrožen život stromu, ale zkracuje se tím jeho životnost a 
na několik let se značně zmenší právě listová plocha. Navíc znetvořené stromy 
zanechávají negativní stopu v estetickém cítění občanů i v jejich vztahu 
k životnímu prostředí. (Kolář, 2008)

           
    Obr. č.  48 – alej v ulici   Heydukova,                             Obr. č. 49  – alej v ulici  U Nových lázní,    
                        10. 5. 2008                                                                      10. 5. 2008

12.  Pasportizace

Šanovské sady (obr. č. 50) – chaoticky působící park (cesty, výsadba) 
s přehoustlými skupinami javorů, alej jírovců ve Vrchlického ulici, u kostela sv. 
Alžběty hustý náletový porost, prosychající duby. 

Celkem 48 dílčích ploch o výměře 2,9593 ha, z toho na 0,2824 ha keřové 
porosty a na 2,6769 ha trávník. Nejčastěji se vyskytují Acer platanoides, Populus 
alba, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Tilia europaea, Aesculus hippocastanus, 
Acer negundo, Acer cappadocicum, Acer saccharinum, Populus nigra, Populus 
nigra „Italica“, Prunus padus, Fraxinus ornus, Fraxinus pennsylvanica, Tilia 
platyphyllos, Fagus sylvatica, Fagus sylvatica „pupurea“, F.s. „atropurpurea, F.s. 
„purpurea pendula“ Gleditsia Triacanthos, Catalpa bignonioides, Platanus 
acerifolia, Aesculus octandra, Aesculus glagra, Corylus colurna, Corylus avellana, 
Quercus robur, Quercus rubra, Quercus cerris, Pinus communis, Pinus strobus, 
Crataegus erus-galli, Prunus serrulata, Gymnocladus dioicus, Abies concolor, 
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Picea omorica, Picea pungens, Larix decidua, Gonkgo biloba, Robinia psudacacia, 
Tsuga canadensis, Larix decidua, Carpinus betulus, Magnolia acuminata, 
Liriodendron tulipifera, Sophora japonica, Cornus max, Pterocarya fraxinifolia, 
Ailanthus altissima, Taxus baccata, Malus sp., Salix caprea.
(Odbor MgM Teplice, 2008, příloha č. 1)

Dub červený (Quercus rubra) je statný strom. Pochází z východu Severní 
Ameriky a do Evropy přichází v 17. století. Je velmi odolný proti exhalacím, ale 
vytlačuje naše původní druhy dubů.

Trnovník akát (Robinia pseudacacia) patří též k invazivním druhům jako 
dub červený. Akát byl k nám zavlečen z východu Severní Ameriky v 17. století 
jako parkový strom (v Čechách byl první akát vysázen v roce 1710). Spadané listí 
akátů má pro okolí stromu devastující účinky. Vylučuje do půdy fenolkarboxylové
kyseliny, které zabraňují jiným rostlinám v klíčení. Půda pod akáty je proto takřka 
holá a rostou zde většinou kyselomilné rumištní rostliny, jako např. kopřivy. 
(3. Évezred, 1/2009)

                
Obr. č. 50-  park u Nových lázní, 28. 9. 2008        Obr. č. 51 – park u Kamenných  lázní, 28. 9. 2008 

Kamenné lázně (obr. č. 51, 52, 53) – plocha bez zřejmé výtvarné koncepce, 
hustý porost Acer negundo a Fraxinus excelsior, starší alej jírovců v ulici U Hadích 
lázní odumírá (vysoko ořezané stromy). Celkem 20 dílčích ploch o výměře 0,6746 
ha, z toho na 0,0731 ha keřové porosty a na 0,6015 ha trávník. 

Dominují Tilia cordata a Aesculus hippocastanum, hojně zastoupen rovněž 
Fraxinus excelsior, okrajově též Picea pungens, Carpinus betulus, Pinus strobus, 
Pinus nigra, Aesculus carnea, Gleditsia triacanthos, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Robinia pseudoacacia, 
Crataegus oxyacantha, Corylus colurna, Taxius baccata. 
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Obr. č. 52 –  park u Kamenných lázní, 28. 9. 2008           Obr. č. 53 – Kamenné lázně, 10. 5. 2008

Park U Nových lázní – úprava prostoru převážně výsadbou lip. Místy 
proschlé, poškozené zkracovacím řezem. Celkem 18 dílčích ploch o výměře 
0,5671 ha, z toho na 0,0487 ha keřové porosty, na 0,4757 ha trávník na 0,0427 
štěrk.

Uprostřed parků a zeleně zde stojí lázeňské budovy. V Šanově u Horského 
pramene nacházíme štíhlý jinan dvojlaločný (Gingko biloba). Je mu kolem sta let, 
ale dožívá se až 200 let. Pochází z Číny a Japonska a je zajímavý svými 
vějířovitými lity. Setkáváme se s ním i pod divadlem při cestě k lázeňskému domu 
Beethoven a v zahradě Domova mládeže v ulici Chelčického. V sousedství 
Horského pramene nacházíme jedovatý tis červený (Taxus baccata). Roste u nás 
přestože vydrží teplotu pouze minus 200 – 250C. Zvláštním znamením je krásná 
červenohnědá kůra. (Odbor ŽP, MgM Teplice 2008)

U Hadích lázní je mohutný, asi 150 let starý, topol kanadský (Populus 
canadensis), který je nápadný rozložitou stavbou větví. Pracovníkům firmy 
Pedersen, která se o zeleň v Teplicích a okolí stará, dělá starost jeho rozklenutost. 
Budou ho muset ještě více spoutat, protože zase povyrostl. 

Vpravo před Kamennými lázněmi se rozprostírá do šíře nádherná katalpa 
Bungeova (Catalpa Bungei). Na jaře rozkvétá bílými hrozny květů a na podzim 
upoutává pozornost návštěvníků parku plody ve tvaru válcovité tobolky. Vlevo, 
poblíž koncertního pavilonu (Mušle), roste liliovník (Liliodendron tulupifera), 
původně „severoameričan“, s podivuhodnými listy ve tvaru lyry, které s podzimem 
přejdou do překrásné žluté barvy. Dominuje Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia 
europaea, Betula pendula, Pinus nigra, Pseutsuga menziesii, Syringa vulgaris, 
Taxus baccata. (Odbor ŽP, MgM Teplice 2008)

V Janáčkových sadech (obr. č. 54, 55) ovane chodce vůně ořešáku 
Sieboreva (Juglans siebodiana) a může postát pod  krásným  jerlínem  japonským 
(Sophora japonica), který trochu připomíná akát. Je tam také buk obecný se 
vznešeně znějícím názvem Fagus silvatica pendula. Větve převislé až na zem 
propůjčují jeho vzhledu cosi tklivého a hladká šedá kůra mu dodává na 
ušlechtilosti. (Archiv města Teplic)
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Obr. č.  54, 55  – pohled z Janáčkových sadů na Teplice a  zdejší cesty určené k procházkám, 
                           11. 5. 2008

Botanická zahrada (obr. č. 56, 57) byla v minulosti pouze zahradnictvím a 
veřejnosti nepřístupná. Již před 120 lety byla založena proto, aby se zde pěstovaly 
vzácné rostliny pro potřeby zámku a vrchnosti na ploše asi 900 m2. Když pak 
zahradu převzalo lázeňské město Teplice, sloužila a slouží jako zásobní zahrada 
s výrobou květin do městských a lázeňských parků. 

Dnes se v této zásobní zahradě vyrobí ročně 120 000 okrasných rostlin, 
pěstuje se tu školkařský materiál pro lázeňské parky, uskladňují se cibuloviny, 
pěstují se na řez květiny, kterých je třeba k různým příležitostem nebo se v různé 
úpravě půjčují jako dekorace organizacím na různé příležitosti.

V roce 1972 po rekonstrukci starých skleníků bylo započato se zakládáním 
botanických sbírek, které jsou od roku 1975 přístupny veřejnosti. 

Celková plocha starých i nových skleníků je asi 1 300 m2, z toho pak pro 
sbírkovou část asi 900 m2. Výčet všech rostlin, jak ve sklenících, tak mimo něj, 
které se nacházejí ve zdejší botanické zahradě, by byl opravdu velmi náročný. 

V rámci rekonstrukce (dokončena – duben 2007) botanické zahrady byly 
vybudovány skleníky a nový expoziční skleník s celkovou plochou 2 000 m2, je 
členěn na tři prostory dle požadovaného klimatu pro pěstované rostliny.

Největší, tropický, s plochou 1 057 m2 navozuje atmosféru tropického lesa 
s vodní plochou, vodopádem a s akvárii. Zajímavým prvkem tohoto prostoru je 
lávka umožňující pohled na vodní plochu a rostliny z ptačí perspektivy.

Stavba byla prováděna dle návrhu Ing. Františka Abrahama a byla 
realizována ve dvou etapách (náklady na stavbu 73 miliónů korun).
(Eck a kol., 1996,  www.botanickateplice.cz)
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       Obr. č.   56 – Botanická zahrada, 1. 5. 2008               Obr. č. 57 - vodopád v tropickém skleníku
                                                                                                              1. 5. 2008

Lázeňské náměstí – parkově upravená udržovaná plocha v centru 
s plastikou, částečně nová výsadba dřevin. Ve svahu náletové dřeviny, 
neudržováno, náletové keřové skupiny i jinde (Sambucus nigra). Stříhaný živý plot 
z Ligustrum vulgare, nové travnaté plochy. Celkem 12 dílčích ploch o výměře 
0,9512 ha, z toho na 0,0949 ha keřové porosty na 0,8563 ha trávník.

Park na Mírovém náměstí – plocha se dělí na 2 části:
- západní – vyvýšené záhony s pestrou výsadbou keřů, které lemují volné 

plochy trávníků.
- před kolonádou – udržované travnaté plochy s některými dřevinami 

z původní úpravy náměstí.
Celkem 15 dílčích ploch o výměře 1,7238 ha, z toho na 0,3676 ha keřové 

porosty, na 1,3562 ha trávník. Zastoupeny jsou zejména Aesculus hippocastanum, 
Betula pendula, Prunus serrula „Hisakura“, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata.

Lázeňský sad (park u Krušnohorského divadla) (obr. č. 58, 59) – plocha 
s mírným sklonem k jihu. Různorodé plochy, zbytky alejí, trávníky, trvalky, výsadby 
keřů, mohutné staré jírovce (Aesculus hippocastanum) ve špatném zdravotním 
stavu.

Celkem 24 dílčích ploch o výměře 1,7209 ha, z toho na 0,2612 ha keřové 
porosty a na 1,4597 ha trávník. (Odbor ŽP, MgM Teplice, 2008)

         
Obr. č. 58  –  park u Krušnohorského divadla,     Obr. č.  59  –  park u Kulturního domu v Teplicích,
                     27. 4. 2008                                                              28. 9. 2008
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Havlíčkovy sady – protáhlý park s hustou sítí chodníků. Výsadby s větším 
podílem exotických dřevin. Některé duby výrazně proschlé. Odstranit nálet 
Sambucus nigra.

Celkem 32 dílčích ploch o výměře 2,1109 ha, z toho 0,3564 ha keřové 
porosty a na 1,7545 ha trávník.

Nejčastěji zastoupeny Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Tilia platyphylla, Tilia cordata, Aeuculus hippocastanum, Corylus 
colurna, Prunus serrulata „Kanza“, Fraxinus excelsior, Fraxinus pennsylvanica, 
Ailanthus altissima, Aesculus x carnea, Pinus nigra, Ginkgo biloba, Pinus strobus, 
Pinus mugo, Catalpa bignonioides, Platanus sp., Gymnocladus dioicus, Abies 
concolor, Fagus sylvatica, Populus alba, Populus nigra „Italice“, Picea pungens, 
Quercus robur, Quercus cerris, Betula pendula.

Park U nádraží – chaoticky osázená plocha silně členěná chodníky, bez 
zřejmého výtvarného záměru. Jírovce zčásti prosychají.

Celkem 30 dílčích ploch o výměře 0,8809 ha, z toho na 0,2188 ha keřové 
porosty na 0,6621 ha trávník.

Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, Ailanthus altissima, Quercus cerris, 
Acer platanoides, Acer campestre, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa, Fraxinus 
excelsior, Corylus colurna, Picea pungens, Quercus robus, Quercus rubra, 
Populus nigra „Italice“, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Prunus avium, 
Elaegnus argentea, Taxus baccata, Malus sp., Pterocarya fraxinifolia.

Náměstí E. Beneše – dekorativní plocha s konvenčními výsadbami. Kromě 
dvou starších jírovců mladé výsadby.

Celkem 5 dílčích ploch o výměře 0,0917 ha, z toho 0,0116 ha keřové 
porosty a na 0,0801 ha trávník.

Pinus nigra, prunus serrulata „Hisakura“, Magnolia x aoulangiana, Pinus 
ponderosa, Pisea pungens, Pisea omorica, Betula pendula, Aesculus 
hippocastanum,Pseudotsunga sougl, Juniperus sobina, Pinus mungo, Lonicera 
tatarica, Rosa sp.
(Odbor ŽP, MgM Teplice, 2008)
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       Tabulka č. 10 – pasportizované plochy

Pasportizované plochy (v ha)

      

Počet dílčích ploch 

48; 23%

20; 10%

18; 9%
12; 6%15; 7%

24; 12%

32; 16%

30; 15% 5; 2%

Šanovské sady Park - Kamenné lázně Park u Nových lázní

Park - Lázeňské náměstí Park na Mírovém náměstí Lázeňský park (u KD)

Havlíčkovy sady Park U nádraží Náměstí E. Beneše

      Graf č. 4 – počet dílčích ploch 

Pasportizovaná
plocha

Počet dílčích
ploch

Plocha 
celkem

Keřové
porosty 

Travní
porosty 

Šanovské sady 48 2,9593 0,2824 2,6769

Park - Kamenné lázně 20 0,6746 0,0731 0,6015

Park u Nových lázní 18 0,5671 0,0487 0,4757

Park - Lázeňské náměstí 12 0,9512 0,0949 0,8563

Park na Mírovém náměstí 15 1,7238 0,3676 1,3562

Lázeňský park (u KD) 24 1,7209 0,2612 1,4597

Havlíčkovy sady 32 2,1109 0,3564 1,7545

Park U nádraží 30 0,8809 0,2188 0,6621

Náměstí E. Beneše 5 0,0917 0,0116 0,0801
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Plocha celkem (ha)

2,9593; 24%

0,6746; 6%
0,5671; 5%

0,9512; 8%
1,7238; 15%

1,7209; 15%

2,1109; 18%

0,8809; 8%0,0917; 1%

Šanovské sady Park - Kamenné lázně Park u Nových lázní

Park - Lázeňské náměstí Park na Mírovém náměstí Lázeňský park (u KD)

Havlíčkovy sady Park U nádraží Náměstí E. Beneše

      Graf č. 5 – plocha celkem (ha)

Zámecká zahrada (největší teplický park - 22,3 ha) byla v roce 1788 
upravena do dnešní podoby anglického parku (obr. č. 60, 61) se dvěma rybníky a 
několika drobnými stavbami a sochami. 

V tomto parku se už 200 let tyčí k nebi Pterocarya jasanolistá (Pterocarya 
fraxino folia). Pozoruhodný je také dřezovec trojhranný (Gleditschia tricanthos), 
severoamerický strom,  kvetoucí hroznovitými, krátce stopkatými květy. 
(Odbor ŽP,  MgM Teplice, 2008)

     
Obr. č. 60, 61   -  Zámecká zahrada – anglický park a Malý rybník s ostrůvkem,

                                            kde hnízdí vodní ptactvo, 27. 4. 2008

Zámecká zahrada je vzhledem ke své poloze (v blízkém dosahu středu 
města) určena k rekreaci (obr. č. 62, 63) a procházkám obyvatel Teplic a také 
lázeňských hostů. 
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                   Obr. č. 62 - Zámecká zahrada,               Obr. č. 63 – Zámecká zahrada,
                                       27. 4. 2008                                               27. 4. 2008
           

Dříve bylo v její zádní části koupaliště, které sloužilo zdejšímu obyvatelstvu, 
napájeno termální vodou. Je zajímavé, že i když bylo velmi hojně navštěvováno 
(jiné koupaliště v Teplicích není), tak na počátku 90. let minulého století bylo 
uzavřeno, prý z důvodů finančních, zřizovatel neměl na provoz a náklady byly 
příliš vysoké. Dnes je toto koupaliště neudržované a byla zde i snaha zřídit 
v letních měsících diskotéku. Myslím si, že vzhledem k poloze koupaliště, to nebyl 
zrovna nejšťastnější nápad. V blízkosti je vilová čtvrť a samotná Zámecká zahrada 
je alespoň takto klidovou částí rušného města.

Vodní nádrž je již také zavezena zeminou a okolní zde umístěné stavby 
(šatny, stánky aj.) chátrají. Je docela jisté, že pokud se neprovedou patřičná 
opatření, bude okolní Zámecká zahrada napadána náletovými rostlinami z tohoto 
neudržovaného prostoru. 
(vlastní pozorování)

Zámecká zahrada je přírodně krajinářský park o rozloze 22,3 ha, z toho 3,7 
ha tvoří vodní plochy a 1,4 ha cesty. Oproti původní rozloze je výrazně menší, 
neboť ustupoval výstavbě Teplic, naposledy estakádě na E 55 a koupališti v jižním 
cípu parku. V 1. polovině 18. století se zde nacházela proslulá botanická sbírka 
hraběte F. K. Claryho. Nově byla vybudována dvě dětská hřiště (obr. č. 62) a také, 
na okraji zahrady, restaurace s letní terasou. (Vilík, Špička, 2001) 

Zelené porosty převažují ve stromovém patře, keře mají menší podíl, 
zejména v okrajových částech parku. Rovnoměrné rozložení vysoké zeleně 
v parku, místy vytvářející souvislý porost, je způsobeno i začleněním náletových 
dřevin, často starých, do parkových porostů. Instituce památkové ochrany považují 
tento stav za charakteristický.

 Výsadby dřevin jsou převážně starší (50 – 80 let), některé exempláře jsou 
svým věkem a habitem velmi hodnotné (zejména některé duby a jasany, 
s průměrem kmene až 180 cm, v menším počtu i lípy, olše a babyky). Trávníky 
jsou lučního typu, kosené v průměru 2krát ročně, v blízkosti zámku a kasina 
častěji. I přes zastoupení cizokrajných dřevin lze ekosystém považovat za 
poměrně odpovídající přirozenému stavu v dané lokalitě. (vlastní pozorování)

Pasportizací bylo v Zámecké zahradě (obr. č. 64, 65) na 53 dílčích 
plochách zjištěno a charakterizováno na 2 200 exemplářů jednotlivých dřevin 
(stromů) a dalších cca 200 skupin a ploch keřů. Celkem bylo určeno 55 druhů 
stromů a 40 druhů keřů.
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Následně byly v roce 2006 zpracovány Studie rekonstrukce Zámecké zahrady 
v Teplicích – tyto materiály mj. konstatují přítomnost množství náletových dřevin 
v důsledku nižší údržby v minulosti a navrhují:

- odstranění celkem 206 ks stromů (198 listnatých, 8 jehličnatých)
- ošetření kmene a větví u 492 stromů
- zdravotní průklest u 761 stromů
- odstranění 135 m2   keřů.

(Odbor ŽP, MgM Teplice, 2008)

                  
Obr. č. 64 – Zámecká zahrada, 27. 4. 2008                   Obr. č. 65 - kvetoucí „japonská třešeň“ v
                                                                                                         Zámecké  zahradě, 27. 4. 2008

Parky - systém parků ve městě a lázních souvisle navazuje, přes lesoparky 
a rekreační lesy, na krajinné parky Tuchomyšl a Barbora (a to i přes to, že tyto 
významné krajinné parky ještě nebyly dostatečně definovány!).

Jednotlivé parky na území Teplic se liší svým charakterem podle morfologie 
terénu, struktury a zejména charakteru okolní zástavby.

Lázeňský park je exkluzívním prostředím se solitéry jednotlivých lázeňských 
budov (obr. č. 66, 67). Zahrnuje území od Pravřídla, kolem divadla k Císařským 
lázním, Havlíčkovy sady, Lipovou ulici kolem Kamenných lázní, sady Čs. armády 
až k lázním v Šanově (podle pasportu z let 2004 – 2005) zahrnuje tyto plochy –
Lázeňské náměstí, Park na Mírovém náměstí, Lázeňský sad, park u divadla, 
Havlíčkovy sady, Kamenné lázně, Šanovské sady, U Nových lázní. 

Podle dendrologického potenciálu uličních stromořadí města Teplic z roku 
1997 sem patří: J Laubeho náměstí, K Lipová ulice, N Poštovní ulice, P ulice U 
Císařských lázní).

                          
Obr. č. 66 –  park u Krušnohorského divadla,         Obr. č.  67 – park u Krušnohorského divadla,
                     27. 4. 2008                                                               28. 12. 2008      
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Zámecká zahrada bude doplněna cípem mezi ulicemi Heleny Malířové, 
Bystřanské a U Zámecké zahrady parkem označeným P 1.

Park Na Letné se sportovními areály bude doplněný vodopády z odpadních 
termálních vod. Procházková trasa nad městem tímto parkem by mohla být 
doplněna o vyhlídky, propojené lávkou s Janáčkovými sady a schodištěm do 
Mlýnské ulice.

Janáčkovy sady jsou zajímavé procházkovými trasami na porostlém terénu 
nad městem v blízkosti botanické zahrady. Přínosné by bylo propojení Kmochovy 
cesty v Janáčkových sadech lávkou s Letnou a napojení na Písečný vrch, 
hvězdárnu a Doubravku.

Goethova vyhlídka – přes Goethovu vyhlídku je propojený Šanov a 
Trnovany.

Městský hřbitov – je výraznou parkovou úpravou území. Cílem zastavění 
přilehlé lokality by mělo být lepší propojení s městem.

12. 1. Parky navržené k doplnění

P 01 návaznost na Zámeckou zahradu (lokalita 051) – jedná se o navázání 
Zámecké zahrady.

P 02 doplnění parku u nádraží (lokalita 001) – navazuje na stávající park 
(podle pasportu z let 2004 – 2005: plocha G 20 Park u nádraží, podle Hodnocení 
dendrologického potenciálu uličních stromořadí města Teplice z roku 2007: M 
Nádražní ulice). Doplnění parku s důrazem na novou kompozici vzhledem 
k nádražní budově. Blok domů v místě autobusového nádraží se tvrdě uzavře tak, 
aby park zůstal symetrický.

P 03 Na Bramši (lokalita 017) – park se nachází na mírném jižním svahu. 
Park propojuje stávají vodní nádrže a odděluje komerční parcely od obytných a
musí být komponován jako doplnění sportovišť, s přihlédnutím k funkci biocentra.

P 04 Alejní (lokalita 001) – park je v místě nového vstupu do města, kde 
vzniká nové čtvrté náměstí centrální části města. Vzhledem k tomu, že  toto 
„náměstí“ bude mít výraznou dopravní funkci, předpokládám veškeré plochy, 
včetně ploch parkovišť, jako plochy „zelené“.

P 05 Stínadla (lokalita 014, 016) Teplická „akropole“ s přibývajícími hřišti 
bude doplněna parkem.

P 06 Anger (lokalita 005) – park u plovárny v Trnovanech. Toto místo je 
celkově komponováno jako „lidový sportovní areál“, kde v současné době jsou 
cvičná fotbalová hřiště pro mládež, ale okolí je velmi neudržované. 

P 07 Řetenice (lokalita 013) – park s hřištěm je mezi železnicí, 
Duchcovskou ulicí. V parku je možné stavět objekty potřebné pro hřiště.

P 08 Bystřanská (lokalita 009, 010) – park doprovází Bystřanskou ulici a 
odděluje železnici od zástavby rodinných domků.
(Odbor územního plánování, MgM Teplice, 2008)
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12. 2.  Aleje (navržené)

A 01 Alejní (lokalita 001) – několik překrývajících se řad alejí v ulici Alejní 
přecházející do parku P04.

A 02 Masarykova (lokalita 004) – dvouřadá alej uprostřed Masarykovy třídy 
v Trnovanech.

A 03 Pražská (lokalita 008) – dvouřadá alej podél potoka v Pražské ulici.

A 04 Nad Sviním potokem (lokalita 016) - jednořadá alej podél přeložky 
II/254 a nového koryta potoka.

A 05 Nákladní (lokalita 017) – jednořadá alej uprostřed nebo po okraji ulice 
Nákladní.
(Odbor územního plánování, MgM Teplice, 2008)

13.  Lesy Teplic

Lesy tvoří nezanedbatelnou část území města Teplic. V největším rozsahu 
se vyskytují při jižním okraji města, v severní části má větší výměru pouze nový 
les z přípravných dřevin na rekultivované výsypce Osvobození. 

Některé pozemky, na nichž reálně existuje lesní porost, formálně k lesní 
půdě (pozemkům určeným k plnění funkcí lesa – PUPFL) nepatří, většinou jsou 
vedeny jako ostatní plochy. Týká se to i lesoparků ve městě. 

Lesy na území města náležejí ke dvěma lesním hospodářským celkům 
(LHC) – Litvínov a Městské lesy Teplice.

Průmyslem a těžbou postižená krajina okresu Teplice vyžaduje značnou 
pozornost a odbornou péči. V této oblasti se jimi zabývá společnost Krušnohorské 
lesy, a.s., působící od roku 1992 v pánevní podkrušnohorské oblasti. Podílí se na  
lesnické činnosti,  na zajištění obnovy zeleně po důlní nebo elektrárenské činnosti 
a na její  následné pěstební péči. 

V rámci ČR ke dni 31. 12. 2006 bylo celkem evidováno 2 649147 ha lesních 
pozemků, v rámci kraje Ústí nad Labem 159 tisíc ha a v rámci okresu Teplice 
17 179,86 ha. V následující tabulce jsou zaznamenány  základní údaje o podílu 
lesů okresu Teplice podle kategorií a subkategorií k 31. 12. 2006 (tabulka č. 11) a 
pak základní rozdělení lesů podle dřevin. 

V okrese Teplice je podle údajů ČSÚ patrná převaha smrku ztepilého, 
následuje bříza bělokorá a dub (tabulka č. 12, graf č. 6). V kategorizaci zas 
převládají lesy zvláštního určení. 
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Tabulka č. 11 – Základní údaje a kategoriích a subkategoriích lesů, (zdroj ČSÚ)                                                                                                                

Základní údaje podle kategorií a subkategorií lesů
kategorie subkategorie porostní plocha (ha)

les hospodářský  4 650,01
les ochranný mimořádně nepříznivá stanoviště    425,54

vysokohorské lesy      0,00
lesy v klečovém vegetačním stupni      0,00
celkem    425,54

les zvláštního určení pásma ochrany vodních zdrojů I. st.     99,08
ochranná pásma zdrojů léčivých a 
min. vod

 4 158,35

území NP a NPR      0,00
I. zóny CHKO, PR, PP    121,91
lázeňské lesy      0,00
příměstské a rekreační lesy      0,00
lesy sloužící lesnickému výzkumu a
výuce

     0,00

lesy se zvýšenou fcí. ochrannou  7 675,80
lesy významné pro uchování 
biodiverzity

     0,00

uznané obory a samostatné 
bažantice

    33,51

jiný veřejný zájem     15,66
celkem 12 104,31

Celkem 17 179,86

Tabulka č. 12 – Základní údaje podle dřevin (zdroj: ČSÚ )   
                                                                               

Základní údaje podle dřevin

Porostní plocha
Dřevina

v ha v %
smrk ztepilý      3 421,89     19,92

jedle bělokorá          0,72      0,01

borovice        195,48      1,14

kosodřevina        723,49      4,21

modřín      1 441,92      8,39

dub      2 051,26     11,94

buk      1 675,73      9,75

habr        118,72      0,69

jasan        432,84      2,52

javor        565,06     3,29

akát         14,39      0,08

bříza      2 854,50     16,62

lípa        165,42      0,96
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olše        363,86      2,12

osika         38,85      0,23

topol        357,05      2,08

vrby         21,11      0,12

  Celkem     16 697,73   100,00

               

Porostní plocha dřevin (ha)
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Graf. č. 6 – Porostní plocha dřevin (ha)
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Lesy náležejí ke dvěma přírodním lesním oblastem – Podkrušnohorská 
pánev a České středohoří. Hranice je dána geomorfologicky. 

Lesy na území města Teplice mají poměrně přirozenou dřevinnou skladbu 
(dub letní a zimní, javory mléč a klen, habr, lípa, bříza, buk, jasan), jen místy se 
objevují stanoviště nepůvodní dřeviny (zejména smrk) či dřeviny exotického 
(trnovník akát – Robinia pseudo-acacia, modřín - Larix, v parkových lesích jírovec 
maďal – Aesculus hippocastanus). 

Na rekultivovaných plochách po těžbě se buď cíleně (výsypka Osvobození), 
nebo samovolně objevují pionýrské, průpravné, rychle rostoucí druhy dřevin –
topol (zejména osika), bříza, olše, vrby.

Dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí se na území Teplice nachází 
253,5119 ha lesa. Znamená to lesnatost 10,66% (tabulka č. 13, graf č. 7).  

    Tabulka č. 13 – Přehled lesnatosti dle jednotlivých k. ú. města Teplice

Přehled lesnatosti dle jednotlivých katastrálního území
KÚ plocha v ha plocha v %

Teplice 28,0504 3,81
Řetenice 99,2886 32,15
Trnovany 56,7369 10,68

Sobědruhy 2,3517 1,02
Prosetice 40,2312 20,21
Nová Ves 26,8531 24,27

Lesnatost

28,0504; 11%

99,2886; 39%

56,7369; 22%

2,3517; 1%

40,2312; 16%

26,8531; 11%

Teplice Řetenice Trnovany Sobědruhy Prosetice Nová Ves

               Graf. č. 7 – lesnatost dle katastrálních území
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Z hlediska vlastnických poměrů náleží většina lesů městu Teplice. Jedná se 
o 157,8723 ha, tj. o 62,3 %. Celkem 92,7599 ha (36,6 %) je ve vlastnictví státu 
(tabulka č. 16)  a 2,8797 ha (1,1 %) vlastní soukromé osoby.

Na základě § 8 zákona 289/1995 Sb., o lesích, jsou zařazeny všechny lesy 
na území Teplic do kategorie lesů zvláštního určení se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími, protože se nacházejí v ochranných pásmech přírodních léčivých 
zdrojů vyplývajících ze zákona č. 164/2001 Sb.

K LHC Městské lesy Teplice, tedy lesů ve vlastnictví města (tabulka č. 14), 
náleží následující p. p. č.:

                  Tabulka č. 14 – lesy ve vlastnictví města Teplic

              Lesy ve vlastnictví města
k. ú. Řetenice celkem 71,6171 ha
k. ú. Trnovany celkem 56,6936 ha
k. ú. Prosetice celkem 29,5616 ha

                 

Podle evidence starého LHP (Hospodářská kniha) náležely do vlastnictví 
města následující porosty a porostní skupiny:

- k. ú. Řetenice (celkem 67,57 ha)
- k. ú. Trnovany (celkem 56,53 ha)- lesík u trati, Doubravská hora, lesík u 

sídliště v Trnovanech, lesík v polích
- k. ú. Prosetice (celkem 29,46 ha) – vše les V Lipách.

Dnes již neplatná evidence tedy vykazovala dohromady 153,56 ha lesů ve 
vlastnictví města, tj. o 4,31 ha méně, než Katastr nemovitostí.
(Lesní správa, Teplice, 2008)

Lesy v soukromém vlastnictví (tabulka č. 15)na území města Teplice nemají 
velkou rozlohu. Největší soukromý vlastník (fyzická osoba) vlastní les na p. p. č. 
690/24 v k. ú. Řetenice o výměře 1,64 ha.                 
                  
                  Tabulka č. 15 – lesy v soukromém vlastnictví

    Ostatní lesy v soukromém vlastnictví:
k. ú. Řetenice 2,1823 ha
k. ú. Sobědruhy 0,4454 ha
k. ú. Prosetice 0,0641 ha
k. ú. Nová Ves 0,1879 ha

                
                            
              Tabulka č. 16 – lesy ve vlastnictví státu

    Ostatní lesy jsou státní:
k. ú. Teplice 28,0504 ha
k. ú. Řetenice 25,4892 ha
k. ú. Trnovany 0,0433 ha
k. ú. Sobědruhy 1,9063 ha
k. ú. Prosetice 10,6055 ha
k. ú. Nová Ves 26,6652 ha
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          Všechny lesy byly dle dřívější evidence zařazeny do imisního pásma 
ohrožení C a z tohoto důvodu do kategorie lesů zvláštního určení (kód 36). Nový 
lesní zákon č. 289/1995 Sb. tuto kategorii lesů zvl. určení zrušil. Lze tedy očekávat 
zařazení všech lesů na území Teplic v novém LHP do kategorie lesů 
hospodářských.
(Lesní správa města Teplic, 2008)

13. 1.  Lesoparky

Sobědruhy (lokalita 065) lesopark u silnice na Ústí n/L v lokalitě Mexiko je 
na východním svahu v těsném sousedství rodinných domů, které odděluje na 
obchodní zóny a zmíněné komunikace.

Hudcov (lokalita 059) lesopark se nachází v členitém terénu podél železnice 
na severu Hudcova.

Nová Ves (lokalita 056,011) lesopark se nachází na jižním svahu pod 
vodojemem Ve Chvojkách.

Park u vápenky (lokalita 058, 059, 025) lesopark se nachází členitém terénu 
v blízkosti areálu vápenky.

Lesopark Na Dolinách (lokalita 061) lesopark se nachází v blízkosti 
komunikace E55 a železniční trati na členitém jižním svahu.

Řetenice (lokalita 013) lesopark se nachází v úzkém pásu podél lesního 
potoka a odděluje továrny od obytné zástavby.
(Odbor územního plánování, MgM Teplice, 2007)

14.  Montánní turismus            

Dříve zemědělské lokality se stále častěji stávají centrem tzv. montánní 
turistiky. Jejím cílem je především zaplnění volnočasové aktivity všech občanů, 
zejména mládeže, pro které slouží také jako zdroj nových informací. 

Pro okres Teplice je důležitá také svým přílivem návštěvníků a turistů. 
Zahrnuje kulturu, rekreaci nebo například výstavbu naučných stezek. 

14. 1.  Kultura, volný čas, rekreace

Cestovní ruch se v okrese Teplice rozvíjel a rozvíjí s rozvojem lázeňství. 
Většina kulturních památek je navštěvována především lázeňskými hosty, kteří 
jsou také příčinou zdejšího bohatého kulturního a společenského života.   Již ve 
20. letech 20. století je hojně navštěvováno muzeum v Teplicích, kde bylo možné 
si prohlédnout geologické sbírky nebo sbírky skla a porcelánu. Od roku 1965 se 
muzeum věnuje také publikační a ediční činnosti.
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Teplická hvězdárna je vybudována v 60. letech a byla jedinou organizací 
svého druhu v Severočeském kraji. Návštěvníci mohou již v této době sledovat 
hvězdnou oblohu s 56 225 násobným zvětšením. Samotná města nabízí nejen 
přírodní krásy, ale i kulturní  a historické památky. Navíc nedaleké Krušné hory 
lákají návštěvníky v zimě i v létě, což je dalším pozitivem v rozvoji cestovního 
ruchu.Vyhledávané jsou koncerty Severočeské filharmonie Teplice, Festival Mitte 
Europa. V šanovské Mušli (obr. č. 68, 69) se konají promenádní koncerty, oslavy 
zahájení lázeňské sezóny.  

                        
Obr. č. 68 – Šanovská Mušle, 1. 5. 2008                         Obr. č. 69 – Šanovská Mušle, 28. 12. 2008

Bohaté kulturní programy nabízí Dům kultury a kino.Teplice nabízí také 
zmodernizovanou botanickou zahradu, která byla pro veřejnost otevřena v květnu 
roku 2007. Další možností využití krajiny s výchovnýma vzdělávacím cílem je 
výstavba naučných stezek.

14. 2. Naučné stezky                                                                                                              

Tento název popisuje označení a vyznačené vzdělávací trasy, které vedou 
přírodními a něčím zvláštními oblastmi. Na nich jsou pak zdůrazněny některé 
významné objekty a jevy. Slouží jako forma výchovy k ochraně přírody. 

Mezi cíle naučné stezky zahrnujeme praktické ukázky vzájemných vztahů 
v přírodě,  historický vývoj krajiny, zásahy člověka do přírody. Naučná stezka má 
vzbudit v návštěvníkovi zájem o přírodu a ukázat ji jako základní složku životního 
prostředí. 

Smluvenou značkou naučných stezek je bílý čtverec o rozměrech 10 x 10 
cm, se zeleným pruhem o šířce 3 cm z levého horního do pravého dolního rohu.  
Na každé zastávce je přes tento pruh uprostřed napsané číslo zastávky. Podle 
předem daných pravidel značení, má toto číslo oranžovou barvu, někdy se ale též 
můžeme setkat s barvou černou. Výchovně vzdělávací charakter naučných stezek 
je dán výkladem na jejich trase průvodcem, nebo textovými či obrazovými 
tabulemi, nejčastěji je však vydána průvodcovská publikace s popisem. 
(Čeřovský, 1989) 
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Tabulka č. 17 – Statistické údaje o katastrálním území Teplice (Odbor ÚP MgM Teplice, 2009)

Statistické údaje o katastrálním území Teplice
Druh pozemku Výměra (ha) Počet

orná půda 190,2715 319
chmelnice 0 0
vinice 0 0
zahrada 130,7207 2 571
ovocný sad 22,9814 7
trvalý travní porost 51,8044 275
lesní pozemek 183,9350 37
vodní plocha 15,9730 72
zastavěná plocha a nádvoří 249,2034 10 688
ostatní plocha 730,5646 5111
Celkem 1 575,4540 19 080

Využití lesních pozemků Výměra (ha) Počet
školka 0,0000 0
plantáž dřevin 0,0000 0
les (ne hospodářský) 0,0000 0
les s budovou 0,0000 0
Celkem 0,0000 0

Využití zastavěných ploch Výměra (ha) Počet
průmyslový objekt 28,4998 130
zemědělská usedlost 0,0000 0
bydlení 101,8443 3424
byt. dům 2,2162 52
občanská vybavenost 31,6221 394
rod. dům 4,3992 208
rod. rekreační 0,5243 105
obchod 2,6429 19
ubytovací zařízení 0,1681 3
výroba 6,2448 57
zemědělské stavení 1,1898 24
administrativa 1,3322 29
občanská vybavenost 1,8936 25
technická vybavenost 5,2725 209
doprava 1,1362 45
garáž 11,4982 3 995
jiná st. 33,8703 1 535
víceúčelová 0,3240 1

Využití vodních ploch Výměra (ha) Počet
rybník 0,0000 0
tok přirozený 3,7206 43
tok umělý 0,0000 0
nádrž přírodní 0,0000 0
nádrž umělá 11,1450 19
zamokřená plocha 1,1074 10
Celkem 15,9730 72

Využití ostatních ploch Výměra (ha) Počet
společný dvůr 6,6148 221
zbořeniště 7,9101 212
dráha 35,9808 33
dálnice 0,0000 0
silnice 43,5778 107
ostatní komunikace 169,6215 1 494

ostatní dopravní plochy 0,3168 5
zeleň 173,2486 1 180
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sportovní a rekreační plochy 27,8906 121
hřbitov – urnový háj 11,5056 5

kulturní a osvět. plocha 0,2700 7
manipulační plocha 106,3981 582

dobývací prostor 21,3179 35
skládka 0,0000 0

jiná plocha 122,8178 1 392
neplodná půda 17,6191 150

stavby s čísly popisnými 4 137
stavby s čísly evidenčními 1 073

parcely v ZE 7,0956 121
počet listů vlastnictví 7 176
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            Graf č. 8 – Druhy pozemků
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15.  Péče o zeleň 
15. 1. Péče o zeleň v městě Teplice

Město Teplice má v obhospodařování cca 138 ha městské zeleně a 150 ha 
lesů (Doubravka, Řetenický les, les Lipák, Prosetický les). Celkem je to 37 
drobných lokalit z nichž u pěti byla udělána pasportizace.

O zeleň se stará (dle smlouvy od 1. 1. 2008 do 31. 12.  2010) firma „Marius 
Pedersen a.s.“. Sídlo firmy v Teplicích – Úprkova 1, 415 01 Teplice.

S městem Teplice má sepsanou smlouvu o dílo. Tato firma již vykonává 
tuto činnost v Teplicích několik let. Vždy ve výběrovém řízení nejlépe uspěla.

15. 2. Předmět a místo plnění smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provádět na základě této smlouvy pro objednavatele 
na základě jednotlivých pokynů a v souladu ve smlouvě stanoveném 
harmonogramu prací dílo spočívající v údržbě zeleně na území Statutárního 
města Teplice (tabulka č. 18). 

Předmětem veřejné zakázky je údržba ploch veřejné zeleně, prořezy a 
kácení dřevin, svoz a zneškodnění odpadu z veřejné zeleně v majetku 
Statutárního města Teplice a to v rozsahu cca 138 ha v katastrálním území 
Teplice, Teplice – Trnovany, Sobědruhy, Hudcov, Teplice – část, Teplice –
Řemenice a Nová Ves.

1) jarní vyhrabávání listí na plochách veřejné zeleně, včetně naložení, 
odvozu a likvidace – nejpozději do 31. 3. kalendářního roku na ploše 138 
ha.

2) podzimní vyhrabávání listí na plochách veřejné zeleně, včetně naložení, 
odvozu a likvidace – průběžně dle potřeby, v období od 1. 10. do 31. 12. 
kalendářního roku na ploše 138 ha

3) úklid ploch veřejné zeleně (138 ha) včetně naložení, odvozu a likvidace 
z činnosti vzniklého odpadu
a) střed města – 52 ha (lokality č. 1 - 5 dle rozčlenění území města)

od 1. 5. do 31. 10. kalendářního roku každý den
(vč. sobot, nedělí a svátků)
od 1. 11. do 30. 4. kalendářního roku – 2krát týdně

b) sídlištní plochy a ostatní plochy – 86 ha (lokality 6 – 37 dle 
rozčlenění území města) v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního 
roku – 1krát za týden)

4) sekání trávy (138 ha) včetně vyhrabání, naložení, odvozu a likvidace
 maximální výška trávy (střed města - 15 cm, sídlištní a ostatní plochy – 20 
cm)

5) řezy dřevin, včetně naložení, odvozu a likvidace z činnosti vzniklého 
odpadu
a) řez udržovací – zdravotní, bezpečnostní, prosvětlovací, redukční, 

symetrální
b) řez speciální – tvarovací, rekonstrukční

        (na základě průběžných pokynů MgMT)
6) kácení suchých, nemocných, nebezpečných a nevhodně rostoucích 

stromů (průměr do 20 cm, 20 – 50 cm, nad 50 cm, rizikové kácení - v 
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těsné blízkosti zástavby, nadzemního vedení apod.) – na základě 
průběžných pokynů MgMT

7) střih živého plotu včetně naložení, odvozu a likvidace z činnosti vzniklého 
odpadu – 6krát ročně 22 000 m2

8) hnojení keřových skupin a živých plotů – 1krát ročně 10 000 m2

9) pletí a okopávka keřových skupin a živých plotů – 2krát ročně 10 000 m2

10) zmlazení a ořez keřových skupin včetně naložení, odvozu a likvidace 
z činnosti vzniklého odpadu - na základě průběžných pokynů MgMT

11) mýcení keřů včetně naložení, odvozu a likvidace z činnosti vzniklého 
odpadu – na základě průběžných pokynů MgMT

12) dosetí travního semene (dle platné ČSN) na plochách veřejné zeleně 
včetně terénních úprav – na základě průběžných pokynů MgMT

13) prořez dřevin zakrývající dopravní značení a výhledy do křižovatek – na 
základě průběžných pokynů MgMT

14) rozvoj a výsadba městské zeleně
- výsadba letniček v termínu od 15. 5. do 25. 5. kalendářního roku 

včetně následné pěstební péče během vegetace (okopávka, 
odstranění odkvetlých částí apod. v souladu s ČSN DIN 18 916), 
zálivka dle potřeby

- výsadba macešek v termínu do 31. 10. kalendářního roku včetně 
následné pěstební péče během vegetace (okopávka, odstranění 
odkvetlých částí apod. v souladu s ČSN DIN 18 916), zálivka dle 
potřeby

- výsadba cibulovin v termínu do 31. 10. kalendářního roku včetně 
následné pěstební péče během vegetace (okopávka, odstranění 
odkvetlých částí apod. v souladu s ČSN DIN 18 916), zálivka dle 
potřeby

- výsadba růží v termínu do 31. 10. kalendářního roku včetně následné 
pěstební péče během vegetace (okopávka, odstranění odkvetlých 
částí apod. v souladu s ČSN DIN 18 916), zálivka dle potřeby

15) pronájem a instalace závěsných květníků na sloupech veřejného osvětlení 
v období od 15. 5. do 31. 10. kalendářního roku včetně dodání rostlinného 
materiálu (pelargónie, surfinie) včetně následné pěstební péče během 
vegetace (okopávka, odstranění odkvětlých částí apod. v souladu s ČSN 
DIN 18 916), zálivka dle potřeby

16) zálivka trávníků v parku u Krušnohorského divadla (36 753  m2),zálivka 
trávníků v Šanovském parku (32 029 m2), zálivka vysazených dřevin (50 l 
– strom, 15 l – 1 m2 keřů) v období od 1. 6. do 31. 8. kalendářního roku –
bude prováděna s ohledem na klimatické podmínky na základě 
průběžných pokynů MgMT

17) dodávka, dovoz a instalace 5 ks vánočních stromů do 25. 11. 
kalendářního roku (výběr stromu bude odsouhlasen zástupcem 
objednavatele)

Poznámka: u všech výše jmenovaných činností je naložením, odvozem a 
likvidací předmětného odpadu míněno následující: odpad bude likvidován 
v souladu se zákonem 185/ 2001 Sb. o odpadech souběžně s prováděnou 
činností – odstraněn bude následující den po ukončení činnosti na daném úseku.
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Zhotovitel se zavazuje mimo jiné k:
- zavádět takové pracovní postupy technická opatření, která budou 

v maximální míře šetrná k ŽP
- zavede taková opatření, která omezují emise látek znečišťující ovzduší
- mít k dispozici pohotovostní vozidlo pro případ havárie, které bude 

vybaveno havarijní soupravou pro sanaci úniku ropných látek vzniklých 
při mimořádných událostech (havárie, případné poruchy vozidel 
provádějící službu)

- mít při řešení mimořádných událostí k dispozici techniku v následujícím 
rozsahu – nakladač včetně obsluhy – 2 ks, kontejnerové vozidlo včetně 
obsluhy – 5 ks, montážní plošina včetně obsluhy – 2 ks

Zhotovitel se zavazuje mít k dispozici minimálně následující záložní vozidla:
- 2 ks – vozidlo pro odvoz odpadu
- 2 ks - křovinořez
- 1 ks - malý traktor se sekačkou
- 2 ks - motorová sekačka
- 1 ks cisternový kropicí vůz

       Tabulka č. 18 – Jednotkový ceník (Odbor ŽP, MgM Teplice, 2009)

Jednotkový ceník

Č.
Podrobný rozpis

jednotlivých předmětů činnosti
Měrná

jednotka
Cena (Kč)

včetně
19% DPH

1. jarní vyhrabávání listí 1 ha 5 950,00
2. podzimní vyhrabávání listí 1 ha 7 735,00
3. úklid ploch veřejné zeleně 1 úklid /1 rok 7 735,00

úklid ploch veřejné zeleně 1 úklid /1 ha 62,89
4. sekání trávy 1 seč/ 1 ha 8 330,00

sekání trávy 1 ha/ 1 rok 49 980,00
5. řezy dřevin - udržovací 1 ks 535,35

řezy dřevin - speciální 1 ks 892,50
6. kácení stromů – kmen do 20 cm 1 ks 238,00

kácení stromů - kmen 20-50 cm 1 ks 476,00
kácení stromů - kmen nad 50 cm 1 ks 3 451,00
rizikové kácení stromů 1 ks 5 950,00

7. střih živého plotu 1krát 1 m2 13,09
8. hnojení keřových skupin 1krát 1 m2 2,98
9. pletí a okopávka keřových skupin 1krát 1 m2 7,85

10. zmlazení a ořez keřových skupin 1 m2 31,18
11. mýcení keřů 1 m2 34,51
12. dosetí travního semene 1 m2 18,45
13. prořez dřevin zakrývající dopravní značení

1krát 197,54
14. výsadba letniček 1 ks 16,07

výsadba macešek 1 ks 16,07
výsadba cibulovin 1 ks 17,85
výsadba růží 1 ks 65,45

15. pronájem, instalace 
závěsných květníků 1 ks 3 689,00

16. zálivka trávníků 1x 1 m2 0,36
zálivka trávníků 1x 36 753 m2 13 120,82
zálivka stromů a keřů 1x 1 strom 12,14
zálivka stromů a keřů 1x 250 stromů 3 034,50
zálivka stromů a keřů 1x 1 m2 keřů 12,14
zálivka stromů a keřů 1x  50 m2 keřů 606,90

17. dovoz a instalace vánočních
stromů 1 ks 3 570,00

18. správa městské zeleně měsíčně 2 380,00
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     Tabulka č. 19 – rozpis paušálních plateb v Kč

Rozpis paušálních plateb (cena za roční objem prací) v Kč

Fakturace
prací Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Jarní hrabání listí 0 0 345 000,00 345 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Podzimní hrabání 
listí

0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 999,96 298 999,96 298 999,96

Úklid ploch 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96 74 749,96

Sekání trávy 0 0 0 828 000,00 828 000,00 828 000,00 828 000,00 828 000,00 828 000,00 828 000,00 0 0

Správa zeleně 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

     Ceny jsou uvedeny bez DPH (ta bude účtována dle platných předpisů).

     ( Ing. Pavel Borůvka, Marius Pedersen a. s, Odbor ŽP MgM Teplice, 2009)
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15. 3. Harmonogram střihu liniových živých plotů

Hnojení, pletí a okopávka keřových skupin v roce 2008

Lokalita A i B (tabulka č. 20, 21)
Střih živých plotů je prováděn 3krát ročně a podle potřeby dle 

harmonogramu. Činnost je prováděna včetně naložení, odvozu a likvidace 
vzniklého odpadu.

Střih živých plotů v lokalitě A i B probíhá v měsících květen, červen, září a    
na některých místech dle potřeby i v listopadu. V těchto měsících zároveň probíhá 
protokolární předání prací MgM Teplice.
  
   Tabulka č. 20 – lokalita A    
    Lokalita A

  1 Zámecká zahrada
  2 Park u divadla, Alejní, Zelená, Hedva
  9 Denisova, Stará Duchcovská, V Břízkách
10 Stínadla, Vrázova
11 Řemenice, Perla, Duchcovská
12 Litoměřická, Liberecká, Jaselská
14 Pařížská
15 Bílá Cesta
18 Nová Ves
19 Prosetice
25 Hřbitovní
37 Hudcov

    
    Tabulka č. 21 – lokalita B 
    Lokalita B

  3 Šanovský park, Hálkova, U Nových lázní
  4 Nádražní náměstí, Masarykova
  6 Křížkovského, Ševčíkova, Pod Doubravkou, Vančurova
  7 Hejdukova, J. Hory, Raisova
  8 Metelkovo náměstí
21 Trnovanská, V Závětří
22 Modlanská, Gagarinova
23 A. Sochora, Koperníkova
30 Hlávkova, J. Koziny
31 U Červeného kostela
32 Maršovská
33 Přítkovská, Obránců míru
34 Žižkova, Husova
35 Sobědruhy

     

Hnojení keřových skupin a živých plotů je prováděno před prvním střihem 
přípravkem Hydrocomplex.

Hnojení probíhá v lokalitě A i B (tabulka č. 20, 21) od 15. března do 15. 
dubna a to do 5 000 m2 dle pokynu MgM. Opět tyto práce jsou protokolárně 
předávány ODŽP MgM Teplice.



 Taťana Zemanová:  Hodnocení struktury a funkce zeleně v Teplicích

2009 77

Pletí a okopávka keřových skupin a živých plotů je prováděna 2krát ročně a 
to v rozsahu 5 000 m2 v lokalitě A i B a to v rozsahu hnojení ve stejném termínu, 
druhá probíhá po půl roce a to od 15. srpna do 15. září. Práce jsou protokolárně 
předávány ODŽP MgM Teplice.

15. 4. Harmonogram úklidu města v roce 2008

Pro období od 1.ledna do 30. dubna 2008
Střed města – lokalita A i B (tabulka č.  20, 21)
Pondělí lokalita číslo 1, 2
Úterý lokalita číslo 3, 4
Středa lokalita číslo 1, 5
Čtvrtek lokalita číslo 3, 4
Pátek lokalita číslo 2, 5

Pro období od 1. května do 31. října 2008
Střed města – lokalita A i B (tabulka č. 20, 21)
Pondělí lokalita číslo 1, 2, 3, 4, 5
Úterý lokalita číslo 1, 2, 3, 4, 5
Středa lokalita číslo 1, 2, 3, 4, 5
Čtvrtek lokalita číslo 1, 2, 3, 4, 5
Pátek lokalita číslo 1, 2, 3, 4, 5

Pro období od 1. ledna do 31. prosince 2008
          lokalita A lokalita B

Pondělí 10, 12 6, 7, 8
Úterý 11 21, 22, 23
Středa 19 29, 30, 33
Čtvrtek 14, 15, 18 31, 34
Pátek 9, 25, 37 26, 27, 32, 35, 36
(odbor ŽP, MgM, Teplice)

Upozorňuji, že navržený harmonogram dle smlouvy o dílo je pro úklid ploch 
zeleně 1krát týdně v některých lokalitách nedostačující. Jedná se tyto lokality: A –
9 Stará Duchcovská, 10 – Stínadla, 11 – Řemenice, 19 – Prosetice, B – 31 –
Červený kostel, 32 – Krušnohorská, Unčínská, 34 –  okolí obchodního domu 
Kaufland.
(vlastní pozorování)
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15. 5.   Mapa města – úklid ploch

              Obr. č. 70 – mapa města Teplic, úklidové plochy (Odbor ŽP, MgMT, 2009)
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16.  Ekologické centrum

Ekocentrum Šťovík Teplice – ekoporadna poskytuje všechny informace 
z oblasti životního prostředí. Nabízí ekovýchovné programy a pořádá akce pro 
veřejnost.

Prostory  Ekocentra lze využít jako studovnu. V příjemném prostředí je 
k dispozici připojení k internetu a je zde „ekologická knihovna“ s téměř 1000 
svazky. Ekocentrum má snahu doplňovat knihovnu o tituly, které jinde na teplicku  
nejsou k sehnání.

Ekocentrum  bylo podpořeno z projektu Ústecký kraj – kraj přírody i 
člověka. Má své sídlo v objektu ZŠ Koperníkova v Teplicích. Hodiny pro veřejnost 
jsou v úterý od 10,00 do 18,00 hod. http://www.stovik.cz . 

Program a akce Šťovíku  - činnost jeho sdružení se opírá o 3 hlavní pilíře: 
1) prohloubení environmentální výchovy ve školách a školských zařízeních, 

2) osvětová činnost pro veřejnost, 

3) konkrétní projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí města Teplic. 

Dále usilují o zlepšení systému MHD a omezení provozu osobních aut 
v kulturních a historických částech Teplic a rozvoj cyklostezek. 

(http://www.stovik.cz)
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17. Vliv zeleně na teplotu vzduchu
17. 1. Cíl práce

Jako cíl mé diplomové práce jsem prováděla průzkum vlivu zeleně na 
teplotu okolního vzduchu ve dvou od sebe velmi odlišných lokalitách.

Tomuto úkolu jsem se věnovala po dobu 3. let po sobě jdoucích (2006 –
2008) a vždy ve stejné 4 kalendářní měsíce (duben – červenec), aby údaje byly 
porovnatelné v závislosti na habitu stromů a přibližně podobných teplotách ve 
zkoumaných měsících.

Dala jsem si za cíl sledovat měření denních teplot ve dvou různých 
lokalitách města, a to v Zámecké zahradě, kde je mnoho vzrostlé, kvalitní  a 
mohutné zeleně a plocha území je celkem 22,3 ha (z toho 3,7 ha vodních ploch a 
1,4 ha cest) a na sídlišti Trnovany, kde byla ukončena výstavba v roce 1991, a 
proto zde mnoho zeleně, která by měla splňovat svůj účel, ještě není. 

17. 2. Průzkum

Sídliště Trnovany - zeleň není doposud dostatečně vzrostlá, nachází se zde 
převážně keřovité rostliny. Stromů je poskrovnu a to -  z jehličnanů jsou to 
borovice a smrky, z listnatých stromů břízy a hlavně jírovec maďal.

Je zde mnoho panelových domů, žádné vodní plochy a nájemníci bytů 
v letních měsících trpí horkem a suchým vzduchem. Tato lokalita mne zaujala 
právě pro svou odlišnost od Zámecké zahrady, která je výrazně ozeleněna.

Svá měření jsem prováděla pravidelně každý den přibližně v 16 hodin 
(vzhledem k zaměstnání), aby byly teploty srovnatelné. Používala jsem digitální 
venkovní teploměr (typ TFA 30.1025, rozsah měření -250C do + 700 C, napájení 
1,5 V baterie AAA), u kterého mi hlavně vyhovovala jeho hmotnost (110 g) vhodná 
k přenášení.

Z mých měření vyplývá, že zeleň má velký vliv na teplotu vzduchu 
v porovnání s bohatou plochou zeleně Zámecké zahrady a zelení na sídlišti 
v Trnovanech.

Z tabulek a grafů je patrné, že po dešti, bouřce či dalším prudkém ochlazení 
se výchylka teplot v zazeleněné oblasti tak neprojevila, jak tomu bylo v sídlišti a 
také návrat do vyšších hodnot trval déle.

Dále je možno vysledovat, že teploty v sídlišti jsou závislé i na proudění 
vzduchu v koridorech domů. Ačkoliv například nedošlo k dešťovým přeháňkám, 
ale pouze foukal delší dobu prudší vítr, teploty opět rychle klesly. Ochlazení domů 
a komunikací způsobilo, že teploty pomaleji stoupaly.

V literatuře se uvádí (Bulíř, 1987), že rozdíly průměrných teplot mezi 
prostředím v souvislé městské zástavbě a okolní zelení se pohybují v intervalu 0,3 
– 2,80 Celsia, přičemž okamžité rozdíly (např. v letním období) jsou i daleko vyšší 
(až o 100 Celsia). Plocha zeleně o šíři od  50 do 100 m může snížit teplotu o 3 až 
50 Celsia. Zatímco asfaltová vozovka nebo plechová střecha budovy se za 
slunného dne může rozehřát až na 650 Celsia, kamenná dlažba až ke 400 Celsia, 
povrch listů dřevin dosahuje pouze teploty kolem 250 Celsia. Plochy zeleně také 
výrazně snižují denní a noční rozdíly teplot. 
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17. 3.  Zhodnocení

Ověřováním a porovnáváním výsledků z obou mnou vybraných a 
sledovaných lokalit se mi údaje uváděné v literatuře  (např. Bulíř, 1987)  potvrdily. 

U teplot se významně uplatňuje stálé vypařování vody povrchem rostlin 
v podobě vodní páry. Sluneční záření ve srovnání s neozeleněnou plochou se 
snižuje několikanásobně. 

Část (jednu padesátinu) slunečního záření rostlina spotřebuje na 
fotosyntézu, více jak polovina slunečního záření je absorbována listy a přibližně 
desetina  slunečního záření je odražena zpět. 

Výrazná je také schopnost zlepšení kvality vzduchu a absorpce škodlivých 
plynů ze vzduchu. Nesmíme opomenout i vliv zeleně na snížení prašnosti a 
hlučnosti. 

Porovnání sledovaných teplot i v nočních hodinách by bylo jistě zajímavé. 
Doporučila bych toto jako vhodné téma pro další práci.

17. 4.  Závěr

Závěrem mého výzkumu bych chtěla podotknout, že zeleň má opravdu 
velký význam pro teploty vzduchu, které jsou v zazeleněných oblastech nižší než 
tam, kde je zeleně málo či je nevyhovující jiným způsobem. 

Při mém denním měření bylo zajímavé pozorování nárůstu listové zeleně a 
průběh kvetení  v obou sledovaných lokalitách v závislosti na měření teplot.

Cíl mé práce byl dosažen.  Měření teplot bylo časově náročné.
Vše je výstižně a přehledně znázorněno v následujících tabulkách a 

grafech, které jsem vypracovala (období srpen až říjen 2008) ze svých zápisů 
měření po jejich ukončení.
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      Tabulka č. 22 – měření denních teplot, duben – červenec  2006

Měření denních teplot v závislosti na zeleni 
(v době od dubna do července 2006)

Rok 2006 ZZ ST ZZ ST ZZ ST ZZ ST
Datum Duben Duben Květen Květen Červen Červen Červenec Červenec

1 17,2 17,6 27,4 29,2 28,2 33,4 30,2 33,5
2 16,8 16,4 28,3 31,0 31,3 34,0 31,4 35,6
3 15,4 16,2 27,6 30,4 29,4 33,6 32,7 36,2
4 14,7 15,1 25,2 27,6 27,6 30,5 30,3 35,0
5 13,2 14,0 19,2 23,3 22,6 21,4 26,5 25,3
6 8,5 9,2 17,5 16,0 21,5 20,0 24,2 23,0
7 9,2 11,3 17,6 18,1 21,6 18,8 22,5 19,7
8 10,5 14,6 15,3 14,8 22,6 19,2 25,6 28,2
9 10,8 15,8 14,7 16,0 24,5 26,2 26,4 29,6
10 9,0 11,4 13,5 14,4 24,2 25,9 26,5 30,1
11 12,3 14,0 11,0 8,9 25,0 26,4 27,0 32,5
12 11,6 10,7 12,1 9,7 27,8 31,2 27,6 32,3
13 8,7 9,1 10,4 8,8 26,5 31,3 28,2 32,0
14 7,0 7,7 11,2 8,3 27,5 32,2 30,5 35,2
15 8,2 9,4 14,5 17,7 27,8 33,0 31,7 34,4
16 13,6 16,8 15,6 18,8 28,4 33,3 32,1 34,3
17 14,4 15,2 19,2 24,5 29,6 32,5 32,6 34,5
18 15,3 16,6 21,9 26,2 30,5 33,7 33,2 35,6
19 17,9 19,0 27,6 29,0 35,2 38,6 32,9 35,7
20 17,0 18,8 28,0 31,6 34,1 37,5 30,4 33,9
21 17,5 19,2 27,8 32,0 34,9 36,0 24,2 21,5
22 19,3 22,0 26,9 30,6 33,7 35,3 24,8 20,8
23 22,6 26,3 27,5 33,1 34,2 35,9 26,7 28,3
24 23,2 27,5 28,6 34,0 25,6 24,2 27,6 32,2
25 22,9 26,3 26,9 27,1 24,8 21,3 28,5 34,1
26 24,0 26,1 28,2 31,0 25,1 19,6 29,2 35,0
27 23,8 27,0 30,1 35,2 28,4 29,9 31,0 35,7
28 25,1 28,3 32,0 33,4 30,2 34,7 33,5 37,2
29 26,3 23,1 27,2 31,6 31,6 35,0 34,5 38,0
30 28,0 30,3 26,8 30,7 32,5 36,4 34,0 38,3
31 x x 26,6 31,2 x x 32,9 38,2

      Vysvětlivky: ZZ – Zámecká zahrada, ST – sídliště Trnovany
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Měření denních teplot - duben 2006 - Zámecká zahrada
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           Graf č. 9 – měření denních teplot – duben 2006, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - duben 2006 - sídliště Trnovany
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          Graf č. 10 – měření denních teplot – duben 2006, sídliště Trnovany
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         Graf č. 11 – porovnání měřených denních teplot, duben 2006
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Měření denních teplot - květen 2006 - Zámecká zahrada
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         Graf č. 12 – měření denních teplot – květen 2006, Zámecká zahrada 

Měření denních teplot - květen 2006 - sídliště Trnovany
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         Graf č. 13 – měření denních teplot – květen 2006, sídliště Trnovany
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Měření denních teplot - květen 2006
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             Graf č. 14 – porovnání měřených denních teplot,  květen 2006
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Měření denních teplot - červen 2006 - Zámecká zahrada
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         Graf č. 15 -  měření denních teplot – červen 2006, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - červen 2006 - sídliště Trnovany
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         Graf  č. 16 – měření denních teplot – červen 2006, sídliště Trnovany
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Měření denních teplot - červen 2006
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          Graf č. 17 – porovnání měřených denních teplot, červen 2006
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Měření denních teplot - červenec 2006 - Zámecká zahrada

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

         Graf č. 18 – měření denních teplot – červenec 2006, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - čevenec 2006 - sídliště Trnovany
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         Graf č. 19 – měření denních teplot – červenec 2006, sídliště Trnovany
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         Graf č. 20 – porovnání měřených denních teplot, červenec 2006
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     Tabulka č. 23- měření denních teplot, duben – červenec  2007

Měření denních teplot v závislosti na zeleni 
(v době od dubna do července 2007)

Rok 2007 ZZ ST ZZ ST ZZ ST ZZ ST
Datum Duben Duben Květen Květen Červen Červen Červenec Červenec

1 16,6 19,2 27,4 31,6 31,4 35,7 30,2 35,4
2 16,8 21,4 24,2 27,7 30,8 35,6 31,8 37,5
3 17,2 20,8 22,1 26,0 25,1 20,9 30,9 38,4
4 17,6 21,0 23,4 27,5 24,6 18,5 30,0 37,9
5 16,5 20,3 23,2 28,3 25,0 19,2 32,5 38,6
6 16,8 20,2 22,8 27,2 24,8 20,5 31,7 37,5
7 14,2 14,0 17,9 16,5 26,4 25,0 30,9 34,2
8 14,1 14,3 16,8 14,2 25,9 27,8 30,0 35,6
9 15,5 16,8 17,4 20,9 26,2 29,7 23,8 26,4
10 16,7 19,1 16,7 18,4 25,0 30,1 22,1 20,2
11 19,2 21,5 16,0 18,8 26,4 30,0 19,8 18,5
12 21,0 22,6 19,5 22,3 27,8 32,5 25,6 27,7
13 22,4 26,7 21,2 26,4 28,1 33,2 26,7 29,2
14 22,0 26,2 22,6 27,2 28,0 33,4 30,5 32,8
15 22,6 23,1 22,0 25,2 28,2 33,5 32,0 36,4
16 18,5 17,4 21,8 25,4 20,6 24,0 32,8 37,1
17 16,2 15,0 24,1 27,0 19,4 20,2 33,0 38,5
18 13,5 10,3 26,4 30,2 18,0 16,5 32,4 36,0
19 12,9 11,0 25,9 28,7 18,3 15,9 32,7 36,3
20 10,5 8,8 26,0 29,3 20,5 17,0 33,0 37,1
21 9,7 7,5 26,4 31,6 21,6 18,7 31,5 33,4
22 12,4 12,0 25,9 31,0 26,2 24,1 24,1 22,9
23 13,0 11,5 22,7 26,5 27,4 29,3 25,0 23,0
24 14,7 15,6 21,5 18,7 26,9 30,1 28,7 31,9
25 16,2 18,3 21,9 17,8 27,0 31,4 27,9 32,6
26 16,5 18,0 22,7 19,4 26,9 32,0 28,2 32,9
27 17,7 22,1 22,5 18,9 25,8 30,9 29,4 33,7
28 19,5 24,0 23,0 26,7 26,4 31,7 31,2 35,6
29 21,3 28,2  24,7 28,0 27,9 32,5 32,3 37,9
30 26,2 29,8 25,2 30,6 28,6 34,7 32,6 38,4
31 x x 30,4 36,8 x x 33,0 39,5

    Vysvětlivky: ZZ - Zámecká zahrada, ST – sídliště Trnovany
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Měření denních teplot - duben 2007 - Zámecká zahrada
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          Graf č. 21 -  měření denních teplot – duben 2007, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - duben 2007 - sídliště Trnovany
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          Graf č. 22 – měření denních teplot – duben 2007, sídliště Trnovany
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Měření denních teplot - duben 2007
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         Graf č. 23 – porovnání měřených denních teplot, duben 2007
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Měření denních teplot - květen 2007 - Zámecká zahrada

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

         Graf č. 24 – měření denních teplot – květen 2007, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - květen 2007 - sídliště Trnovany
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         Graf č. 25 – měření denních teplot – květen 2007, sídliště Trnovany



 Taťana Zemanová:  Hodnocení struktury a funkce zeleně v Teplicích

2009 95

Měření denních teplot - květen 2007
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         Graf č. 26 – porovnání měřených denních teplot, květen 2007
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Měření denních teplot - červen 2007 - Zámecká zahrada
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           Graf č. 27 – měření denních teplot – červen 2007, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - červen 2007 - sídliště Trnovany
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           Graf č. 28 – měření denních teplot – červen 2007, sídliště Trnovany
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Měření denních teplot - červen 2007
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           Graf č. 29 – porovnání měřených denních teplot, červen 2007
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Měření denních teplot - červenec 2007 - Zámecká zahrada
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          Graf č. 30 – měření denních teplot – červenec 2007, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - červenec 2007 - sídliště Trnovany
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        Graf č. 31 – měření denních teplot – červenec 2007, sídliště Trnovany
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           Graf č. 32 – porovnání měřených denních teplot, červenec 2007
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    Tabulka č. 24 – měření denních teplot, duben – červenec 2008

Měření denních teplot v závislosti na zeleni 
(v době od dubna do července 2008)

Rok 2008 ZZ ST ZZ ST ZZ ST ZZ ST
Datum Duben Duben Květen Květen Červen Červen Červenec Červenec

1 16,2 18,9 26,8 30,3 30,8 34,7 31,4 36,7
2 16,9 20,3 25,6 28,2 31,3 34,8 30,9 36,0
3 17,4 21,8 23,1 27,6 24,7 21,9 31,2 36,4
4 17,8 21,7 23,2 27,0 23,8 19,5 31,8 37,9
5 16,4 21,4 23,0 27,9 22,9 19,8 32,0 38,6
6 17,4 21,6 22,6 27,4 23,6 19,7 31,8 37,5
7 13,9 15,1 17,8 19,6 25,9 24,7 32,4 34,2
8 14,1 15,8 17,2 15,7 24,8 27,6 31,0 35,6
9 17,7 18,8 17,8 19,4 25,7 28,5 24,2 26,4
10 16,7 20,5 17,2 18,9 25,5 29,6 22,8 20,2
11 18,7 21,7 16,6 18,5 26,2 30,2 20,6 18,5
12 21,2 23,6 19,7 21,2 27,6 31,5 25,8 27,7
13 21,7 25,8 22,1 25,0 28,3 32,7 24,9 29,2
14 20,9 26,4 21,9 26,2 28,2 33,6 29,8 32,8
15 21,6 24,5 22,3 26,4 28,0 34,8 32,3 36,4
16 19,4 17,0 22,4  27,6 22,3 26,7 32,4 37,1
17 17,2 14,9 24,3 27,4 19,7 22,4 33,7 38,5
18 16,1 13,3 26,6 29,5 17,9 17,4 33,5 36,0
19 13,4 12,7 26,2 28,6 18,0 16,2 33,0 36,3
20 12,8 9,9 26,8 28,0 19,8 17,1 34,6 37,1
21 10,9 11,2 26,0 30,4 21,7 18,6 32,7 33,4
22 13,1 12,6 26,2 31,9 25,9 23,5 26,1 22,9
23 13,6 12,3 23,6 27,5 26,8 28,5 25,0 23,0
24 13,7 15,8 22,8 19,4 26,7 30,5 26,5 31,9
25 15,1 17,0 21,7 17,5 27,1 32,4 25,7 32,6
26 15,7 18,2 21,9 18,6 26,9 32,9 27,8 32,9
27 16,9 21,9 23,7 18,0 26,2 31,5 28,6 33,7
28 18,4 23,7 23,6 23,8 26,4 32,6 30,3 35,6
29 21,7 28,6  25,2 27,1 28,4 31,8 31,9 37,9
30 25,7 28,2 25,7 30,5 28,2 33,6 32,8 38,4
31 x x 29,6 32,1 x x 34,2 39,5

    Vysvětlivky: ZZ – Zámecká zahrada, ST – sídliště – Trnovany
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Měření denních teplot - duben 2008 - Zámecká zahrada
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           Graf č. 33 – měření denních teplot – duben 2008, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - duben 2008 - sídliště Trnovany
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            Graf č. 34 – měření denních teplot – duben 2008, sídliště Trnovany
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           Graf č. 35 – porovnání měřených denních teplot, duben 2008
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Měření denních teplot - květen 2008 - Zámecká zahrada
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           Graf č. 36 – měření denních teplot – květen 2008, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - květen 2008 - sídliště Trnovany
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           Graf č. 37 – měření denních teplot – květen 2008, sídliště Trnovany
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         Graf č. 38 – porovnání měřených denních teplot, květen 2008
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Měření denních teplot - červen 2008 - Zámecká zahrada
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           Graf č. 39 – měření denních teplot – červen 2008, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - červen 2008 - sídliště Trnovany
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            Graf č. 40 – měření denních teplot – červen 2008, sídliště Trnovany
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           Graf č. 41 – porovnání měřených denních teplot, červen 2008
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Měření denních teplot - červenec 2008 - Zámecká zahrada
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           Graf č. 42 – měření denních teplot – červenec 2008, Zámecká zahrada

Měření denních teplot - červenec 2008 - sídliště Trnovany
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           Graf č. 43 – měření denních teplot – červenec 2008, sídliště Trnovany
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           Graf č. 44 – porovnání měřených denních teplot, červenec 2008
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18. Výzkum názorů na zeleň a životní prostředí 
18. 1. Výzkumná část zjišťování – formou
         dotazníku

Tato část mé diplomové práce, se zabývá názory obyvatel ve sledované 
lokalitě (město Teplice) na kvalitu zeleně a s ní souvisejícím životním prostředím 
ve městě. 

K získávání odpovědí byl použit dotazník (výhoda -  finanční, časová), ve 
kterém jsem jednoduchými otázkami zjišťovala, jak lidé bydlící v Teplicích, vnímají 
zeleň a životní prostředí. 

Průzkum byl proveden tak, že jsem dotazníky (s průvodním dopisem a 
s určením jeho cíle) rozdala během jednoho kalendářního měsíce náhodným 
občanům města Teplic. Měli jej písemně vyplnit a vrátit (na uvedenou adresu) do 
30. září 2008 (vyplňování dotazníku bylo anonymní). 

Dotazník by mohl posloužit jako prvotní informace při provádění stejného 
šetření, například v pravidelných periodách 5ti či 10ti  let. Toto by bylo jistě 
zajímavé téma pro další průzkumnou práci.

Jedná se o dotazník s počtem 27mi otázek, přičemž otázky jsou voleny tak, 
aby vybraný vzorek obyvatel města Teplic mohl odpovídat vlastními slovy a podle 
toho, jak na problémy zeleně a s tím související životní prostředí, sám nahlíží. 
Nejednalo se tedy pouze o otázky uzavřené (odpověď z daných možností) či 
dichotomické (odpověď ano či ne). 

Toto dotazníkové šetření jsem uskutečnila během jednoho kalendářního 
měsíce (od pondělí 1. září 2008 do úterý 30. září 2008). Z odpovědí respondentů 
jsem zjišťovala početní zastoupení jednotlivých odpovědí. Pro vyhodnocení  
(počet 99 = 82, 5 % oslovených) vyplněných dotazníků a pro dobrou přehlednost 
jsem zvolila metodu grafickou (výstup = lepší určení hodnoty).  

Celkem jsem oslovila 120 občanů žijících v městě Teplice, ze kterých 13 
občanů nemělo o tuto formu dotazů zájem, 8 občanů zájem mělo, ale uvedli, že 
jsou zaneprázdněni jinou činností a zbývajících 99 občanů odpovědělo docela 
ochotně na mnou kladené otázky uvedené v dotazníku, který mi k 30. září 2008 
vrátilo. 

Otázky jsem zaměřila tak, abych zjistila názor občanů na problémy týkající 
se zeleně v Teplicích a s tím souvisejícím životním prostředím. Názory veřejnosti, 
byť reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou neocenitelným 
informačním zdrojem pro posouzení skutečné situace. 

Respondenti hodnotili slovně úroveň spokojenosti – velmi spokojen, spíše 
spokojen, spíše nespokojen, nespokojen – či  - určitě ano, spíše ano, spíše ne, 
určitě ne. U některých otázek doplnili i odpověď  slovně a to dle vlastního uvážení.

Výzkumem byl zjištěn jen malý výsek o určitých problémech městského života 
tak, jak to vyžadoval jeho záměr. Částečnou analýzu současného stavu života města 
Teplic (vzorek  účastníků výzkumu byl početně omezený a proto nepodal širší a 
objektivnější podklady pro zhodnocení městského území  města Teplic). 

Zde je zohledněn hlavně pohled občanů, jejichž spokojenost či nespokojenost 
by měla být především sledována. 
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18. 2. Charakteristika a popis jednotlivých témat a
         okruhů otázek

1. skupina (otázka 1 – 5)
dotazy (údaje o věku, pohlaví, době bydlení ve městě, lokalitě bydliště a dosažené 
vzdělání). 

2. skupina (otázka 6 – 15)
dotazy na charakteristiku zeleně (zde respondent použil 4 ohodnocovací stupně –
velmi spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen), v otázkách 
týkající se bydlení (určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne) a u některých 
dalších otázek jinou stručnou odpověď. 

3. skupina (otázka 16 – 27)
hodnocení (subjektivní) samotného respondenta  - zdraví svého i svých potomků 
v návaznosti na zeleň a životní prostředí a zároveň spokojenost s městem, ve 
kterém žije (zde respondent mohl opět použít 4 ohodnocovací stupně – velmi 
spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen). V otázkách 
týkající se bydlení (určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne), či pro respondenta 
jinou vhodnou odpověď (výstižně – několika slovy).

18. 3. Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 
jsem studentkou VŠB. Jak jistě víte, úspěšné ukončení VŠ je podmíněno 
vypracováním diplomové práce. Téma mé diplomové práce je „Hodnocení 
struktury a funkce zeleně v Teplicích“ a praktická (průzkumná) část této práce by 
měla vypovídat o stavu zeleně a životního prostředí na území města Teplic. 
Prosím Vás proto o anonymní vyplnění dotazníku. Tento dotazník bude použitý 
pouze pro vypracování mé závěrečné práce a nebude šířen dalším (nepovolaným) 
osobám. 
Mnohokrát Vám  děkuji za ochotu a spolupráci.

Otázky
1) Uveďte Váš věk.
2) Jste muž či žena?
3) Uveďte, jak dlouho žijete na území města Teplic.
4) Na kterém katastrálním území obce bydlíte?
5) Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
6) Znáte pojem „zeleň“ a „funkce zeleně“ .
7) Žádám Vás, popište velmi stručně pojem „zeleň“ a „funkce zeleně“.
8) Myslíte si, že se zeleň na území města Teplic za posledních 10 let 

zlepšila?
9) Jestliže ano, prosím, popište v jakých částech města nejvýrazněji.
10) Myslíte si, že se zeleň na území města Teplic za posledních 5 let 

zlepšila?
11) Jestliže ano, prosím, popište kde nejvýrazněji.
12) Do jakých oblastí (částí) Teplic by měly být směřovány snahy o zlepšení 

zeleně nejvíce?
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13) Máte dojem, že zeleň v našem městě je vyhovující?
14) Myslíte si, že lze množství a kvalitu zeleně ve městě Teplice zvýšit a

zlepšit?
15) Dotýká se Vás zeleň ve městě, ve kterém žijete?
16) Způsobuje Vám nekvalitní zeleň ve městě Teplice zdravotní nebo 

psychické potíže?
17) Pokud ano, prosím, popište v jaké oblasti nejvýrazněji.
18) Přemýšlel(a) jste v době před 20ti lety o odstěhování do jiné oblasti ČR 

z důvodu lepšího životního prostředí?
19) Přemýšlel(a) jste v době před 3mi lety o odstěhování do jiné oblasti ČR 

z důvodu lepšího životního prostředí?
20) Jestliže by Vám bylo nabídnuto bydliště i se zajištěním stejně dobré 

pracovní příležitosti v jiné části ČR s lepší zelení a zároveň životním 
prostředím – přijal(a) byste tuto nabídku?

21) Přejete si, aby Vaši potomci (a další potomci) bydleli na území města 
Teplic?

22) Máte dojem, že město Teplice je příjemné místo k životu?
23) Myslíte si, že mohou nastat zdravotní nebo psychické problémy 

z nedostačující nebo nekvalitní zeleně?
24) Pozorujete na sobě nějaké zdravotní problémy z nevyhovující zeleně?
25) Jaké jsou vaše subjektivní pocity ze zeleně města Teplic?
26) Máte dojem, že Vaše (Vašich potomků) onemocnění či dokonce 

pracovní neschopnost jsou způsobeny nevyhovující zelení nebo spíše 
místním (lokálním) znečištěným životním prostředím v městě Teplice?

27) Myslíte si, že by Váš zdravotní stav byl lepší v jiné oblasti naší 
republiky?

Děkuji Vám, že jste si našel (našla) čas na vyplnění tohoto dotazníku.

Po jeho vyplnění jej vraťte na adresu: 
Bc. Taťana Zemanová
Edisonova 1644
415 02 Teplice
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18. 4. Vyhodnocení dotazníku

1) Uveďte Váš věk.

         Tabulka č. 25 – věk respondentů
Věková skupina Z počtu dotázaných

10 - 19  9
20 - 29 19
30 - 39 26
40 - 49 32
50 - 59 11
60 - 70  2
Celkem 99

Věkové skupiny respondentů

9; 9%

19; 19%

26; 26%

32; 33%

11; 11% 2; 2%

X.19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 70

       Graf č. 45 – Věkové skupiny respodentů

2) Jste muž či žena?

         Tabulka č. 26 – pohlaví respondentů
Počet dotázaných Muž Žena

Celkem 99 37 62

Zjištění pohlaví respondentů

37; 37%

62; 63%

Muž

Žena

        Graf č. 46 – zjištění pohlaví respondentů
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3) Uveďte, jak dlouho žijete na území města Teplic.

              Tabulka č. 27 – délka bydlení v městě Teplice
Délka bydlení v městě Teplice Z počtu dotázaných
od narození 72
10 – 20 let 16
více jak 20 let  9
méně jak 10 let  2

              

Délka bydlení v městě Teplice

72; 73%

16; 16%

9; 9% 2; 2%

od narození

10 – 20 let

více jak 20 let

méně jak 10 let

                Graf č. 47 – délka bydlení v městě Teplice

4) Na kterém katastrálním území obce bydlíte?

              Tabulka č. 28 –  zjištění bydlení v k. ú. respondentů
Část města Teplice Z počtu dotázaných
střed města 12
Šanov 1 19
Šanov – lázně  8
Řetenice 15
Trnovany 24
Nová Ves 14
Bílá cesta  7

Vymezení místa svého bydliště v katastrálním území města Teplice

12; 12%

19; 19%

8; 8%
15; 15%

24; 25%

14; 14%
7; 7% střed města

Šanov 1

Šanov - lázně

Řetenice

Trnovany

Nová Ves

Bílá cesta

            Graf č. 48 – vymezení místa bydliště v k. ú. Teplice
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5) Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
                                
                Tabulka č. 29 – nejvyšší ukončené vzdělání respondentů

Ukončené nejvyšší vzdělání Z počtu dotázaných
základní  5
střední (bez maturity) 42
úplné střední (maturita) 36
vyšší odborné  7
vysokoškolské  9

Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

5

42

36

7
9

základní střední (bez maturity) úplné střední (maturita)

vyšší odborné vysokoškolské

               Graf č. 49 – nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

6) Znáte pojem „zeleň“ a „funkce zeleně“?

Tabulka č. 30 – pojem zeleň a funkce zeleně
Počet 

dotázaných
z nich pojem „zeleň“ 

zná
z nich pojem „funkce zeleně“ 

zná

99 74 58

0 10 20 30 40 50 60 70 80

z nich pojem „zeleň“ zná

z nich pojem „funkce
zeleně“ zná

Znalost pojmu zeleň a funkce zeleně

 Graf č. 50 – znalost pojmu zeleň a funkce zeleně
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7) Žádám Vás, popište velmi stručně pojem „zeleň“ a „funkce zeleně“.
             
            Tabulka č. 31 – vysvětlení pojmu zeleň a funkce zeleně

Popsalo Z počtu dotázaných
výstižně 13
méně přesně 51
nepřesně 27
neumělo popsat 8

0 10 20 30 40 50 60

výstižně

méně přesně

nepřesně

neumělo popsat

Vysvětlení pojmu zeleň a funkce zeleně

           Graf č. 51 – vysvětlení pojmu zeleň a funkce zeleně

8) Myslíte si, že se zeleň na území města Teplic za posledních 10 let 
zlepšila?

        Tabulka č. 32 – zlepšení zeleně za posledních 10 let
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 37
spíše ano 27
spíše ne 24
určitě ne 11

37

27

24

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Zlepšení zeleně za posledních 10 let

          Graf č. 52 – zlepšení zeleně za posledních 10 let
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9) Jestliže ano, prosím, popište v jakých částech města nejvýrazněji.
         
         Tabulka č. 33 – oblast zlepšení zeleně

Oblast města, kde ke zlepšení zeleně došlo Z počtu dotázaných
střed města 78
Šanov 1 33
Šanov - lázně 81
Řetenice 69
Trnovany 73
Nová Ves 22
Bílá cesta 16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

střed města

Šanov 1

Šanov - lázně

Řetenice

Trnovany

Nová Ves

Bílá cesta

Zlepšení zeleně v částech města

        Graf č. 53 – zlepšení zeleně v částech města

10) Myslíte si, že se zeleň na území města Teplic za  posledních 5 let zlepšila?

        Tabulka č. 34 – zlepšení zeleně za posledních 5 let
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 58
spíše ano 27
spíše ne 12
určitě ne  2

         

0 10 20 30 40 50 60

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Zlepšení zeleně za posledních 5 let

        Graf č. 54 – zlepšení zeleně za posledních 5 let
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11) Jestliže ano, prosím, popište kde nejvýrazněji.

   Tabulka č. 35 – části města, kde ke zlepšení zeleně došlo
Oblast města, kde ke zlepšení dle názoru občanů 

zeleně došlo Z počtu dotázaných
střed města 84
Šanov 1 27
Šanov - lázně 81
Řetenice 72
Trnovany 77
Nová Ves 18
Bílá cesta 9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

střed města

Šanov 1

Šanov - lázně

Řetenice

Trnovany

Nová Ves

Bílá cesta

Části města, kde ke zlepšení zeleně došlo

     Graf č. 55 – části města, kde ke zlepšení zeleně došlo

12) Do jakých oblastí (částí) Teplic by měly být směřovány snahy o zlepšení 
zeleně nejvíce?

      Tabulka č. 36 – části města, kde by ke zlepšení dojít mělo
Oblast města, kde ke zlepšení zeleně dojít 
mělo Z počtu dotázaných
střed města 72
Šanov 1 24
Šanov - lázně 75
Řetenice 22
Trnovany 36
Nová Ves  8
Bílá cesta  3
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

střed města

Šanov 1

Šanov - lázně

Řetenice

Trnovany

Nová Ves

Bílá cesta

Části města, kde by ke zlepšení dojít mělo

       Graf č. 56 – části města, kde by ke zlepšení dojít mělo

13) Myslíte si, že zeleň v našem městě je vyhovující?

          Tabulka č. 37 – vyhovující zeleň ve městě 
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 64
spíše ano 18
spíše ne  9
určitě ne  8

0 10 20 30 40 50 60 70

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Zda je zeleň ve městě vyhovující

       Graf č. 57 – vyhovující zeleň ve městě
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14) Domníváte se, že lze množství a kvalitu zeleně ve městě Teplice zvýšit a 
zlepšit?

            
           Tabulka č. 38 – zlepšení a zvýšení množství a kvality zeleně

Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 68
spíše ano 27
spíše ne  4
určitě ne  0

              

68

27

4

0

0 10 20 30 40 50 60 70

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Zda lze zeleň ve městě zvýšit a zlepšit

           Graf č.  58 – zda lze zeleň ve městě zvýšit a zlepšit

15) Dotýká se Vás zeleň ve městě, ve kterém žijete?

   Tabulka č. 39 – dotčení zelení ve městě
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 72
spíše ano 25
spíše ne  2
určitě ne  0

       

0 10 20 30 40 50 60 70 80

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Dotýká se zeleň obyvatel jejich města

       Graf č. 59 – dotýká se zeleň obyvatel města
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16) Způsobuje Vám nekvalitní zeleň ve městě Teplice zdravotní nebo 
psychické potíže?

               Tabulka č. 40 – potíže vlivem nekvalitní zeleně
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 12
spíše ano 57
spíše ne 26
určitě ne  4

              

0 10 20 30 40 50 60

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Způsobuje nekvalitní zeleň zdravotní a psychické potíže?

         Graf č. 60 – způsobuje nekvalitní zeleň zdravotní a psychické potíže?

17) Pokud ano, prosím, popište v jaké oblasti nejvýrazněji.
         Tabulka č. 41 – oblast příznaků onemocnění

Příznaky Z počtu dotázaných
zvýšená náchylnost k nemocem 45
dýchací potíže  6
bolesti očí  3
zvýšená únava 19
deprese 16
výskyt alergií 10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

zvýšená náchylnost k nemocem

dýchací potíže

bolesti očí

zvýšená únava

deprese

výskyt alergií

Oblast příznaků onemocnění

Graf č. 61 – oblast příznaků onemocnění
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18) Přemýšlel(a) jste v době před 20ti lety o odstěhování do jiné oblasti ČR 
z důvodu lepšího životního prostředí?

       Tabulka č. 42 – úmysl odstěhování před 20ti lety
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 16
spíše ano 48
spíše ne 28
určitě ne  7

0 10 20 30 40 50

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Úmysl odstěhování před 20ti lety

           Graf č. 62 - úmysl odstěhování před 20ti lety

19) Přemýšlel(a) jste v době před 3mi lety o odstěhování do jiné oblasti ČR 
z důvodu lepšího životního prostředí?

             Tabulka č. 43 – úmysl odstěhování před 3mi lety
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano  3
spíše ano 19
spíše ne 51
určitě ne 26

0 10 20 30 40 50 60

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Úmysl odstěhování před 3mi lety

                 Graf č. 63 - úmysl odstěhování před 3mi lety
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20) Jestliže by Vám bylo nabídnuto bydliště i se zajištěním stejně dobré 
pracovní příležitosti v jiné části ČR s lepší zelení a zároveň životním 
prostředím – přijal(a) byste tuto nabídku?

            Tabulka č. 44 – úmysl odstěhování do jiné části ČR s lepší zelení a ŽP
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 22
spíše ano 37
spíše ne 32
určitě ne  8

            

0 5 10 15 20 25 30 35 40

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Úmysl odstěhování do jiné části ČR s lepší zelení a ŽP 

             Graf č. 64 - úmysl odstěhování do jiné části ČR s lepší zelení a ŽP

21) Přejete si, aby Vaši potomci (a další potomci) bydleli na území města 
Teplic?

              Tabulka č. 45 – bydlení potomků na území města
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 53
spíše ano 32
spíše ne 11
určitě ne  3

                

0 10 20 30 40 50 60

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Bydlení potomků na území města

              Graf č. 65 - bydlení potomků na území města
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22) Máte dojem, že město Teplice je příjemné místo k životu?

             Tabulka č. 46 – je město Teplice příjemné místo k životu?
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 74
spíše ano 13
spíše ne 11
určitě ne  1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Je město Teplice příjemné místo k životu?

            Graf č. 66 - je město Teplice příjemné místo k životu?

23) Myslíte si, že mohou nastat zdravotní nebo psychické problémy 
z nedostačující nebo nekvalitní zeleně?

            Tabulka č. 47 – problémy z nedostačující nebo nekvalitní zeleně
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 48
spíše ano 36
spíše ne 11
určitě ne  4

Mohou nastat zdravotní nebo psychické problémy z 
nedostačující nebo nekvalitní zeleně?
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určitě ano

spíše ano
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určitě ne

              Graf č. 67 - problémy z nedostačující nebo nekvalitní zeleně
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24) Pozorujete na sobě nějaké zdravotní problémy z nevyhovující zeleně?

            Tabulka č. 48 – zdravotní problémy z nevyhovující zeleně
Vyjádření Z počtu dotázaných
určitě ano 21
spíše ano 28
spíše ne 38
určitě ne 12
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Pozorujete na sobě nějaké zdravotní problémy z nevyhovující 
zeleně?

            Graf č. 68 - zdravotní problémy z nevyhovující zeleně

25) Jaké jsou vaše subjektivní pocity ze zeleně města Teplic?

           Tabulka č. 49 – subjektivní pocity ze zeleně města Teplic
Hodnocení Z počtu dotázaných
velmi spokojen 18
spíše spokojen 65
spíše nespokojen 14
velmi nespokojen 2
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Subjektivní pocit ze zeleně města Teplic

              Graf č. 69 – subjektivní pocity ze zeleně města Teplic
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26) Máte dojem, že Vaše (Vašich potomků) onemocnění či dokonce pracovní 
neschopnost jsou způsobeny nevyhovující zelení nebo spíše místním 
znečištěným životním prostředím v městě Teplice?

         Tabulka č. 50 – onemocnění z nevyhovující zeleně nebo lokálního znečištění ŽP
Nevyhovující zeleň Lokální znečištění ŽP

16 83
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Nevyhovující zeleň

Lokální znečištění ŽP

Je Vaše onemocnění či pracovní neschopnost způsobeny nevyhovující zelení či 
spíše místním znečištěným životním prostředím v městě Teplice?

         Graf č. 70 - onemocnění z nevyhovující zeleně nebo lokálního znečištění ŽP

27) Myslíte si, že by Váš zdravotní stav byl lepší v jiné oblasti naší republiky?
   
             Tabulka č. 51 – byl by váš zdravotní stav lepší v jiné části ČR?

Vyjádření Počet dotazovaných
určitě ano 69
spíše ano 16
spíše ne  8
určitě ne  6
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Byl by Váš zdravotní stav lepší v jiné části ČR?

            Graf č. 71 - byl by váš zdravotní stav lepší v jiné části ČR?
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18. 5. Vytýčení předpokladů

Při vypracování dotazníku jsem si vytýčila několik předpokladů, které by 
patrně měl dotazovaný vzorek obyvatel města Teplic splňovat.

Mnou provedené šetření některé tyto předpoklady potvrdilo a jiné naopak 
vyvrátilo.

Základní předpoklady byly tyto:
Předpokládám, že -
1) znalost pojmu „zeleň“ a „funkce zeleně“ bude znát přibližně 60 % 

dotazovaných    obyvatel města (otázka č. 6)
2) popsání pojmu „zeleň“ a „funkce zeleně“ bude znát přibližně 45 % 

dotazovaných (otázka č. 7)
3) zlepšení za uplynulých 10 a 5 let bylo znatelné a respondenti toto ocení 

(otázka č. 8 a 10)
4) oblasti zlepšení by měly směřovat do okrajových částí města více než do 

centra (otázka č. 12)
5) dotčení obyvatel zelení bude přibližně pod 70 % (otázka č. 15)
6) dotazovaní nebudou přikládat zeleni takový vliv na jejich zdravotní stav a 

druhy onemocnění budou spíše z toho, že žili delší dobu ve městě, kde bylo 
dříve (před rokem 1989 i několik let poté) velmi znečištěné ovzduší a časté 
inverze (otázka č. 16 a 17)

7) respondenti by se nestěhovali do jiné části ČR za lepší zelení a ŽP (otázka 
č. 20)

8) přibližně tak 50% obyvatel smýšlí o svém městě jako  o místě příjemném 
k životu (otázka  č. 22)

9) dotazovaní budou mít dojem, že jejich onemocnění jsou z 15 % způsobeny 
nevyhovující zelení ve městě a z 85 % místním (lokálním) znečištěným ŽP 
(otázka č. 26)

18. 6.  Porovnání předpokladů s dotazníkovým
          průzkumem

Tato kapitola mé diplomové práce je určena porovnání předpokladů 
s výsledky dotazníkového průzkumu od obyvatel města Teplic.

Předpoklad č. 1
Znalost pojmu „zeleň a „funkce zeleně“ bude znát přibližně 60% dotazovaných 
obyvatel města (otázka č. 6).

Z celkového počtu 99 respondentů jich pojem „zeleň“ znalo 74, a pojem 
„funkce zeleně“ 58 – čímž můj předpoklad předčili o 24 a 8 správných odpovědí 
(tabulka č. 30, graf č. 50).

Patrně to bude tím, že většina dotazovaných je pod věkovou hranicí 50ti let 
a tím pádem se v době, kdy docházelo k velkému znečištění oblasti jejich města, 
zajímali o důsledky tohoto znečištění a další pojmy ze ŽP.
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Předpoklad č. 2
Popsání pojmu „zeleň a „funkce zeleně“ bude znát  přibližně 45% dotazovaných 
(otázka č. 7).

Z celkového počtu neumělo popsat tento pojem pouze 8 dotazovaných, 
ostatní měli víceméně dobré znalosti. Dokonce 13 jich výstižně definovalo co je 
zeleň a funkce zeleně a 51 s drobnými nepřesnostmi (tabulka č. 31, graf č. 51).

Zřejmě zde hraje roli vzdělání (42 – střední bez maturity, 36 – úplné střední 
s maturitou a 16 vyšší či vysokoškolské) a věk respondentů je z 86% pod hranicí 
50ti let (tabulka č. 29, graf č. 49).

Předpoklad č. 3
Zlepšení za uplynulých 10 a 5 let bylo znatelné a respondenti toto ocení (otázka č. 
8 a 10).

Je zde patrný posun směrem ke kratšímu časovému úseku 5ti let, kdy je 
opravdu vidět zlepšení zeleně ve městě.
V úseku 10ti let bylo zlepšení u dotazovaných hodnoceno jako určitě ano a spíše 
ano v počtu 64 a v úseku 5ti let hodnocení určitě ano a spíše ano v počtu 85 
(tabulka č. 32 a 34, graf č. 52 a 54).

Zde se mé předpoklady potvrdily, že dotazovaní budou spokojeni se 
zlepšením zeleně ve městě.

Předpoklad č. 4
Oblasti zlepšení by měly směřovat do okrajových   částí města více než do centra 
(otázka č. 12).

Zde se mé předpoklady také nepotvrdily. Měla jsem za to, že obyvatelé 
žijící v okrajových částech města (panelová sídliště) budou preferovat právě svou 
lokalitu a ne střed města a udržovanou část Šanov – lázně (tabulka č. 36, graf č. 
56). Právě tato území patří k nejudržovanějším a proto mne toto zjištění velmi 
zarazilo. Je zde možná vidět hrdost občanů právě na tyto části města, které patří 
právem k nejnavštěvovanějším lázeňskými hosty a proto je také preferují.
Někteří respondenti označili více oblastí a proto součtové číslo nesouhlasí 
s počtem dotazovaných.

Sídliště Řetenice je již více jak 40 let dostavěno a zeleň zde je již značně 
vzrostlá a plní svůj účel jistě dobře (hluk, prašnost, estetičnost, ….. atd.) a taktéž 
sídliště Šanov 1 (38 let po dostavbě) je již celkem slušně ozeleněno, ale přesto 
jsem měla dojem, že dotazovaní budou upřednostňovat právě tato území.

Předpoklad č. 5
Dotčení obyvatel zelení bude přibližně pod 70% (otázka č. 15).

V této otázce se můj předpoklad splnil a dokonce předčil očekávání (tabulka 
č. 39, graf č. 59), vždyť skoro všichni dotazovaní odpověděli, že se jich zeleň 
v jejich městě dotýká (až na 2, kteří odpověděli – spíše ne). 

Předpoklad č. 6
Dotazovaní nebudou přikládat zeleni takový vliv na jejich zdravotní stav a druhy 
onemocnění budou spíše  z toho, že žili delší dobu ve městě, kde bylo dříve   
(před rokem 1989 i několik let poté) velmi   znečištěné ovzduší a časté inverze  
(otázka č. 16 a  17).
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Zde se můj předpoklad nevyplnil. Měla jsem dojem, že spíše budou občané 
vinit znečištěné ovzduší a další faktory ŽP z toho, že mají zvýšenou náchylnost 
k nemocem (45), dýchací potíže (6) a další, než nekvalitní zeleň (zde skoro 71%).

Nabyla jsem přesvědčení, že zeleni přikládají velkou důležitost a toto mne 
opravdu překvapilo. Jen 29% má dojem, že zeleň není tak úplně na vině jejich 
zdravotního stavu a potíží.

Dále jsem byla překvapena údaji s počtem zvýšené únavy (19)a depresí 
(16). Výskyt alergií (10) se dal předpokládat. (tabulka č. 40 a 41, graf č. 60 a 61)

Předpoklad č. 7
Respondenti by se nestěhovali do jiné části ČR za lepší zelení a ŽP (otázka č. 20).

Zde se můj předpoklad nepotvrdil. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že 
by se odstěhovalo 60% (22 určitě ano, 37 spíše ano) z dotazovaných a 40% (32 
spíše ne, 8 určitě ne).

V Teplicích se v posledních letech výrazně zlepšily faktory ovlivňující ŽP, 
ale přesto mnoho obyvatel žije v sídlištích v okrajových částech města, která 
vyrostla v 60. a 70. letech minulého století a to je patrně důvod k jejich uvažování 
v případě možnosti o odstěhování do jiných oblastí ČR s lepší zelení a ŽP.

Týká se to hlavně obyvatel s vyšším (úplným středním a vysokoškolským) 
vzděláním. Ti jsou k takovémuto kroku přístupnější (z 52. jich by jich uvažovalo o 
přestěhování 46). Také několik (17) z nich dojíždí za prací do vzdálenějších měst 
(např. do Prahy). (tabulka č. 44, graf č. 64)

Předpoklad č. 8
Přibližně tak 50% obyvatel smýšlí o svém městě jako  o místě příjemném k životu 
(otázka č. 22).

Předpoklad o 50ti procentech se výzkumem nepotvrdil. Z dotazovaných 
skoro 90% určilo město Teplice jako příjemné místo k životu. (tabulka č. 46, graf č. 
66).

Při vyplňování dotazníku poukazovali občané na nová sportovní zařízení, 
blízkost hor, které využívají v zimních měsících k lyžování a v létě turistice či 
cykloturistice (nově vybudované cyklostezky). Také nově vybudovaná plavecká 
hala, známý fotbalový stadion, úplně nově zrekonstruovaná (necelé 2 roky) 
Botanická zahrada a Zámecká zahrada.  Dále se jim líbí upravené části Teplic 
jako je jeho střed a část Šanov s překrásnými lázeňskými budovami a parky.

Je pravda, že většina dotazovaných zde žije již mnoho let (přes 70% od 
narození) a proto má ke svému městu určitý vztah. Přesto mne tak vysoké číslo při 
součtování z jednotlivých dotazníků až zaskočilo.

Předpoklad č. 9
Dotazovaní budou mít dojem, že jejich onemocnění jsou z 15% způsobeny 
nevyhovující zelení ve městě a z 85% místním (lokálním) znečištěným ŽP (otázka 
č. 26).

Tento můj předpoklad se naplnil dle očekávání. Respondenti udávají ve 
většině (83) jako hlavní důvod svých zdravotních obtíží místní znečištění ŽP a 
pouze 16 z nich viní ze svého špatného zdravotního stavu nevyhovující zeleň 
(tabulka č. 50, graf č. 70).
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18. 7.   Diskuze a závěr

V zjišťovacím průzkumu byl hodnocen vztah ukazatelů a faktorů, které 
ovlivňují život občanů města Teplic, jejich hodnocení zeleně a s ní související 
životní prostředí.

Ze zjištěných údajů v dotazníkové formě vyplývá:
- mezi muži a ženami byl rozdíl v hodnocení zeleně 
- respondenti s vyšším vzděláním byly kritičtější k hodnocení zeleně i 

životního prostředí města, ve kterém žijí
- zlepšení zeleně za posledních 10 let  udává jako spíše ano a určitě ano 64 

dotazovaných
- respondenti jsou také spokojeni se zelení ve středu města i preferovaných 

lázeňských částech
- zlepšení za posledních 5 let udává vyšší počet dotazovaných,  a to 85
- i zlepšení za tyto roky je podle nich hlavně v centru města a lázeňských 

oblastech
- přesto, že uvedli zlepšení zeleně právě v těchto oblastech, tak i nadále 

chtějí vylepšovat právě je  a dále je preferují
- jako vyhovující zeleň ve svém městě udává 82 dotazovaných
- 95 dotazovaných se domnívá, že by kvalita zeleně šla nadále zlepšovat
- dotazovaní mají pocit, že se jich zeleň dotýká a to v 97 případech z 99
- zdravotní a psychické potíže z nedostačující a nekvalitní zeleně udává 69 

dotazovaných
- dávají za vinu nekvalitní a nedostačující zeleni své zdravotní a psychické 

potíže (náchylnost k nemocem – 45, zvýšenou únavu – 19, deprese – 16)
- před 20ti lety by se odstěhovalo z 99 dotazovaných 64 (ano – 16, spíše ano 

– 48)
- před 3mi lety by se odstěhovalo z 99 dotazovaných již jen 22 (jde zde 

zřejmě o zlepšení kvality bydlení a péče o město jako celek)
- dotazovaní uvedli, že by se odstěhovali, kdyby dostali alespoň stejnou práci, 

na jiné místo v České republice s lepším ŽP, v 22 případech (určitě ano) a 
v 37 případech (spíše ano)

- jako místo pro bydlení svých potomků by si přálo město Teplice 85 
dotazovaných

- jako příjemné místo k životu uvedlo město Teplice 74 – určitě ano, 13 –
spíše ano

- z dotazu na to, zda mohou nastat zdravotní a psychické problémy 
z nedostačující a nekvalitní zeleně, uvedlo ano a spíše ano 84 respondentů

- se zelení ve svém městě je spokojeno z 99 dotazovaných velká část - a to 
83.

Z dotazníkové formy průzkumu je tedy patrné, že převážná většina 
dotazovaných má zájem o zeleň ve svém městě a zároveň ji hodnotí jako velmi 
dobrou.

Mnozí sice před lety přemýšleli o odstěhování z města za lepším životním 
prostředím, ale drží je tu patrně více „jejich kořeny“ v podobě nejbližších i 
vzdálenějších příslušníků rodiny, dále přátelé, trvalé pracovní místo, 
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spolupracovníci a neopomíjený vztah k místu, kde někteří z dotazovaných prožili 
větší část života.

O odstěhování za lepším životním prostředím s ohledem ale na stejné 
pracovní podmínky a bydlení je ochotna se odstěhovat hlavně mladší část 
respondentů a ti, kteří mají střední a vyšší vzdělání.

Dosažení cílů mé diplomové práce bylo splněno. V obou případech (kapitola 
17, 18) jsou získané informace zpracovány formou přehledných a výstižných 
tabulek a grafů. I z nich je patrné, že zeleň ve městě má své nezastupitelné místo 
a je až překvapující, kolik občanů ji vnímá a přikládá ji velký význam. 

Pro mne osobně byla tato diplomová práce, přes velkou časovou náročnost, 
velkým přínosem a stála za zamyšlení a hlavně vynaložené úsilí.

Bylo by jistě zajímavé porovnávat další získané údaje co se týče teplot, 
nebo vlhkosti vzduchu v různých lokalitách města, v dalších postupných periodách 
několika let, jak občané města zeleň vnímají, jak se mění (kvantitativně, 
kvalitativně), ale toto by bylo možné  i jako další námět na diplomovou práci.

Co se týče zeleně, je sice v Teplicích v dostatečné míře (235,4645 ha, což 
činí na 1 obyvatele 46,16 m2), ale přesto obyvatelé sídlištních domů (zastavěná 
plocha města Teplic celkem je 371,5231 ha, což činí na 1 obyvatele 72,8333 m2)
nemají mnoho příležitostí k jejímu využití v okolí jejich bydliště. Není dostatečné 
vybavení lavičkami a také chybí na některých sídlištích dětská hřiště. Mnoho 
mladých maminek (z místa, kde bydlí) je nuceno chodit se svými dětmi do jiných 
částí města, hlavně do Zámecké zahrady,  Šanovského parku či do okolí 
Písečného vrchu, kde je přece jen příznivější situace k volnému pohybu a hraní 
dětí s ohledem na jejich bezpečnost (silniční provoz na komunikacích).

Staří či méně pohybliví lidé se ale za zelení dostávají jen velmi stěží a musí 
využívat městskou dopravu nebo jiný dopravní prostředek.

Zeleň v okolí domů, kterou tvoří převážně zelené pruhy trávníků a většinou 
keře,  je nedostatečně udržována. Majitelé psů na sídlištích je beztrestně využívají 
k venčení „svých miláčků“ – což přináší značné znečištění ploch, zvláště viditelné 
v zimních měsících. 

Chtěla bych ještě zdůraznit nutnou potřebu kvalifikované údržby veřejné 
zeleně. Někdy najatým firmám často chybí odbornost. V dřívějších dobách byl u 
každého šlechtického sídla (zámku) zahradník. V minulém režimu (před rokem 
1989) byla profese zahradníka či zahradního architekta podceňována, skoro na 
okraji společenského zařazení a budí to ve mně, když vidím úroveň údržby a 
výsadby zeleně v teplických ulicích či prostranstvích, že i ve 21. století se Teplice 
jako lázeňské město, navštěvované v dobách minulých velmi významnými a 
slavnými osobnostmi, se zahradního architekta (s vysokoškolským vzděláním), jen 
asi těžko dočká. 

Podle slov Ing. Marie Sternthalové, která byla u zrodu nově přebudované 
botanické zahrady, je zeleň v Teplicích velmi špatně opečovávána a udržována. 

Teplice, jako nejstarší lázně v Čechách,  by si lepší péči určitě zasloužily. 
Magistrát by se měl zaměřit i na okrajové části Teplic, kde bydlí a žije většina 
obyvatel (sídlištní výstavba) a kde je stav a hlavně údržba zeleně neuspokojivá.
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V bodě 10 – město Teplice,  jsem se  rozepsala o městě, kde  od narození 
žiji a proto jsem nechtěla opomenout mnoho faktorů, které mají na něj vliv a také 
jsem jej chtěla tímto přiblížit všem, kdo budou mou diplomovou práci číst. I přesto 
jsem byla nucena mnoho zajímavých informací zkrátit, či zcela opomenout, 
vzhledem k tomu, že je diplomová práce limitována určitým počtem stran. 
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