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ROZHOVOR O VÝSADB� OKRASNÉ ZELEN� 

 
Ptal se: J. Mat�ásko 
Odpovidal:lng. J. Tíkal 

 
Otázka: 

O Vás je známo, že jste od r. 1990 vysazoval na ve�ejné prostranství stromy a 
ke�e. Víte, kolik jich bylo? 
Odpov��: 

Nemám p�esnou evidenci, ale strom� �ádov� stovky, ke�� v tisících. 
Otázka: 

Zlí jazykové �íkají, že jste cht�l p�edevším prodat vlastní výp�stky. 
Odpov��: 

Je pravda, že jsem dost d�evin p�stoval za ú�elem výsadby v obci. Po dobu sta-
rostování jsem za n� nic nepožadoval, obec nestály ani korunu. Jsou to ty aleje ve 
Školní, R�žové a Kun�tické ulici, i �ást živých plot� okolo silnice. Nyní jsem ú�toval 
režijní ceny a za práce polovinu katalogových cen. Výdaje z rozpo�tu obce byly mi-
nimální. 
Otázka: 

Co Vás p�ivedlo k této �innosti? 
Odpov��: 

Tady bych uvedl n�kolik údaj�. Už v osmdesátých letech, kdy jsem se stal �le-
nem Hortiklubu, to byla p�stitelská záliba, snad pod�d�ná po strýci Bachurovi. V 
Opo�n� jsem m�l stánek s okrasnými ke�i a jednou za týden byl otev�en pro stovky 
zájemc� o koupi rostlin i poradám o uspo�ádání zahrad. Vzd�lání v tomto sm�ru 
jsem si dopl�oval na pravidelných p�ednáškách v zim� v Pr�honicích i p�i poradách 
s odborníky. Význam výsadby okrasných d�evin jsem však nevid�l jen v hodinách 
zkrášlování našeho životního prost�edí, ale �ím dál tím víc v pot�eb� vysoké zelen� 
a jejímu významu z hlediska našeho zdraví. 
Otázka: 

V �em vidíte tento význam? 
 

Odpov��: 
Vzduch, který dýcháme, je zamo�en r�znými exhalacemi. Zbavil se sice síry po 

úpravách elektráren, negativním jevem je však p�sobení oxidu dusíku a p�ízemního 
ozónu. P�edevším velkým nár�stem automobilové dopravy došlo k emisím lehkých 
uhlovodík� a oxidu N. Problém je i zvýšeni polétavé prašnosti. Celosv�tov� je to 
problém skleníkových plyn� CO2, které p�sobí oteplováni Zem�, rozpoušt�ní le-
dovc� a z toho hrozícími katastrofami. Je to i význam nepom�ru se zvyšováním 
po�tu obyvatel Zem� a úbytkem zelen�, likvidace prales�, vznik pouští, u nás beto-
nováním a asfaltováním velkých ploch. 
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T�mto negativním vliv�m m�že �áste�n� odpomoct zele� rostlin, kdy asimilují 
CO2 i další plyny, omezující prašnost. l p�i velkém rozptylu ovzduší z�stává dosta-
te�ný význam mikroprost�edí, tedy místa, kde žijeme. �ím víc bude zelen�, tím 
bude lepší vzduch pro naše plíce. 

Význam má i dob�e udržovaný trávník, vysoká zele� - tedy stromy a ke�e ho 
znásobují. Je to dlouhodobá záležitost. Stromy sázíme p�edevším pro své potomky. 
P�sobí vlastn� jakákoliv zele�, okrasné zahradnictví má však ješt� estetické hod-
noty. Toto jsou tedy d�vody, které uznávám pro svoji �innost, i když má �asté 
p�ekážky. 
Otázka: 

�ekn�te n�co o nich. 
Odpov��: 

Popsat všechna vandalství by dalo na celou stránku. Ni�í se výsadba, která ab-
solutn� nikomu nep�ekáží. Povytahují zasazené stromky, aby se neujaly, ulomí 
korunku, u�íznou bez p�í�iny 3 m smrk. Poslední zjišt�ný p�ípad: na kmínku zasa-
zené katalpy byla odstran�na k�ra - asi 10 cm. Mám hr�zu z toho, že je-li n�kdo 
schopen zni�it zdravý strom, je jist� schopen ublížit i lidem. Že tím škodí nejen spo-
luob�an�m, ale i sob�, není z�ejm� p�i své debilit� schopen pochopit. 

Druhou p�ekážkou je naprosto dezolátní stav v organizaci a hlavn� údržby zele-
n� v obci. N�kolik p�íklad�: v Poh�eba�ce vedle rybníka u Dostál� si vysázeli �adu 
mochny. Ta byla na podzim k�ovi�ákem pose�ena, p�esto zjara obr�stala, ale neo-
kopáním je tém�� zni�ena. K p�e�erpáva�ce u Chudých jsem vysázel podle dohody 
p�ísavník jako náhradu za zni�ený. Obecní zam�stnanci dostali p�íkaz okolo této 
ud�lat po�ádek a d�evinu i s navád�cími prkénky odstranili. V komisi ŽP bylo do-
hodnuto zamul�ování výsadby u Pomníku padlým v Poh�eba�ce a na to�n� v 
Opatovicích - neprovedeno. Po provedení první �ásti asfaltového chodníku u „Du-
bovky" jsem m�l osázet strá�ku u lávky. „Z pilnosti" �i z dobrých úmysl�, aby tato 
akce byla co nejd�íve dokon�ena i s ozelen�ním, jsem výsadbu provedl po celé 
délce první �ásti. Radnicí to bylo ovšem posouzeno n�co jako zlo�in a výsadba od-
stran�na. M�la být údajn� p�ed výsadbou provedena kultivace p�dy. Že by to nebyl 
skute�ný d�vod je z�ejmé z toho, že se kultivace ned�lala a �áste�n� byla znovu 
výsadba provedena do t�ch samých míst, co jsem ji provedl já. Škoda je p�edevším 
na vzr�stu ke��, které se mohly p�ízniv� vyvíjet. 

Ve�ejnou zele� musí mít na starosti n�kdo, kdo má alespo� minimální znalosti z 
p�stování, jako je nap�. nejmén� dvouletá pé�e o zasázené d�eviny, �asná jarní 
okopávka k udržení vláhy a ni�ení plevel� apod.. Musí mít odpov�dnost, ale i pat-
�i�né pravomoci, jako ur�ování práce pomocník�m, možnost zálivky aj.. Pokud 
taková osoba v obci nebude, nebude ani kvalitní pé�e o ve�ejnou zele�. Nevy�eší 
to sch�ze komise ŽP jednou za �tvrt roku, z�stane vždy jen orgánem poradním, ni-
koliv výkonným. �innost na tomto úseku jsem p�erušil. Pokud bude p�ijat 
zahradník, rád s ním navážu spolupráci. 

D�kuji za rozhovor. Josef Mat�ásko 
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KLUBOVÝ ŽIVOT 

SEKCE „KRÁSNÁ ZAHRADA“ 
 

P�írodov�decká fakulta, Vini�ná �.7,  
mezanin vlevo, sál Fotochemie, za�átek 830 hod 

 

T�šíme se op�t na Vás na p�ednáškách, pro které jsme p�ipravili tato témata: 
4.2.2006 Ing. Štolc: „N�co o fló�e Kam�atky“ 

Ing. D�de�ková: „Nové p�ístupy realizací zahrad v Evrop�“ 
3.3.2006 Ing. Ond�ej Fous: „Barevné �ešení zahrad“ 

Ing. Knap: „Teplomilné okrasné d�eviny“ s projekcí obrazové  
dokumentace 

Zm�na programu vyhrazena! 
Všem p�ejeme krásný celý rok 2006. 
          / Pavel Šulda / 

 

SEKCE ARANŽOVÁNÍ 
Adventní aranžování jsme si užily 29.listopadu 2005 op�t s Míšou Kolá�ovou. M�la za 

sebou náro�ný víkend v hotelu Diplomat, kde byla za její ú�asti váno�ní výstava. Obdivo-
vala jsem ji a nejen já, že po takové akci byla schopna p�edvést na našem setkání nové 
nápady na váno�ní výzdobu našich domov� a nevypadat unaven�. 

Na záv�r nám ješt� ud�lala radost dárkem – sví�kou z palmového vosku a p�íslibem, 
že zase p�ijde mezi nás. 

P�íští setkání s Míšou se uskute�ní v úterý 28.února 2006 op�t v budov� �ZS, Roky-
canova ul. �.15. Scházíme se po 16 hod a za�ínáme p�esn� v 1630 hod. 

Na naše p�ání se budeme u�it balit dáre�ky nevšedním zp�sobem. Doufám, že se se-
jdeme v hojném po�tu, je nám tam všem vždy moc hezky. 

 
Zaznamenejte si další termíny v roce 2006: 11.dubna 
        24.�íjna 
        21.listopadu 
T�ším se na shledání. 
          Ji�ina He�mánková 
 tel.723 203 055 
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POZVÁNKA 
na jarní setkání, 

 

které se uskute�ní v sobotu 11. b�ezna 2006 v 830 hod 
 

v Krajinov� posluchárn� P�írodov�decké fakulty UK v Praze 2, Benátská ul.�.2 
Doprava: 

− tramvaj �.18 a 24, výstupní stanice “Botanická zahrada“, podél skleník� 
vzh�ru Benátskou ulicí. 

Program: 
1. Zpráva výboru o �innosti jednotlivých sekcí 
2. Zpráva o hospoda�ení klubu za rok 2005 
3. Zpráva revizní komise 
4. P�estávka 
5. P�ednáška pí. Šim�íkové – „Moderní zahrady v Dánsku a Švédsku“ 
6. P�estávka 
7. Klubová �innost 

Vstupné 40,- K� 
          / V�ra Svobodová / 

Sn�ženky 
Sn�ženky mám rád a ješt� rad�ji je dávám. Je to takové malé nic do dlan�, ale už je to 

neklamná známka toho, že se blíží delší dny, teplo a v�bec celé to p�íjemn�jší, životn�jší 
ro�ní období. Kdesi ve Švýcarsku �íkávali sn�ženkám (v p�ekladu) kosí kvítek, protože 
když kvetou, je už slyšet zpívat kosy. Podle toho, jak dlouho sn�ženky kvetou se hádávalo 
jak bude dlouhé léto - pouhou p�ímou úm�rou. Kdo na ja�e spat�í první sn�ženku, má si jí 
pot�ít o�i a bude pak celý rok dob�e vid�t a o�i ho nezabolí. 

Na Kladensku se tvrdilo, že kdo najde sn�ženku už v listopadu, bude na Št�drý ve�er 
š	astný. Nu což, n�kdy se to poda�í i bez sn�ženek.  

A ješt� jedna pov�st je o sn�ženkách. Když Pámb� stvo�il sníh, navrhl mu, aby si pro 
sebe vybral barvu sám. A tak sníh, kte-
rý byl marnivý, škemral u trávy o 
zelenou, u r�že o �ervenou, byl i u fial-
ky a žlutou shán�l u slune�nice. 
Nepochodil, kytky jej odbyly. A tak si 
sedl a na�íkal, že skon�í jako vítr, který 
nikdo nemá rád, protože není vid�t. 
Jen ta sn�ženka, skrom�ou�ký kvítek, 
mu nezištn� povídá: Kdybys nepohrdl 
mým skromným kabátkem, vem si  
ten. Od té doby je sníh bílý, ale sn�-
ženkám nikdy neublíží. 

                                     / Dr. Václav V�tvi�ka z knihy „Moje vzpomínková dobrá jitra“/ 


