
Ve městě byl dokončen pasport zeleně 

V minulých týdnech byl dokončen téměř rok probíhající pasport zeleně. Ten spočíval nejen 
v komplexním hodnocení a inventarizaci veškerých travnatých ploch v majetku města, ale i 
ve zhodnocení stavu vzrostlé zeleně na veřejných prostranstvích. 

Z pasportu vzešla velice zajímavá čísla – dozvěděli jsme se, že v majetku města je téměř 50 
ha ploch zeleně a přes 4.500 vzrostlých stromů. Ještě zajímavější čísla pak vzešla 
z požadovaných opatření a následně odhadů na jejich provedení., které se jak v případě 
údržby všech travnatých ploch, tak k provedení ošetření stromů, šplhala k deseti milionům 
korun. Velmi alarmující pak je stav několika stovek dřevin po městě, kdy u řady z nich jsou 
doporučena komplexní ošetření za mnoho tisíc korun, u dalších pak dokonce skácení.  

Zhotovený pasport se nestane pouze pasivním dokumentem, nýbrž pracovní pomůckou pro 
správu zeleně, se kterou se již začalo pracovat. Usnesením Rady města byla schválena 
nová smlouva na údržbu zeleně, kde výměra ploch, které jsou pravidelně sekány, výrazně 
vzrostla, stejně tak četnost sečí. Každý rok pak počítáme s její aktualizací, abychom co 
nejvíce uspokojili potřeby a přání občanů. Stejně tak bude postupně probíhat i ošetřování 
stromů ve městě, především prostřednictvím stromolezců, abychom zajistili co nejkvalitnější 
a nejodbornější provedení.  

Pasport byl zhotoven nejen pro správu zeleně, ale je k nahlédnutí online i všem občanům či 
návštěvníkům města, a to prostřednictvím městského geoportálu, který je nepřetržitě 
přístupný na adrese http://sluknov.obce.gepro.cz. Sami se tak můžete podívat, v jakém 
zdravotním stavu se nachází strom, který stojí vedle vašeho domu, či jak často se má sekat 
nedaleká louka. Bližší komentář k geoportálu vám pak na ORŽP velmi rádi podáme. 

Pasport zeleně zhotovila firma HRDLIČKA spol. s r. o. a inventarizaci dřevin zpracovával 
dendrolog a arborista Ing. Jan Hamerník. Celý projekt „Pasport zeleně a inventarizace dřevin 
na veřejných prostranstvích ve Šluknově“ částkou 517.000 Kč podpořil Státní fond životního 
prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. 

 


