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1.

Struktura a skladba zeleně a její vliv na kvalitu ovzduší: jaká jsou
nejdůležitější kontrétní doporučení městům?
Nejvyššího záchytu škodlivin dosahuje vysoký, zapojený porost stromů v několika růstových a
věkových úrovních. Vhodná je kombinace listnatých, širokolistých a jehličnatých druhů, která
dokáže poskytnout účinný záchyt celoročně. Podíl jednotlivých složek dřevin se současně odvíjí
i od typu znečištění ovzduší. Jehličnaté druhy jsou více účinné při záchytu polétavých částic.
Listnaté naopak při záchytu troposférického ozonu.

2.

V čem je struktura zeleně pro města důležitá? Jak postupovat při
jejím návrhu?
Výsadba by měla být navržena v blízkosti zdrojů znečištění ve směru převládajícího proudění,
kde jsou koncentrace znečišťujících látek nejvyšší. Správnou lokalizací výsadby můžeme docílit
potenciálně vyšší suché depozice a záchytů na povrchu listů zeleně. Zároveň více omezíme
rozptyl znečištění do okolí. Dále navrhujeme, aby byla výsadba cílena do „zranitelných“ oblastí
města, například v okolí dětských hřišť, škol, nemocnic a obytných oblastí.
Struktura zeleně by měla reflektovat širší urbánní kontext. V otevřených prostorech je snahou
maximalizovat plochu zeleně, a to ideálně ve vysokých pásech stromů s minimálně
dvoumetrovými rozestupy než v homogenních zápojích. K největšímu záchytu dochází na
exponované hraně zelené bariéry ve směru proudění vzduchu. Zde je opět klíčová výška a
hustota vegetace v jednotlivých pásech, a to více než šířka mezer mezi pásy.

3.

Jak přistupovat k výsadbě zeleně v ulicích? Jsou zde rozdíly oproti
výsadbě na velké, souvislé ploše?
Výsadba v uličním kaňonu vyžaduje specifický přístup. V závislosti na výšce okolních budov a
šířce kaňonu může mít vysoký porost stromů naopak negativní efekt při zvýšení koncentrací
znečištění, a je tedy v takových případech vhodné upřednostnit nižší keřové porosty, případně
zelené fasády.

4.

Kde čerpat informace? Existují materiály, které by městům pomohly
s návrhem struktury a skladby zeleně?
K návrhu struktury výsadby lze využít hlavní výstupy projektu, kterými jsou jednak databáze
vybraných druhů dřevin s vyšší odolností proti znečištění ovzduší a účinnějším záchytem
polutantů, a pak zejména metodika návrhu výsadby dřevin a jejich inovativního ošetření pro
výsadbu v extrémních lokalitách v blízkosti zdrojů znečištění ovzduší.

5.

Jak by se mělo postupovat při výběru druhů dřevin pro výsadbu?
Výběrem dřevin z databáze s větší schopností záchytu?
Výběr skladby zeleně se v prvním kroku odvíjí od místních klimatických, environmentálních a
koncentračních podmínek. Zároveň by výběr druhů by měl reflektovat toleranci druhů k daném
typu znečištění ovzduší a půdním podmínkám v dané lokalitě. Až poté je možné volit druhy s
vyšší schopností záchytu. Důležitými vlastnostmi pro záchyt polétavých částic je ochlupení listů a
vosk na jejich povrchu, zatímco u plynů je důležitým hlediskem velikost a hustota průduchů.

6.

jaké konkrétní dřeviny lze uvést jako příklad rostlin
nejvhodnějších pro výsadbu s ohledem na maximalizaci záchytu
znečištění? Lze kvantifikovat jejich záchyt?
Mezi druhy s potenciálně vyšší účinností záchytu polétavých částic můžeme v naší
biogeografické oblasti řadit druhy: Pinus sylvestris, Pinus mugo, Taxus baccata, Betula pendula,
Carpinus betulus, Quercus robur, Acer campestre, Hedera helix.
Mezi druhy s potenciálně vyšší účinností záchytu troposférického ozonu můžeme v naší
biogeografické oblasti řadit druhy: Juglans regia, Fraxinus excelsior, Quercus cerris, Fagus
sylvatica.
Není ale možné jednoznačně upřednostňovat pouze tyto druhy, protože jsou různě tolerantní
na podmínky v dané lokalitě (např. zasolení půd, imisní zátěž, sucho apod.). Některé z účinných
druhů z hlediska záchytu (např. zástupci rodů vrba, platan, topol, řešetlák) zároveň emitují
značné množství těkavých organických látek (VOC – volatile organic compound) a jsou tak
samy potenciálním zdrojem znečištění.
Při výběru konkrétních druhů je nutné vycházet ze znalosti místního prostředí a vážit
kompromis mezi potenciálními riziky (úhyn druhů, zdroj polutantů) a přínosy (poskytování
ekosystémových služeb) výsadby. Je nutné uvažovat v komplexním holistickém systému
ekologie vztahů mezi druhy a jejím prostředím, nejen si vybírat druhy z tabulky.

7.

Města by měla využívat rostliny s větší schopností záchytu. Jaká je
přidaná hodnota těchto rostlin? Lze uvést konkrétní příklad dvou
druhů rostlin s nízkým záchytem a porovnat se dvěma rostlinami
s větším záchytem?
Srovnání jednotlivých druhů je možné na základě depoziční rychlosti (Vd). Ta se mezi
jednotlivými druhy značně liší a je závislá na uvažované látce a rychlosti horizontálního
proudění vzduchu. Nejnižší hodnoty Vd pro PM10 se pohybují od 0,5 do 0,9 cm s−1 pro např.
Fraxinus excelsior a Prunus avium; vyšší hodnoty Vd pak od 2,4 do 4,6 cm s−1 pro např. Betula
pendula.
V modelovém případě, kdy je průměrná koncentrace PM10 rovna 26 μg m-3 (odpovídající
hodnotě za vegetační sezonu v lokalitě v Radvanicích v roce 2021), může středně vysoký strom
(při výšce 5 metrů a průměru koruny 5 metrů) druhu Prunus avium zachytit během vegetačního
období (6 měsíců) až 11 gramů, zatímco stejně velký strom druhu Betula pendula 102 gramů.
Vhodným výběrem druhů tak potenciálně můžeme zvýšit množství zachytávaných částic až
10násobně.
V takovém uvažovaném případě by se kvalita ovzduší v daném místě mohla zlepšit mezi 3 až
25 %. Ve specifických případech byly dokumentovány i hodnoty dosahující 50 % účinnosti
zeleně zachytávat polétavé částice. V ročním průměru pak můžeme předpokládat zlepšení
kvality ovzduší v důsledku městských stromů a keřů v řádu jednotek procent v závislosti na typu
znečištění.

8.

Jak chytrá hnojiva posilují odolnost zeleně, která tak přežije
v perfektním stavu i v extrémních podmínkách?
Takzvaná „chytrá“ hnojiva obsahují kromě kompletní výživy v optimální formě, tedy všech
potřebných makro a mikroprvků, ještě navíc další aktivní látky, fytohormony a biostimulanty,
které pomáhají rostlinám překonat různé formy abiotického stresu. Proto jsou vhodné
k ošetření výsadby v extrémních podmínkách.

9.

V čem jsou Chytrá hnojiva lepší než jiná nechemická hnojiva?
Obecně využití jiných, než běžných anorganických hnojiv stále není v České republice běžně
rozšířeno, zde se ale navíc jedná o patentované složení s unikátním přídavkem na přírodní bázi.

10.

Jak se správně inovativní ošetření používá? Jsou zde nějaká
doporučení?
Navržený způsob inovativního ošetření lze doporučit městům v průmyslových regionech
k ošetření jak stávajících, tak i nových výsadeb jako výhodnou alternativu ke klasickým
anorganickým hnojivům, a to zejména na lokalitách zasažených průmyslovým či městským
znečištěním. Provádí se 2 - 3x ročně (duben, červen, září), ve 2 litrech zálivky a dá se použít
komerčně dostupná varianta (vyráběná pod licencí Univerzity Palackého v Olomouci).
Praktické provedení ošetření je tedy velmi jednoduché a je schopen je provádět prakticky
kdokoliv při dodržení instrukcí na obalu komerčního přípravku. Při nejasnostech je možné
kontaktovat výrobce nebo přímo odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci.
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