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Název návrhu: 

Omezení užívání glyfosátu městem Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb a svým příspěvkovým organizacím 

postupně snižovat množství užívání glyfosátu tak, aby v roce 2021 byla jeho spotřeba nulová, 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zapracovat do pachtovních či 

nájemních smluv na pozemky orné půdy ve vlastnictví města Přerova zákaz užívání glyfosátů 

a přiměřené sankce. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Vyjádření komise pro životní prostředí 

Komise životního prostředí materiál projednávala na svém dubnovém zasedání, nedospěla ovšem ke 

konkrétnímu závěru, a proto se bude problematice věnovat i na svém příštím zasedání. 

 

Vyjádření Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje přijetí uvedeného usnesení a to z 

následujících důvodů: 

- Herbicid Roundup má platný atest a jeho používání je tedy povoleno v rámci Evropské unie za 

dodržení stanovených pracovních postupů. Pohled na užívání glyfosátů, který Roundup obsahuje a 

jeho vliv na živý organismus je v rámci studií nejednoznačný a tím i nepodložený.  Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil hodnotící zprávu o glyfosátu se závěrem, že „látka není 

pravděpodobně genotoxická (tj. nepoškozuje DNA) ani nepředstavuje rakovinotvornou hrozbu pro 

člověka.“  

Dále závěrečná zpráva tvrdí, že i když mohou existovat jiné studie o pravděpodobně karcinogenních 

přípravcích obsahujících glyfosát, tak studie, „které se zabývají výhradně účinnou látkou glyfosátem, 



nevykazují tento účinek. V tuto chvíli je tak glyfosát umístěn v kategorii „pravděpodobně 

karcinogenní“, tedy společně např. s nočními směnami, které mají obdobný vliv na organismus. 

Technické služby města Přerova v roce 2016 pořídily speciální nástavbu na chodníkový stroj na bázi 

automatické identifikace plevele, kdy aplikace probíhá na základě zjištění výskytu a aplikaci v malé 

dávce přímo na rostlinu. Nedochází tedy k plošnému rozstřikování na velké plochy a k plýtvání 

postřikem. V parcích a na hřištích Roundup není požíván. 

Zakáz požívání Roundupu by vedl k podstatnému zvýšení nákladů na odstraňování plevelů z 

komunikací, částí zelených ploch, lesních porostů a k neefektivnosti celé této činnosti. Zde uvádíme 

další způsoby odstraňování plevelů: 

- Mechanická likvidace – malá efektivita, hrozí poškození dlažby a okolních objektů, kov z 

opotřebených kartáčů zůstává v půdě 

- Horká voda – neefektivní metoda, vysoké pořizovací i provozní náklady, celý proces se musí 

opakovat až 5x 

- Infračervené záření + horký vzduch – částečné působení na kořenový systém, nižší riziko vznícení, 

malý záběr a vyšší provozní náklady 

 - Vypalování – nepůsobí na kořeny, velké riziko vznícení a vzniku požáru 

Všechny výše uvedené technologie se opírají o „ekologickou“ likvidaci, vždy je však velkou 

nevýhodou potřeba opakované aplikace, jelikož je sice účinek vidět téměř okamžitě, avšak pouze v 

nadzemní části rostlin. S nutností opakování se ruku v ruce nesou i vyšší náklady na provoz a obsluhu 

těchto technologií a to několikanásobně. 

Ve věci smluvních ujednání ohledně omezení používání glyfosátu na pozemcích města užívaných 

jiným subjektem vidíme problém s kontrolou plnění závazku. Velmi složitě by se prokazovalo 

nedodržení této smluvní podmínky. 

 

Vyjádření Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

Otázkou, zda je glyfosát (při správném používání) sloučeninou škodlivou nebo dokonce karcinogenní, 

se odborná veřejnost (nezaměňovat, prosím, s americkými soudy) zabývá poměrně značnou dobu a k 

jednoznačné odpovědi stále nedospěla. Zákazem používání glyfosátů se oficiálně zabývá i Evropský 

parlament (formou rezoluce); zákaz, a to zatím nezávazně, by měl platit od prosince 2022. Hlavními 

důvody této „nezávaznosti“ jsou právě nejednoznačné důkazy škodlivosti glyfosátů (resp. míry 

škodlivosti, zejména ve srovnání s jinými legálně používanými chemikáliemi) a prozatím neexistence 

adekvátní náhrady. Obecně ale samozřejmě platí, že jakákoliv cizorodá látka (pesticid, hnojivo, mycí 

či prací prostředek, lék či antikoncepce) představuje pro životní prostředí riziko a existuje-li pro ni 

šetrná alternativa, měla by dostat přednost. Takovou alternativou, avšak jen do určité míry, je 

mechanické resp. ruční odstraňování rostlin. Za velmi diskutabilní naopak považujeme použití horké 

páry, při kterém (kromě časové náročnosti a spotřeby vody a energie) dochází k neselektivnímu hubení 

bezobratlých živočichů na povrchu, zatímco vytrvalé hluboko kořenící plevele toto snadno přežívají. 

Co se týká návrhu na pronájem městských zemědělských a lesních pozemků pouze pod podmínkou 

nepoužívání glyfosátů, pakliže bude o takový pronájem zájem, tak zároveň se sankcemi za nedodržení 

této podmínky by měly být dohodnuty sankce za neodstraňování plevelů přírodě šetrným způsobem. 

Hrozí totiž zvýšení výskytu zaplevelených lokalit, a to zejména nepůvodními invazními rostlinami, se 

kterými bez použití glyfosátů nedokážeme účinně bojovat (viz porosty škumpy v Knejzlíkových 

sadech, jinde zas akátu, bolševníku, křídlatky či javoru jasanolistého). 

 

 

Důvodová zpráva: 

Glyfosát je širokospektrální systémový herbicid používaný pro hubení plevele, a to jak ve veřejných 

prostranstvích obcí, tak na polích. Zde se užívá také pro vysoušení plodin před sklizní. Nejznámějším 

zástupcem glyfosátů je přípravek RoundUp. Město Přerov jenom v roce 2019 nakoupí herbicidy v 

hodnotě tři sta tisíc korun. Volným přepočtem to znamená, že bude na území města aplikováno více 

než 200 litrů RoundUpu. Tuto chemickou sloučeninu používáme nejen na velké části polí, ale taky na 



železnici, chodnících ve městech, parcích, zahrádkách, školních areálech nebo hřištích. Týká se to 

každého z nás, protože my, naše děti i naše zvířata pravděpodobně často chodí tam, kde byl glyfosát 

aplikován. A to často bez našeho vědomí.  

  

Glyfosát byl označen mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC, WHO) jako 

„pravděpodobně karcinogenní”. Kromě toho se negativně vůči praktikám korporace Monsanto a 

nadužívání glyfosátu, jasně vymezil Mezinárodní tribunál v nizozemském Haagu (2017). Ten vydal 

usnesení, ve kterém tvrdí, že „Činnost a produkty společnosti Monsanto mají vážný negativní dopad 

na zdraví lidí a ekosystémů v mnoha zemích po celém světě.” V posledním měsíci také došlo k 

průlomovému rozhodnutí Federálního soudu USA, že herbicid RoundUp způsobuje rakovinu. 

  

Mnoho odborných publikací upozorňuje na dlouhodobé negativní dopady glyfosátu v přírodě. 

Glyfosát se podílí na degradaci a umrtvování orné půdy. Současně je také toxický i pro vodní 

organismy a ryby. Do spodních vod se z polí a zahrádek dostává velice snadno, stačí, když po jeho 

aplikaci zaprší. 

  

Alarmující výzkum Českého hydrometeorologického ústavu v letech 2013-2016 prokázal, že ve 40 % 

z více než 500 zdrojů pozemních vod v republice, je kontaminováno nadlimitním množstvím 

některého z pesticidů. V některých zdrojích vody byla zjištěna přítomnost až 10 druhů chemikálií. 

Toto zjištění dokazuje, že neodpovědné používání pesticidů a herbicidů, má opravdu vážný dopad na 

kvalitu života nejenom nás samotných, ale taky všech živých organismů v našem okolí. Každý šestý 

Čech má pak ve svém těle alespoň jeden herbicid či pesticid. 

  

Je žádoucí vyvolávat otázku, zda je opravdu nutné používání této látky. Pokud existuje byť jen 

sebemenší riziko ohrožení zdraví našich dětí, zvířat nebo nás samých, měli bychom se mít velice na 

pozoru a požadovat po politicích odpovědná rozhodnutí směřující k udržitelnosti. Aktuální právní stav 

v České republice užívání glyfosátů pouze omezuje, domníváme se, že však nedostatečně. 

  

Pokud by město Přerov přestalo používat glyfosát, šlo by tak občanům příkladem. Cílem každé obce a 

zodpovědného vedení města má být mimo jiné zdravé životní prostředí, nikoliv jej trávit, ničit půdu a 

vodu. Právo na zdravé životní prostředí vychází již z článku 35 Listiny základních lidských práv a 

svobod. 

  

Řešení, na které by mohlo město Přerov postupně přejít, se jeví zřejmé. Pokud bychom se podívali na 

příklad z nedalekého Brna, kde v roce 2013 byla spotřeba glyfosátu 100 litrů, v roce 2016 to byly 

pouhé 3 litry a od roku 2017 je tato spotřeba již nulová. V Brně totiž nahradili používání glyfosátu 

několika ekologičtějšími způsoby odstraňování plevele, například vozidlem s ocelovými kartáči, nebo 

ničení plevele pomocí horké vody či páry v kombinaci s mechanickým čistěním. Městskou kasu to 

nezruinovalo, vzniklo několik pracovních míst a občané žijí v čistém prostředí, díky postupům 

šetrným k přírodě.  

  

Ekonomka Veřejné zeleně města Brna Zuzana Mášová uvádí, že „aplikace glyfosátu je samozřejmě 

jednodušší a levnější, na 1m2 stojí aplikace glyfosátu 1,50,-Kč, kdežto za použití stroje se dostaneme 

na 3,50,-Kč.“ Pracovník veřejné zeleně města Brna Ing. Tomáš Trnka doplňuje, že používají 

především mechanické odstraňování plevele a doplňkově horkou vodu na místech, kde je to vhodné, 

např. tam, kde je velká koncentrace lidí. 

  

Cílem tohoto návrhu je dále omezovat užívání tohoto škodlivého pesticidu na území města a jít po 

vzoru ostatních měst příkladem nejenom občanům, ale i dalším obcím. 

  

K návrhu usnesení 

Ad 1 - ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb a svým příspěvkovým organizacím 

postupně snižovat množství užívání glyfosátu tak, aby v roce 2021 byla jeho spotřeba nulová, 

Kvůli problematické likvidaci již zakoupeného herbicidu navrhujeme, aby se postupně spotřeboval, 

souběžně se zaváděním nových metod údržby veřejné zeleně. Reálným a požadovaným cílem je tak 



nulové užívání glyfosátů v roce 2021. To dává správci zeleně dostatek času prozkoumat alternativní 

řešení a upravit plány údržby zeleně. 

  

Ad 2 - ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zapracovat do pachtovních či nájemních 

smluv na pozemky orné a lesní půdy ve vlastnictví města Přerova zákaz užívání glyfosátů a přiměřené 

sankce 

Město Přerov je také významným vlastníkem orné a lesní půdy (cca 150 ha orné půdy a cca 660 ha 

lesních pozemků), tedy ploch, kde je glyfosát také běžně užíván. Navíc se v případě orné půdy jedná o 

produkční plochy plodin, které jsou následně zpracovány i do lidských potravin. Možností, kterou 

město z pozice vlastníka ve věci omezení glyfosátů disponuje, je upravit pachtovní a nájemní smlouvy 

tak, aby jeho užívání zapovídaly. Taková ustanovení je možné zapracovat již do stávajících smluv při 

jejich změnách (doplnění ustanovení může být například podmínkou prodloužení pachtovní smlouvy) 

a pochopitelně by měla být součástí všech smluv nově uzavíraných. Navrhujeme proto odbor MAJ 

uložit úkol takové ustanovení zpracovat a do příslušných dokumentů zanést. 

  

Navrhujeme hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť.  
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