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Stromy ve městě. Téma citlivě 
vnímané generacemi Žďáráků. To 
ostatně ukázal případ Libušínské 
lípy z letošního předjaří, která muse-
la k zemi. 

Tehdy starosta města Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM) slíbil přiblížení 
koncepce města v péči, údržbě a 
výsadbě stromů a dřevin.

Z obsáhlého materiálu, propraco-
vaného odborníky města ze všech 
úhlů, vybíráme zásadní informace. 
Celý článek najdeme na webu měs-
ta.

Odraz hodnot společnosti
Lidé si od nepaměti stromů vážili a 

zkrášlovali si jimi okolí svého obyd-
lí. Při narození dítěte otec vždy zasa-
dil strom.

O tom, že stromy na nás lidi půso-
bí blahodárně, a nejen z pohledu 
estetického, není pochyb. Stromy 
vyzařují určitou energii a mohou 
mít vliv na zdraví člověka.

Vytvořením kvalitního veřejné-
ho prostoru se dřevinami prokáže 
společnost um propojit harmonic-
ky přírodu a město. Kvalitní veřejný 
prostor se dřevinami je pro společ-
nost povznášející. 

Veřejný městský prostor je dílem 
architekta a dřeviny jsou v  archi-
tektonické kompozici prvky. Nel-
ze vytvořit kvalitní veřejný prostor 
se dřevinami bez dokonalé znalosti 
jejich vlastností, funkcí a požadav-
ků, bez respektu k přírodě. 

Na základě respektu k přírodě 
musí být nastaven systém zeleně, 
který bude odrazovým můstkem 
pro tvorbu kvalitních veřejných pro-
stranství se dřevinami.

Žďár-zelené město
Žďár se může svým množstvím 

veřejné zeleně a dřevin právem 
nazývat „zeleným městem“. 

To přináší potřebné investice do 
včasné a odborné péče o stromy, 
která je zcela zásadní především 
v prvních letech po výsadbě, kdy 
je péče nejefektivnější a nejméně 
nákladná.

Pravidelná péče o dřeviny je nut-
ná v průběhu celého života dřeviny. 
V prostředí města klade na dřeviny 
jiné nároky, než když rostou ve vol-
né přírodě.

Stromy a keře pod kontrolou
Městské dřeviny jsou průběžně 

mapovány a hodnoceny, aby odbor-
níci měli přehled o jejich aktuálním 
stavu. Plán péče definuje potřebné 
pravidelné zásahy na dřevinách. 

Dalším dílkem skládačky jsou 

akutní zásahy spojené s aktuálním 
stavem stromů způsobených dřívěj-
ší zanedbanou péčí nebo následkem 
vichřic, bouřek ap.

Zdravé a bezpečné stromy ma-
jí předpoklad k tomu, že krom li-
dí budou mít z dřevin užitek i 
živočichové, budou plnit důležité 
ekologické funkce.

Ve Žďáře aktuálně probíhá již 
druhý dotační projekt „Revitali-
zace stromořadí“. Součástí je jed-
nak odstranění nebezpečných či 
nevhodných dřevin, ošetření něk-
terých vzrostlých stromů a nakonec 
výsadba nových stromů. 

Péče o stromy
je neustálou prací

Mimo dotační projekt je průběž-
ně prováděna údržba keřů, likvi-
dace přebujelých obrostů, čištění 
neudržovaných lokalit zarostlých 
náletovými dřevinami, kácení 
nebezpečných či nevhodných dře-
vin, frézování pařezů po pokácených 
stromech, výsadba nových dřevin, 
náhradní výsadba dřevin, za dřeviny 
pokácené atd.

Probíhá ošetřování vzrostlých dře-
vin, kdy je cíleno zejména na proble-
matické stromy rostoucí na frekven-
tovaných místech, dětských hřištích, 
vnitroblocích sídlišť či centru. 

Údržbu stromů různými typy řezů 
či instalací bezpečnostních vazeb 
provádějí profesionální stromolez-
ci s využitím speciálních lanových 
technik. Na kvalifikaci těchto firem 
město klade vysoké nároky. Odbor-
né ošetřování vzrostlých stromů 
probíhá pravidelně.

Odborníci města kladou velký 
důraz na výsadbový materiál plá-
novaných výsadeb, ať už v rámci 
dotačních projektů, tak mimo ně, 
na následnou péči o tyto výsadby. 

STROMY potřebují odbornou péči a tvarování koruny hned od mládí. Nová 
výsadba v parku na Farských humnech. Foto: Lenka Kopčáková

Aby Žďár zůstal zeleným městem
Běží již druhý

dotační projekt
 „Revitalizace stromořadí“

Celosvětový úklidový den 18. září se blíží. České verzi kampaně s názvem 
„Ukliďme svět“ je letos 28 let a pevně se uchytila v povědomí českých 
ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s nemalým 
podílem žáků základních, ale i mateřských škol. Dobrovolníkům, kteří se sta-
čili zaregistrovat do 1. září, poskytl Český svaz ochránců přírody pytle a ruka-
vice. Do akce „Ukliďme svět“ se v ČR může zapojit kdokoliv. To buď zorgani-
zováním vlastní akce, anebo účastí na akci vyhlášené v okolí. „Pokud si chtějí 
lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se přihlásili prostřednictvím webové-
ho formuláře na www.uklidmesvet.cz,“ radí Veronika Andrlová, koordinátorka 
kampaně z Českého svazu ochránců přírody. Andrlová. -lko-

Ukliďme svět 18. září  4. 9. MUDr. Dagmar Chytrá, 
Tyršova 855, N. Město n/M (739 
093 334)

 5. 9. MUDr. Vl. Jelínková, Tyršo-
va 223, V. Bíteš (607 785 326)

11. 9. MUDr. Petr Filla, Střední 5, 
Vel. Meziříčí (566 524 275)

12. 9. lékař stom. Mykola Kle-
pach, Závíškova 153, Vel. Meziříčí 
(775 234 573)

18. a 19. 9. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858)

25. 9. MUDr. Jan Kopecký, Poli-
klinika ŽĎAS, Strojírenská 6 (566 
643 012)

26. 9. MUDr. Marcela Koutská, 
Sněžné 134 (566 664 342)

28. 9. MDDr. Radek Moravec, 
Studentská 1694/7 ZR 1 (771 172 
334)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz.

Stomatologové o víkendech

Primárním cílem výchovných řezů 
je založení zdravé pravidelné koru-
ny stromu, bez sklonu k defektům v 
dalších fázích růstu.

Letos ještě proběhne ošetření 
stromů  vysazených sice v nedávné 
minulosti, ale u nichž byl výchovný 
řez zanedbán.

Primární snahou městské správy 
zeleně je aktualizace pasportu zele-
ně, což je přesná evidence dřevin a 
jejich stavu. Na něj přímo navazu-
je plán péče. Cílem je prosperují-
cí městská zeleň, bezpečná pro své 
okolí.

Stromy v konfliktu
s inženýrskými sítěmi

Městská zeleň již v procesu pláno-
vání, vizí a projektů patří do rukou 
odborníků. Městské prostředí je vel-
mi specifickým prostorem, kdy je 
nutné brát v úvahu mnoho faktorů 
majících na městskou zeleň zásadní 
vliv, což platí i opačně. 

Mezi hlavní faktory patří inženýr-
ské sítě, kterými je městské prostře-
dí doslova „prošpikováno“. Ačkoliv 
nejsou okem viditelné, nacházejí se 
doslova všude pod zemským povr-
chem. Každá z inženýrských sítí má 
vymezené tzv. ochranné pásmo, ve 
kterém jsou některé činnosti buď 
úplně zakázány, nebo výrazně ome-
zeny. Mezi tyto činnosti patří také 
výsadba dřevin. 

Ne všude, kde strom stál, je možné 
ho znovu vysadit.

V minulosti i dnes dochází k 
nezodpovědným výsadbám dřevin, 
které realizují sami občané města, 
bez předchozího souhlasu správy 
zeleně. Stejně jako jakékoliv poško-
zování, neodborné zásahy apod., 
patří i tyto svévolné výsadby k nedo-

voleným zásahům do veřejné zeleně 
a jsou v rozporu s platnými městský-
mi vyhláškami. Bohužel pak mnoh-
dy dochází k odstraňování těchto 
výsadeb, což není nikomu příjemné.  

Z důvodu rekonstrukcí sítí je však 
často potřeba kácet i vzrostlé stro-
my, které kdysi „někdo“ vysadil 
přímo na vedení sítě nebo v jejím 
ochranném pásmu. 

Snahou správy zeleně je odborná 
diskuse se správci sítí, která by měla 
vést ke kompromisnímu řešení.

A zase ty sítě
Velký počet dřevin může být para-

doxně pro naše město na škodu. 
Pokud je nutné kácet, musí město, 
stejně jako jakýkoliv jiný vlastník 
stromu, o povolení kácení požádat 
orgán ochrany přírody. Pokud ten 
shledá kácení jako důvodné, vydá 
rozhodnutí o povolení kácení dřevi-
ny. Takřka vždy je stanovena náhrad-
ní výsadba.

Vzhledem k množství sítí a jejich 
ochranným pásmům začíná být dost 
problematické umístění náhradních 
výsadeb. Pokud je nutné pokácet 
strom rostoucí v ochranném pásmu 
sítě, není možné na stejné místo či 
do jeho blízkosti, z důvodu vedení 
sítě, umístit náhradní výsadbu. Musí 
být tedy vybráno jiné vhodné místo, 
kterých rychle ubývá.

Máme město plné stromů a chce-
me, aby jich bylo ještě více, ale aby 
byly bezpečné a zdravé. Některé 
stromy bude nutné odstranit, ale 
bude vysazeno více stromů nových, 
vhodných do prostředí města.

Někdy je těžké se rozloučit se stro-
mem, který vidíte celý život z okna, 
cestou do práce nebo na procházku. 
Ale nové stromy, které budou vhod-
ně a zodpovědně vybrané a bude 
jim od počátku věnována náležitá 
odborná péče, budou dělat radost 
dalším generacím a zlepší život v 
našem městě. 

Investice do nově vysazovaného 
stromu v řádu jednotek tisíc korun, 
stejně jako investice do odborné 
péče o něj, je investice na několik 
desítek let či stovek let.

Ve srovnání třeba s městským 
mobiliářem, chodníkem či dětským 
hřištěm je to investice skutečně 
dlouhodobá. (Redakčně kráceno)


