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Na 384 stromů bylo na pod-
zim vysázeno po Žďáře nad 
Sázavou. Převážně mladé duby 
a jilmy nyní lemují průtahovou 
silnici I/37. Stromy nižšího 
vzrůstu se zase objevily v rezi-
denčních částech města.
� Lenka Kopčáková

Nové stromy jsou podél hlavní sil-
nice doslova od příjezdu na Brněn-
ské až po výjezd z města v ulici Bez-
ručova. Budou odborně zapěstovány 
na podjezdovou výšku náklaďáků, 
takže po letech jejich koruny vytvoří 
nad silnicí efektní zelenou klenbu.

Nově získaly stromy i ulice, kde 
předtím z technických důvodů stro-
my být nemohly, a mnohdy jsme se 
již smířili, že tu ani nebudou. Vše se 
letos dělo v rámci projektu Obnova 
stromořadí, který ve Žďáře navazuje 
na projekt revitalizace zeleně z roku 
2018. 

Ve II. etapě Obnovy se město 
postaralo o ozelenění 12 žďárských 
lokalit. To stálo celkem 5,7 mil. Kč. 
Celkové způsobilé výdaje činí ně-
co přes 4,2 mil. Kč a městu se na 
ně podařilo získat 60 % evropskou 
dotaci, tedy skoro 2,5 mil. Kč z ope-
račního programu Životní prostředí.

Autorem návrhu Obnovy stromo-
řadí je projektant a dendrolog Josef 
Souček, který již léta s radnicí spo-
lupracuje, veškeré práce provádí hra-
decká firma Arbo-Linné, s.r.o.

Výsadba začala koncem října a 
v polovině listopadu již stromy stá-
ly zajištěné kotvením, s natřenými 
kmeny a v polštářích ze štěpky. Pár 
dní nato napadl první sníh. 

Těšit se můžeme na jaro, až efekt 
výsadby vyzní naplno. V ulicích roz-
kvetou růžové sakury nebo hrozny 
květů na ozdobných kaštanech. Jde 
o vzrůstově menší kultivar jírovce, 
odolný proti klíněnce jírovcové. 

Na založení koruny záleží
Arboristé pracovali na projektu již 

od předjaří, kdy ošetřili na 70 stro-
mů a 113 stromů odstranili kvů-
li jejich špatnému stavu. V příštích 
třech letech firma ÁLMA – Linné 
zajistí následnou péči o mladé stro-
my.

Jak pro ŽN vysvětluje správce 
městské zeleně Jiří Hemza z odbo-
ru strategického rozvoje a investic, 
u mladých stromů je velmi důležitý 
výchovný řez ke správnému založení 
koruny. „Pokud to se zanedbá, pak 
u dospělých stromů vznikají nechtě-
né defekty a tlaková větvení. Speciál-
ní zásahy na takových stromech pak 
bývají poměrně nákladné,“ dodává. 

Při těchto slovech laiky ihned 
napadnou starší javory v některých 
ulicích, které mají ony kyjovité vět-
ve způsobené nevhodným řezem. 
Žádné stromy ale město nenechalo 
kácet zbytečně. Odstraňované stro-
my byly buď na konci životnosti, 
poškozené nebo překážely průjezdu 
vozů. 

Se svými 9000 stromy patří Žďár k 
nejzelenějším městům a tento trend 
si dle slov starosty Martina Mrkose 
(Žďár-ŽM) chce také udržet. Zna-
mená to však i náročnou a náklad-
nou péči. 

Ekologické město
„Snažíme se Žďár profilovat jako eko-

logické město, což se prolíná jako červe-
ná niť řadou projektů,“ říká starosta. 
Město v tomto smyslu spolupracuje i 
s místními podnikateli. Vzrostlé stro-
my z první etapy Obnovy stromořadí 
již lidé začínají oceňovat.

„Stromy ve městě zachycují prach, 
mírní hluk, udržují vlhkost a poskytují 
stín. Mají i psycho-hygienickou funkci, 
která je v této době velice důležitá pro 
přívětivost a kvalitu života ve městě,“ 
připomíná Martin Mrkos s tím, že 
žďárská Obnova stromořadí se dočká 
i dalších etap.

Nová výsadba nyní probíhala v uli-
cích Drdlova, Jungmannova, Dolní, 
Bezručova, Santiniho, Veselská, Bará-
kova, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 
1.máje, Horní a Brněnská.

Jak vysvětluje místostarostka Lud-
mila Řezníčková (ANO 2011), den-
drolog a autor projektu Obnovy 
stromořadí Josef Souček prochodil 
pozorně město a druhovou sklad-
bu stromů pasoval přesně na potřeby 
daných lokalit.

Josef Souček později vysvětlil pro 
ŽN, že každá ulice má své vnitřní 
měřítko. „Záleží, jak je ulice široká, jak 
daleko jsou stavby od silnice, jak široký 
je chodník. Podle toho volíme druh stro-
mů. Čím širší ulice, tím mohou být stro-
my mohutnější,“ říká.

Kopromis se síťaři
Místostarostka připomíná, že před 

samotnou výsadbou byla pro měs-
to nejsložitější jednání se správci sítí. 
Každá síť má totiž nějaké ochran-
né pásmo, ale nakonec se podařilo 
domluvit kompromisy.

K výsadbě stromů kolem průtahové 
silnice I/37 muselo město získat také 
povolení Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Nakonec vše klaplo a stromy ny-
ní rostou i tam, kde to předtím neby-
lo možné. 

„Všichni chceme topit či svítit, ale také 
chceme mít ve městě kvalitní zeleň. 
Nakonec každý trošku ustoupil ze svých 
požadavků,“ kvituje správce městské 
zeleně. S ním souhlasí i projektant 
Josef Souček. Chválí, že firma je skvě-
lá a síťaři rozumní lidé. 

Kompromisem je v alejích tu a tam 
občasná nepravidelnost. Proluky jsou 
způsobené přítomností inženýrských 
sítí, aby se všechny složky zdravého 
města do ulice vešly.

Když se dendrolog ze svého pohle-
du ohlíží za žďárskou érou kulovitých 
javorů, míní, že ty nemívaly očekáva-
ný efekt. 

„Spíš byly estetickou stafáží v ulici, 
nežli něco, co má zlepšit mikroklima ve 
městě. Navíc do těch ,kuliček´ neustále 
narážela auta,“ konstatuje Souček. I 
přesto zatím kulovité javory zůstáva-
jí v ulici Husova. Projektant tu chce 
v budoucnu obnovit celé stromořadí 
najednou. Volbou budou jednoznač-
ně urostlé stromy s volnou korunou.

Příkladem místa, kam se stromy 
vrací po dlouhých desetiletích, je uli-
ce Drdlova nedaleko parku. Arboristé 
zde zasadili japonské okrasné třešně. 
Asi sedmileté sazenice mají korunu 
nasazenu ve výšce tří metrů. „Snaží-
me se volit dřeviny, aby byly co nejméně 
konfliktní a přitom vytvářely lepší mik-
roklima ulice,“ uvádí dendrolog. 

Jde o stromy kónického tvaru, které 
ve finále dorostou výšky asi 10 met-
rů a budou vytvářet lehký stín. Efekt-
ní sakury brzy zjara vykvetou zápla-
vou růžových květů a na podzim se 
jejich listí zbarví rudě. Ani zde není 
osmimetrový spon mezi stromy zcela 
přesný. V ulici je celá řada zájmů jako 
infrastruktura a parkování. 

Podle letitých zkušeností Josefa 
Součka bývají ulice v centru měst na 
navážkách a v historické urbální vrst-
vě bývá zhutněná suť. I s tím projek-
tant počítá. Např. ve zrekonstruované 
části ulice Nádražní musely být okras-
né třešně vysazeny do strukturálního 
substrátu. 

Strom má přinášet radost
Jak Josef Souček říká, není přízniv-

cem výsadby stromů ve velkém, tzv. 
za každou cenu. Dobrý strom má 
podle něho přijít na správné místo, 
aby se tu mohl dlouhodobě rozvíjet a 
také zestárnout. „Sázet stromy je třeba 
s rozvahou, aby byli všichni spokojeni a 
měli ze stromů radost. Je to dlouhodobý 
prvek,“ míní odborník.

Správce zeleně Jiří Hemza připo-
míná i druhou stranu mince, a to je 
následná zodpovědnost za stromy a 
náklady na jejich údržbu. 

„Někdy to končí tak, že se stromy 
s velkou slávou vysází, ale pak skončí 
ve špatném stavu a mnohdy se uškrtí na 
kotvení,“ konstatuje.

Až skončí tříletá následná péče o 
nově vysazené stromy v režii doda-
vatelské firmy, pak město převez-
me stromy do své správy. To budou 
i náklady navíc. Jak správce zeleně 
vysvětluje, jednotlivé činnosti pra-
videlné údržby žďárské zeleně jsou 
vedeny a vyčísleny v plánu péče.

Náklady se ale letos navyšují kvů-
li nutným zásahům na dříve zane-
dbaných stromech. Jiří Hemza chce 
dostat zeleň do stavu, kdy nebude 
nebezpečná. 

Žďáráci dle jeho zkušeností reagu-
jí na novou výsadbu většinou pozi-
tivně. I když i negativní reakce se prý 
objeví. V průběhu podzimního sáze-
ní se např. ozývali lidé, kteří nechtějí 
žádné stromy nebo nejsou spokojeni, 
že zrovna před jejich domem je nyní 
strom. Jiní naopak chtějí stromů ještě 
víc. „Je to takové balancování na hra-
ně mezi těmito skupinami,“ konstatu-
je správce. O sběr spadaného listí se 
město každoročně v exponovaných 
lokalitách stará.

VÝSADBA okrasných třešní v ulici 
Drdlova.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďár dostal stovky nových stromů
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