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Regenerace veřejně přístupné zeleně 
 

Právě v těchto dnech začíná dlouho připravovaný projekt Regenerace veřejně přístupné zeleně města 
Svitavy. Projektová příprava akce trvala tři roky a jejím primárním cílem je zajištění komplexní regenerace 
stromového patra, jako nejdůležitějšího prvku městské veřejné zeleně. Ošetření a výsadba stromů, keřů a 
zelených ploch je dotačně podporována z Operačního programu životní prostředí v oblastech zlepšování stavu 
přírody a krajiny a podpory regenerace urbanizované krajiny a dosahuje 80% z celkových nákladů, které činí 
přibližně 15 mil. Kč. 
Celkový počet stromů se v našem městě pohybuje okolo 5 tis. 
kusů. Z toho necelou polovinu tvoří stromy s tzv. sníženou 
provozní bezpečností. Patří sem dřeviny s různými růstovými 
defekty, sníženou vitalitou anebo například stromy, které jsou v 
kolizi s překážkami (např. nadzemní vedení či budovy). 
Takovéto dřeviny je třeba odborně ošetřit. Současně však 
ošetřené stromy musí být dlouhodobě perspektivní, neboť jednou 
z dotačních podmínek je jejich desetiletá udržitelnost na 
původním stanovišti. A právě tyto stromy tvoří základní pilíř 
celého projektu. 
Akce bude zahrnovat několik pracovních operací. Podkladem 
projektu je tzv. inventarizace a návrh opatření zpracovaný 
špičkovou poradenskou firmou, která v oboru arboristiky působí 
nejen v ČR, ale i v jiných evropských zemích. Projektová 
dokumentace definuje stav dřevin a stanovuje způsob, jak s 
jednotlivými stromy zacházet. 
Nejvýznamnější položkou bude ošetřování dřevin, které bude 
probíhat postupně po celou dobu projektu. Na sto šesti lokalitách bude ošetřeno 2 350 stromů. Jedná se o 
různé typy udržovacích řezů - bezpečnostní, zdravotní, redukční, řezy stabilizační (obvodové redukce, 
stabilizace korun) a v menší míře i řezy tvarovací. V sedmi případech bude provedena přístrojová tahová 
zkouška, která prověří odolnost stromu proti vývratu či zlomení kmene. Na téměř 100 stromech budou 
instalovány bezpečnostní vazby, u dalších desítek stromů budou zkontrolovány vazby nainstalované v 
dřívějších letech a případně i vyměněny.   
Ještě v podzimním období tohoto roku bude akce zahájena ošetřováním stromů na ulici Vančurova, Poličská 
(pouze část stromořadí v majetku města), Hálkova (topoly u garáží), Jungmannova a Nádražní. V zimním 
období bude na různých lokalitách ve městě pokáceno 19 neperspektivních stromů, včetně odstranění pařezů. 
Jednou z dotačních podmínek je tyto pokácené stromy nahradit novými ve stejné lokalitě. Nové výsadby 
stromů a keřů budou pravděpodobně zahájeny až v jarních měsících příštího roku. Celkem bude vysazeno 470 
nových stromů a 3 800 keřů, z toho budou necelé dvě stovky stromů vysazeny v zastavěné části města. 
Ostatní zeleň bude vysazována v okolí města, např. u polních cest. 
Projekt bude ukončen na podzim roku 2015, tím však pro nás práce zdaleka neskončí. Následovat bude 
několikaletá péče o vysazené dřeviny, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro jejich zdravý růst v dalších 
desetiletích. U stromů bude třeba nainstalované bezpečnostní vazby pravidelně kontrolovat, aby správně 
plnily svou funkci. A velmi důležité bude pokračování v kontrolách, neboť i po ošetření se stromy budou dále 
vyvíjet a jejich stav se může měnit.  
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