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Regenerace vybraných částí veřejné zeleně  
 

Město Svitavy realizovalo v období od listopadu 2014 do října 2015 s podporou z Operačního programu 
Životního prostředí projekt „Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy“ . V rámci projektu 

došlo k pokácení provozně nebezpečných dřevin, vysazení dřevin nových a 
k provedení zdravotních a bezpečnostních řezů stromů, případně instalaci 
vazeb na tlakových větveních stromů.  
 Některé z ošetřených stromů však bude nyní nutné z projektu vyjmout, 
neboť musí být pokáceny z důvodu kolize s realizací rekonstrukcí kanalizací 
a vodovodů či dalších investičních akcí, případně kvůli významnému 
zhoršení jejich zdravotního stavu. Z tohoto důvodu byly se správcem 
veřejné zeleně vybrány k ošetření náhradní stromy, u nichž bude proveden v 
letošním roce zdravotní či bezpečnostní řez.  
Kácení se týká celkem dvanácti stromů ošetřených v rámci tohoto 
projektu a náhradního ošetření čtrnácti stromů v následujících 
lokalitách na území města Svitavy: 
- ul. Hradební - za mototechnou  
- ul. Jungmannova 
- „Lánská hasičská zahrada“.  
V lokalitě „Lánská hasičská zahrada“ se nachází stromy, které vyžadují 
bezpečnostní či zdravotní řez, případně lokální redukci koruny z důvodu 
jejich stabilizace. Stromy v této lokalitě však nerostou na pozemcích města, 
ale na soukromých pozemcích a pozemcích Sboru dobrovolných hasičů 

Svitavy-Lány. S ohledem na skutečnost, že se na lánské zahradě konají veřejné akce, navrhujeme tyto plochy 
zařadit do projektu regenerace. I v rámci tohoto projektu byly ošetřeny stromy, rostoucí na pozemcích jiných 
vlastníků, než města Svitavy. Konkrétně se jednalo o pozemky Ministerstva zemědělství ČR, Pardubického 
kraje a Římskokatolické farnosti Svitavy. 
Podmínkou poskytovatele podpory, kterým je Státní fond životního prostředí ČR, je uzavřít s vlastníky 
pozemků, na nichž je realizováno ošetření dřevin v rámci projektu, smlouvy o umožnění realizace opatření.    
 

Zmlazovací řezy 
Údržba zeleně ve Svitavách pokračuje i v zimních měsících. SPORTES Svitavy, jako správce veřejné zeleně, 
v zimním období provádí zejména údržbu keřů a kácení a ošetřování stromů. Mezi operace, které se na 
stromech provádějí v zimních měsících, patří také tzv. tvarovací řezy stromů, někdy nesprávně označované 
jako zmlazovací řezy. Tvarovací řezy se mohou provádět pouze na vybraných druzích stromů, které se 
vyznačují dobrou korunovou a kmenovou výmladností a jsou k těmto typům řezů určené.  Základním cílem 
tvarovacích řezů pak je udržení vysazeného stromu na daném stanovišti po co nejdelší dobu. Provedením 
tvarovacího řezu předcházíme kolizím stromu s okolím, neboť v případě zanedbání řezu může docházet např. 
k zasahování korun stromů do průchozích či průjezdních profilů komunikací, k zastiňování oken, zakrývání 
dopravního značení, veřejného osvětlení apod.  
 
V uplynulých dnech bylo touto technologií ošetřeno 13 stromů, a to na náměstí Míru (ve spodní části u 
fontány), na ul. U nemocnice a na ul. A. Slavíčka před bytovým domem A. Slavíčka 36 – 40.  
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