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(Dokončení ze strany 1)
V návrhu pěstebních opatření  jsou 

navrženy práce, které jsou nezbytné pro 
další zachování perspektivních dřevin 
v parku. Samotný dendrologický průzkum  
na hodnocení dřevin vychází z platného 
metodického principu. 

Řeč čísel 
V Kolářových sadech je zmapováno 

987 stromů. Keřové partie nejsou součástí 
mapování.  Z tohoto počtu budou provede-
na opatření u jednotlivých dřevin 

- zvýšení statické stability  7 ks
- udržovací řez 59 ks 
- speciální ošetření  2 ks
- ořezy suchých větví  42 ks
- ořezy výmladků 9 ks
- ořezy zlomů a pahýlů  8 ks
- péče o výsadbu  21 ks
- ošetření dutin  1 ks 
Celkem bude ošetřeno 149 dřevin. Dle 

projektu má dojít ke kácení celkem 257 
kusů dřevin, z nichž je podstatná část stro-
mů (220) a dále je zde několik vícekmen-
ných dřevin keřového charakteru. 

Ke kácení byly navrženy stromy, 
u nichž nelze zajistit provozní bezpečnost  

Ke kácení byly v prvé řadě navrženy 
stromy, u kterých nelze zajistit provozní 
bezpečnost. To je příklad všem známé bře-
zové aleje v parku. V současnosti je zde 
přes  80 bříz, jejichž životnost končí, což 
je patrné z velkého množství odumřelých 
kosterních větví a dále z mnoha dalších 
úkazů. 

Z aleje bylo odstraněno již několik zce-
la suchých jedinců, přibývají další.V trávě 

pod odstraněnými stromy lze najít hou-
bové plodnice dřevokazných hub, které 
parazitují na kořenech, a proto při obnově 
aleje bude muset dojít k vytrhání pařezů, 
částečnému odtěžení zeminy, dezinfekci 
míst a novou výsadbu zakládat po návozu 
nové zeminy. Opětovně by zde měla být 
vysázena bříza. 

Březovou alej je nezbytné 
obnovit najednou 

Pokud má dojít  k obnově březové ale-
je, je nezbytné toto uskutečnit najednou 
z mnoha odborných důvodů. Dále je třeba 
zvolit větší výsadbové spony na to, aby 
nové břízy měly svůj vlastní prostor, moh-
ly se vyvíjet a nedošlo k přeštíhlení dřevin, 
což vede k následné a postupné degradaci 
stromů.

Další větší kácení je v okolí ová-
lu u hvězdárny, kdy z původní čtyřřadé 
výsadby je třeba některé stromy rostou-
cí v zápoji odstranit, aby uvolnily místo 
těm perspektivnějším. Jedná se o zhruba 
30 kusů. Některé z nich nejsou v dobrém 
zdravotním stavu. Téměř všechny zde ros-
toucí dřeviny musejí být ošetřeny, neboť 
jejich stav to vyžaduje.

V neposlední řadě je navrženo odstra-
nění dřevin, které rostou ve skupinách, 
vzájemně si stíní, mají spletené kosterní 
větve korun, a tím dochází nejen k lámání 
větví při větru, ale i odklonu stromu k lep-
ším světelným podmínkám.  V parku je 
takových skupinek cca 10, kde byly méně 
perspektivní jedinci navrženi k odstranění. 
Dále se navrhly k odstranění dřeviny, kte-
ré jsou různě deformované, s ulámanými 
vrcholy apod. 

V poslední řadě jsou k odstranění 

navrženy dřeviny, které zde byly vysáze-
ny naprosto nevhodně a které do celkové 
koncepce parku nezapadají. Je to příklad  
téměř 30 thují rostoucích při vchodu do 
parku z ulice Šmeralovy, které mají být 
nahrazeny novou výsadbou listnatých 
stromů. 

Státní dotace je určena na ošetření 
dřevin a novou výsadbu 

Projekt na regeneraci Kolářových sadů 
byl v dubnu roku 2006 předložen na 
Státní fond životního prostředí se žádos-
tí na dotace. Dotační titul se týká pouze 
ošetření dřevin a nových výsadeb dřevin. 
V červnu 2007 město Prostějov obdrželo 
příslib dotace na regeneraci parku dle 
předloženého projektu, za předpokladu 
splnění dalších podmínek  a dofi nancová-
ní projektu. Z přislíbené dotace nelze hra-
dit žádné práce spojené s kácením stromů 
ani frézování či trhání pařezů. 

Při obnově parku 
bude vysázeno 5 832 dřevin 

Dle projektu by následně mělo být 
v parku vysázeno 112 vzrostlých listna-
tých stromů (odvod kmínku v rozpětí 14 
– 16 cm), 5 338 listnatých keřů a  382 
jehličnatých stromů a keřů.  Celkem bude 
tedy vysazeno 5 832 dřevin. Provedena 
bude také rozsáhlá revitalizace travních 
porostů a výsadba trvalek.

Z výše uvedeného je zřejmé, že není 
v zájmu města Prostějova likvidovat 
zeleň, ale je snaha o její obnovu a za cho-
vání. 

Fakta o Kolářových sadech
Při rekonstrukci parku bude vysázeno 5 832 dřevin, 

z toho 112 vzrostlých listnatých stromů a 382 jehličnatých stromů a keřů Rada města Prostějova na svém zase-
dání dne 31. července 2007 schválila 
koordinaci investičních i neinvestičních 
prací v Kolářových sadech. To zname-
ná, že budou dokončeny investiční akce 
pro vybudování nového povrchu oválu 
v letošním roce. Současně Rada měs-
ta Prostějova doporučila Zastupitelstvu 

města Prostějova přijmout neinvestiční 
dotaci na regeneraci Kolářových sadů 
a uzavřít příslušnou smlouvu se Stát-
ním fondem životního prostředí tak, aby 
v roce 2008 mohla být provedena výsad-
ba nových dřevin a ošetření stávajících 
v souladu s odborným posudkem Doc. 
Pavla Šimka.

Usnesení Rady města Prostějova
ke Kolářovým sadům

Libor Tandler, 
zpracovatel žádosti o dotaci pro projekt 
„Regenerace Kolářových sadů“ 

Názory, které prezentují odpůrci projek-
tu regenerace Kolářových sadů, nepovažuji 
v mnoha ohledech za korektní. Posuzovat 
zdravotní stav jednotlivých stromů a bavit 
se o kácení či nekácení jednotlivých stro-
mů je samozřejmě možné a jistě správné, 
postavit však celou záležitost jako radi-
kální odmítnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí je nerozumné.

Nechci nijak hodnotit odborné znalos-
ti občanů, kteří se v minulém týdnu sešli 
v Kolářových sadech a stromy hodnotili. 
Vím, že řada z nich má v oboru rozsáhlé 
znalosti. Pokud by však takové hodnocení 
mělo být věrohodné a objektivně správné, 
musel by být přítomný minimálně profes-
ní dendrolog či arborista. 

Jedině člověk, který se oboru dlouhodo-
bě věnuje, a podotýkám že v nestranných 
službách odborné organizace ochrany 
přírody a není na projektu nijak zaintere-
sován, může upozornit na aspekty,  které 

jsou laikům na hony vzdálené. Zprostřed-
kování kontaktu s kolegy, kteří se posuzo-
vání zdravotního stavu stromů profesně 
zabývají, všem nabízím.

Předmětem dotace nejsou jen výsad-
by stromů a keřů, ale i fi nančně náklad-
né odborné arboristrické ošetření spousty 
starých stromů, které mají dlouhodobou 
perspektivu a bez dotace Státního fondu 
životního prostředí se této potřebné péče 
jen stěží kdy dočkají. 

Nejsem žádný zastánce nadměrného 
kácení; kácení stromů je jistě krajní případ 
v péči o městskou zeleň, v Kolářových 
sadech je však nutné - k tomu jsem dospěl 
po více jak roční práci na projektu. 

Jak opět zdůrazňuji, podle mého názoru 
nikdy město neinvestuje do obnovy Kolá-
řových sadů větší prostředky, nebudou-li 
vázány na dofi nancování státní dotace. 
Výsadby se budou jen fl ikovat a „nebude 
to mít hlavu a patu“.

Abych to shrnul: podle mého názoru 
vylévají odpůrci regenerace Kolářových 
sadů vaničku i s dítětem.

Ilustrační fota z Kolářových sadů dokládající nutnost jejich regenerace - odlomená větev z vrby, pařez v březové 
aleji napadený houbou.  Foto: archiv MěÚ v Prostějově

Zdeněk Chmelař, 
člen Českého svazu ochránců přírody Prostějov

Obvykle nemám ve zvyku vyjadřovat se 
k věcem, kterým nerozumím.  Tentokrát 
mi to ale nedá…

Nechci mluvit o tom, zda kácet či ne. 
Necítím se k tomu vůbec kompetentní 
(a to i přesto, že působím v Českém svazu 
ochránců přírody). Chci jen poukázat na 
několik momentů, na které by v probíha-
jící debatě o parku neměly být zapome-
nuty - třeba jen proto, aby argumentace 
nesklouzla z racionální roviny do emoci-
onální.

Park není ekosystém, který by vznikl 
samovolně, pouze působením přírodních 
sil. Je to dílo lidí. A životnost umělých lid-
ských výtvorů je velmi často podmíněna 
dalšími lidskými zásahy, které v některých 
případech mohou napomáhat přírodním 

silám, ale někdy musí jít i proti nim. Vět-
šina stromů v parku byla vysazena v jedné 
době. Postupně stárne a dříve nebo později 
nevyhnutelně přijde čas, kdy bude potře-
bovat radikální omlazení. Zda tento čas už 
nastal či ne, to je otázkou pro odborníky.  
Že ovšem jednou nastane, je stejně jisté, 
jako že po dni následuje noc.

Estetická hodnota březové aleje spočívá 
mimo jiné v tom, že alej je tvořena stromy 
stejného druhu, stejného věku, vysázený-
mi ve stejných rozestupech... Tedy faktory, 
které mají hodně daleko k tomu, co běžně 
nacházíme v přírodě. Můžeme postupně 
nahrazovat nemocné stromy v aleji nový-
mi. S postupujícím časem však lze těžko 
předpokládat, že alej bude i nadále vypa-
dat tak, jak jsme ji znali doposud.

Netroufám si posuzovat, nakolik jsou 
jednotlivé stromy zdravé či ne. Tohle je 

úkol pro odborníky. Já pouze tuším, že jde 
o velmi nelehký úkol. Na jedné straně mají 
snahu zachovat každý strom (nedokážu si 
dost dobře představit dendrologa, který by 
neměl rád stromy). Ovšem na druhé stra-
ně určitě nechtějí, aby se od nemocných 
stromů nakazily i ostatní stromy. Či snad 
dokonce, aby někoho zranila padající 
větev starého stromu. 

Nechtěl bych být v kůži těch, kteří 
rozhodují o osudu parku. I v mé profesi 
jsem často konfrontován s problémy, které 
nemají jednoznačná řešení (a to i přesto, že 
pracuji v oblasti informačních technologií 
- tedy v oblasti docela exaktní). Chápu, že 
ve sporných případech se dendrologové 
musejí přiklonit k řešení, které je z důvo-
du nemožnosti přesného posouzení všech 
faktorů statisticky bezpečnější. I když 
z našeho pohledu možná bolestivější…

Názor ochranáře ke Kolářovým sadům:

Park je dílem lidí. A životnost lidských výtvorů 
je často podmíněna dalšími lidskými zásahy

 Ilustrační fota z Kolářových sadů dokládající nutnost jejich regenerace - proschlá koruna + další odlomená větev, 
pořezaná a připravená na odvoz společností .A.S.A. TS Prostějov.  Foto. Archiv MěÚ v Prostějově 

Proč neodmítat regeneraci 
Kolářových sadů

Eva Zatloukalová, členka komise životního prostředí, zastupitelka 
a předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Prostějov:

„Chápeme nutnost regenerace Kolářových sadů. Co se týče březové aleje, bude 
odtěžena před výsadbou nových bříz také původní zemina, v níž se daří houbovitým 
chorobám, což považuji za velmi rozumné. Věřím, že celá regenerace Kolářových 
sadů proběhne velmi citlivě.“

Poděkování

Vážená rado města Prostějova,
chtěla bych vám touto cestou moc podě-

kovat za vstřícný přístup při obnovení dět-
ského hřiště pro nejmenší v ulici Jaselská 
v Prostějově – Vrahovicích. Malých dětí 
v této části Vrahovic hojně přibývá a tako-
vé hřiště tu doposud chybělo.

Zároveň bych chtěla poděkovat míst-
nímu osadnímu výboru, konkrétně paní 
Miladě Galářové, za aktivitu při řešení 
tohoto problému.

 Za maminky z Vrahovic 
  Monika Vantuchová 

Od maminek z Vrahovic 

Poděkování za podporu města 
handicapovaným a seniorům

Není možno neocenit podporu našeho 
města handicapovaným a seniorům. Již po 
několik let probíhá spolupráce města Pros-
tějova s naší organizací a jejím výsledkem 
je zásobování půjčovny Lazariánského 
servisu, které bylo dosud organizováno při 
Svazu tělesně postižených v Kostelecké 
ulici, prostředky a pomůckami (polohovací 
postele, vozíčky, chodítka, přenosné toale-
ty) pro domácí uživatele. Tyto jsou každo-
ročně přiváženy ze Švédska a jejich dobrá 

kvalita je v našem okolí velmi oceňována. 
Svatolazarská komenda v Prostějově, kte-
rá je řídícím orgánem Lazariánského ser-
visu, tak plní historické charitativní poslá-
ní rytířského řádu sv. Lazara, který vznikl 
v Palestině na přelomu 12. stol. - pomáhat 
těm nejpotřebnějším. Za pomoc při reali-
zaci těchto cílů děkujeme co nejsrdečněji 
členům rady a jejich pochopení pro aktu-
ální problémy v sociální sféře. 

  Petr Dohnal

Do 31. srpna bude částečně uzavřena 
Dolní ulice, a to z důvodu opravy elektric-
kých kabelů. 

Ulice není pro dopravu uzavřena kom-
pletně, není stanovena žádná objízdná 
trasa. 

Dopravní omezení ve městě

Částečná uzavírka Dolní ulice 

Až do 31. října si řidiči musejí dát pozor 
na dopravní omezení ve Wolkerově ulici 

v místě odbočení do Sušilovy ulice, kde se 
buduje odbočovací pruh. 

Omezení dopravy ve Wolkerově ulici


