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PROJEKT VYSAZENÍ LISTNATÝCH STROMKŮ NA SÍDLIŠTI NERUDOVA V TŘEŠTI

Vzhledem ke skutečnosti, že občanské sdružení Třešť 21 plánuje v roce 2007 vysadit asi 19 stromků převážně
na soukromých pozemcích ve městě Třešti a okolí, nabízíme Městu Třešť, že bychom další výsadbu mohli
realizovat na obecních pozemcích v prostoru sídliště Nerudova v Třešti. Výsadba by byla uskutečněna
svépomocí bez jakékoliv finanční či materiální účasti Města Třešť.
Cílem projektu by mělo být doplnění stávající zeleně na sídlišti Nerudova, tak aby se tam zlepšily estetické a
hygienické podmínky k bydlení. Stávající zeleň byla vysazována nekoncepčně, většinou bez povolení
svépomocí obyvateli panelových domů. Z velké části se jedná o jehličnaté stromy. Vysazovány byly na ne
úplně vhodných místech, příliš blízko fasádám domů, do ochranných pásem sítí atd. V některých částech
sídliště nebyly vyšší dřeviny zasazeny vůbec a chybí zde dodnes.
Proto jsme v terénu vytipovali několik míst, kde by bylo přínosné stávající zeleň obohatit o další dřeviny.
Záměrně jsme nepracovali s lokalitami, kde se předpokládá v budoucnosti rozvoj, tzn. mezi osmipatráky a tratí,
podél Nerudovy ulice, hřiště kolem DDM. Zcela důsledně je navržená výsadba umisťována mimo ochranná
pásma jakýchkoliv sítí, dokonce vždy s rezervou 1 metr. Také od fasád obytných domů jsou stromky umístěny
minimálně 12 metrů, tak aby ani v budoucnu, až se strom rozroste, nemohl zastiňovat okna bytů. Místa pro
výsadbu byla pečlivě vybrána tak, aby spolu se stávajícími budovami a zelení vytvářena zajímavé uzavřené i
otevřené prostory. Někde jsou stromy sázeny blíž k sobě, aby vytvořily předěl mezi dvěma prostory, někde jsou
vysazeny uprostřed volné plochy jako solitéry.
Co se týče druhové skladby stromků, bude se jednat pouze o listnaté stromy vhodné pro výsadbu do obytných
oblastí. Na základě dohody s Akademií věd ČR máme možnost využít dostatečné množství náletových dřevin
ze zámeckého parku k přesazení na jiné místo. Ze stromů vhodných k přesazení do obytné zástavby jsou
v zámeckém parku k dispozici dub, buk, javor, lípa, habr. Po vysazení stromků budou stabilizovány dřevěnými
kůly, tak jak je to obvyklé, aby se minimalizovala možnost zničení větrem nebo vandaly.
Jelikož veškeré vytipované pozemky jsou v majetku Města Třeště, nabízíme tímto tento projekt Městu Třešť
k posouzení. K výsadbě je potřeba povolení majitele pozemku. Jelikož je všechna výsadba mimo ochranná
pásma sítí, nevyjadřují se k této výsadbě správci sítí. K výsadbě se nevyjadřují ani orgány ochrany přírody.
Pro Město Třešť má tato nabídka nesporné výhody v tom, že zdarma byl zpracován plán výsadby, což
vzhledem k obrovskému počtu sítí nebylo jednoduché. Zcela zdarma pro Město pak proběhne výsadba, což při
minimální ceně vysazení jednoho stromku 5000,-Kč, činí úsporu 75000,-Kč z městského rozpočtu. Sdružení
T21 nabízí, že se v prvních letech bude starat i o tvarování koruny stromků. Jedinou oblastí, kde by bylo
vhodné spolupracovat s Městem, je zalévání vysazených stromků v prvním roce, kdy je zvýšený nárok na
přísun vody.
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