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                Připomínky k dendrologickému průzkumu jižní a severní části projektu 

 

Zásadní nedostatek podkladů, které mají sloužit ke zdůvodnění kácení stromů vidíme 

v tom, že dendrologický průzkum nevyhodnocuje ekologický dopad a dopad na kvalitu 

místa pro stávající uživatele veřejného prostoru. Nezabývá se kvalitami jako je prašnost, 

nebere ohled na klimatické podmínky, estetiku prostoru, jeho harmonii, kompozici a 

proporce, návaznost na tradici. 

 

Požadujeme, aby se k jednotlivým stromům přistupovalo individuálně, s přihlédnutím ke 

všem výše zmíněným kvalitám. Stromy, které jsou již ze zenitem vykácet. Ve shlucích 

stromů, kde si jednotlivé stromy konkurují vybrat perspektivní jedince a ostatní pokácet. 

Stromy, které mají perspektivu života dalších 15 až 20 let odborně ošetřit (zdravotní a 

bezpečnostní řez). Stromy, které jsou ohroženy automobily zabezpečit proti poškození 

ochrannou mříží nebo zábradlím. 

Do uvolněných míst po vykácených stromech zakomponovat novou výsadbu. 

 

Představu o vysázení nové aleje nepovažujeme pro danou lokalitu jako vhodnou. Alej 

v tomto území nikdy nebyla a nenavazuje na tradici ani historii lokality. Nově vysázená 

alej nebude dominovat ani komunikovat s okolím, jelikož  poetika a měřítko daného místa 

je charakteru maloměstského až vesnického. V přilehlém novém sídlišti je naopak 

rovných ulic s „alejemi“ až moc.  

 

Dalším důvodem našeho negativního postoje k razantnímu kácení je skutečnost, že 

převážná část stromů je vitálních, zdravých, velmi pěkných, zajímavě rostlých a 

s mnohaletou perspektivou života. Oproti tomu stromy vysazované dnes nemají tak 

velkou šanci dorůst do dospělosti (viz vandalismus, kvalita životního prostředí,  

zanedbáváni péče o dřeviny). 

 

Dále máme silné a odůvodněné výhrady k tomu, že autor dendrologického průzkumu je i 

autorem následné úpravy zeleně, tj. navrhovatelem nové aleje - z našeho pohledu zde 

dochází k jasnému střetu zájmů dané osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Podněty  k mobiliáři 

 

Našimi podněty se snažíme o vytvoření veřejného prostoru - místa živého, užitečného a 

využívaného.  Koncipovali jsme je jako orientační návrhy řešení některých sektorů 

Parteru Starý Prosek.   

 

1. U viničního sloupu – jižní část 

Odpočinkový záliv – společenský prostor s lavičkami sestavenými do křivek tak, aby 

sedící se spolu mohli bavit. 

 

2. Za pomníkem – jižní část 

      Posezení pod stromy v podkově z laviček.  

 

3. Komunitní centrum -  severní trojúhelník  

      Prostor sloužící k odpočinku, zábavě a setkávání. Pohodlné lavičky seskupené tak,  

aby sedící spolu mohli komunikovat, s minimálními herními prvky přírodního 

charakteru (přírodní materiály a barvy), cesty s platovým povrchem.   

 

4. Příčný hrací prostor - sever 

Prostor oddělený sloupky proti vjezdu vozidel. Vybavení hracími prvky pro malé a 

větší děti (např. prvky typu sportovních nářadí) a dobře situovanými lavičkami. 

Mobiliář rozmístit do větší plochy napříč cesty tak, aby se tím tento prostor vymezil a 

narušil vertikální linií stoupající cesty. Prostor pak vymezit i konceptem dlažby. Pokud 

se podaří do prostoru najit vhodný vodní prvek (nenáročný a bezpečný, viz obr.2) 

určitě to atraktivitě místa prospěje. Tento prostor by měl sloužit především dětem a 

obyvatelům nového sídliště, které k danému prostoru přiléhá. Toto sídliště je 

prostorově velmi sevřené a nejsou tu žádné hrací prostory. 

 

5. Piknikové zákoutí - sever 

      Lavice se stolem a odpadkovými koši, několik hracích posedových prvků.  

 

Dále pak navrhujeme umístit do PSP stojany na kola ( před kostelem, před hospodou  

U Špačků a U zlatého selete), odpadkové koše a rozvolněné lavičky.   

Zároveň navrhujeme do prostoru zakomponovat venkovní výtvarné prvky, např. požádat o 

spolupráci místní výtvarníky z Trafačky nebo jiné alternativní umělce.  

 

 

 

 

Těšíme se na další spolupráci 

 

S pozdravem 

Ing. Dana Balcarová a Ing. Hana Hačecká 

Krocan, o.s. 

 

 

 

Přílohy:  

Zákres sektorů 1.-5. příloha A. a B. 

Ukázky mobiliáře určeného  pro veřejné prostory 


