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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 
V březnu začíná I. etapa revitalizace zeleně, bude se kácet a hned sázet 

Zeleň ve městě je citlivé téma pro každého, v péči o ni postupuje město výhradně 
ve spolupráci s odborníky. Ačkoli se občas objeví články v tisku a komentáře plné emocí 
a soudů, je třeba se ohradit – péče o každý strom je pečlivě plánovaná. Vychází z pasportu 
zeleně a na něj navazující projekt Revitalizace zeleně města, rozdělený do dvou etap.  

První etapa zahrnuje část cyklostezky a její realizace začíná v těchto dnech. Zásah se týká 
vytížené části topolových alejí podél Labské cyklostezky za hasičárnou, zimním stadionem 
a rodinnými domy za železničním mostem. Projekt této části zpracoval zahradní architekt 
a dendrolog Ing. Josef Souček. O charakteru zásahu informuje poradce pro městskou zeleň 
Ing. Jan Lukeš: „Alej se skládá z poměrně starých exemplářů topolů kanadských s příměsí 
topolů vlašských. Jsou ve špatném až havarijním stavu. Většina těchto přirozeně křehkých 
a krátkověkých stromů se nachází na konci životnosti, provozní bezpečnost je narušená. Dvě 
třetiny stromů, celkem pětaosmdesát kusů, je navrženo ke kácení a hned v dubnu dojde 
k nové výsadbě. Jde o obnovu dožívajících alejí topolů, které jsou pro dané místo nevhodné.“  

Jednu třetinu dotčené aleje tvoří topoly navržené k odbornému arboristickému ošetření. 
Mají perspektivu dalších let až desetiletí, jsou voleny ty nejkvalitnější exempláře v logických 
celcích k zachování. Pro vyskytující se druhy drobných živočichů a bezobratlých tak zbude 
dost životního prostoru ve starých stromech. Celkem se v lokalitě zachová a ošetří 50 kusů 
vzrostlých stromů. Nová výsadba zahrnuje 30 topolů černých, 50 dubů letních, ke křížku se 
vysadí dvě lípy velkolisté. Topoly černé rychlostí růstu brzy zaplní prázdná místa po 
pokácených dřevinách. Duby sice rostou pomalu, zato jsou výrazně dlouhověké a majestátní. 
„Obnova posílí parkový charakter lokality s ohledem na vnesení prvků stability, 
dlouhověkosti a monumentálnosti díky dubům,“ informuje Jan Lukeš.  

Druhá část revitalizace se dotýká sedmnácti lokalit po Nymburce (sídliště Drahelice, Zálabí, 
Špička, Park Dr. Brzoráda, Velké Valy a další). Tuto arboristickou část projektu zpracoval 
David Hora na základě pasportu zeleně. Navrhované zásahy v podobě zdravotních, 
bezpečnostních a výchovných řezů stabilizují stromová patra tak, aby byl zajištěn dobrý 
rozvoj dlouhodobě funkčních korun stromů jako významného prvku modrozelené 
infrastruktury a také bezpečnost. Celkem dojde k ošetření 443 vzrostlých stromů. 

Cena projektu (zakázky) revitalizace zeleně byla soutěží snížena z předpokládaných téměř 
čtyř milionů na 2,6 mil. Kč bez DPH. Z toho je šedesát procent hrazeno z dotace operačního 
programu Životní prostředí. Bez kvalitního a smysluplného projektu by dotace nebyla 
přiznána. „Prosíme tímto občany o pochopení. Jde o pečlivě připravené a plánované zásahy. 
Každým rokem vysadíme přibližně sto kusů nových stromů a kolem padesáti kusů z důvodu 
špatného stavu pokácíme,“ upozorňuje místostarosta Bořek Černý. Letos během jarní 
výsadby přibude 14 stromů v areálu nemocnice a okolí, Velké Valy ozdobí čtyři jírovce a 
v ulicích města vysázejí pracovníci TS dvaadvacet kulovitých javorů. V dubnu ozeleníme 
Jankovice, a to více než tisícovkou keřů a devětadvaceti stromy. Větší objem výsadby 
se chystá na klimaticky vhodnější podzim. Revitalizaci můžete sledovat v Projektech města. 
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