
Reakce na článek z vydání 5/2021 

 „Záměr doplnění vegetace na náměstí“ 

„Prosadíme více zeleně a okrasných rostlin do centra města“ 

 

V RH č. 5/2021 seznámilo politické hnutí ANO čtenáře se svým záměrem doplnit vegetaci na náměstí 

Míru. Z původního návrhu JUDr. Cutáka na provedení úpravy zeleného pásu v okolí radnice, který 

poprvé zazněl v červnu 2020 a měl být rozpracován ve studii, je ozelenění celého náměstí.  

Ač návrh na první pohled může působit jako pozitivní změna v centru města, je několik důvodů, proč 

je takový krok stěží realizovatelný. Když pomineme názor odborníků z Národního památkového ústavu 

(viz předchozí vyjádření), kteří zdaleka nejsou s JUDr. Cutákem ve shodě, existují i další závažné 

objektivní důvody. 

Náměstí prošlo v roce 2014 a 2015 rozsáhlou rekonstrukcí, a to včetně inženýrských sítí, povrchů, 

osvětlení, mobiliáře i zeleně. Při rekonstrukci došlo k sejmutí původní svrchní vrstvy terénu (asfalt, 

dlažba) místy až do hloubky cca 1 m. V této hloubce byla na jižní straně náměstí odkryta původní velmi 

nahusto kladená valounová dlažba, která byla archeology zdokumentována a z velké části ponechána 

(menší část byla vyzvednuta a je z ní vydlážděno prostranství kolem sochy sv. Jana Nepomuckého před 

Českou poštou). Stromy vysázené v těchto místech by tedy nemohly prosperovat, jejich kořenový 

systém by neměl potřebný prostor. Výsadbě stromů brání i inženýrské sítě. Nová řada stromů je 

navrhována z části souběžně nebo v místě křížení existující sítě veřejného osvětlení, komunikačního 

vedení CETIN a optického kabelu. Proto by bylo nutné je přeložit. Zjednodušeně řečeno – vysázení 

patnácti stromů by znamenalo rozkopat čtvrtinu náměstí. Pravdou je, že i vysazení kvetoucích keřů 

v okolí radnice, které budou vyžadovat občasnou zálivku, může vést k zavlhání a poškozování objektu 

radnice. Stávající zeleň vhodně doplňují květinové pyramidy, které neruší pohled na radnici a náměstí 

příjemně rozsvítí. Na náměstí pak navazuje Radniční ulice s množstvím stromů, keřů a trvalkových 

záhonů. 

V našem podhorském městečku s poměrně vysokou nadmořskou výškou a chladnějším klimatem 

neobstojí ani argumenty o potřebě zastínění náměstí při parných letních dnech. Ve městě, jehož část 

leží v CHKO Jeseníky a v širším záběru i v Přírodním paku Sovinecko, takže to máme do přírody jen pár 

kroků, není třeba udělat z náměstí další zelený parčík.  

Domníváme se, že stávající architektonická podoba náměstí, která dává vyniknout jasné dominantě 

náměstí – radnici, je velmi zdařilá. Kladné ohlasy na ni máme nejen ze strany občanů, ale také 

od odborné veřejnosti.  
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