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„Záměr doplnění vegetace na náměstí“ 
„Prosadíme více zeleně a okrasných rostlin do centra města“ 

Přesně tak zněl v podtitulku uvedený jeden z nemála bodů volebního programu zastupitelů za hnutí ANO pro 

komunální volby v Rýmařově v roce 2018. Máme stále za to, že nejen v oblasti životního prostředí je pro vás, 

občany našeho města, stále co zlepšovat. Zejména lokalita centrální plochy náměstí si oproti stávající situaci, 

dle našeho názoru, zaslouží významnější změnu v podobě umístění okrasné flóry okolo naší výstavní 

renesanční radnice a jinde v prostoru. 

Na základě navázané spolupráce s renomovanými tuzemskými odborníky v oboru zahradní architektury byl 

námi zamýšlený záměr doplnění stávající vegetace na náměstí v Rýmařově o další prvky historického i 

soudobého charakteru dále konzultován s pracovníky Národního památkové ústavu s územním odborným 

pracovištěm v Ostravě. Po posouzení obsahu předloženého záměru došlo rovněž ze strany NPÚ ke vzájemné 

shodě na realizaci dalšího dílčího kroku v procesu příprav, tzn. zadání zpracování odborné studie, která by 

záměr doplnění stávající vegetace akceptovala a současně s tím by plně reflektovala připomínky NPÚ. 

Návrh řešení pro další zpracování studie obsahuje výčet prvků předpokládaného složení vegetace, její 

umístění ve veřejném prostoru a popis odůvodnění. Součástí následné studie bude, mimo jiné, posléze také 

a) fotorealistická vizualizace řešeného prostoru jižní části - ve třech variantách, 

b) fotorealistická vizualizace řešeného prostoru východní části - ve třech variantách, 

c) hrubý propočet nákladů na samotnou realizaci projektu - ve třech variantách. 

Výčet navrhovaných prvků vegetace 

Návrh nového řešení předpokládá prostor v jižní části náměstí doplnit o řadu stromů (malokorunná forma lípy 

velkolisté – Tilia platyphyllos ´Pannonia´), které vytvoří stinný prostor v kontrastu k osluněné části, kde se 

obvykle konají akce města. Bezprostředně kolem budovy radnice navrhujeme dle zachovaných historických 

záznamů a fotodokumentace vrátit do prostoru jabloně, vysadit sortiment nízkých a středně vysokých 

kvetoucích keřů, které budou přizpůsobeny dobovým zvyklostem a současnému klimatu. Tzn. kupříkladu 

půdopokryvné opakovaně kvetoucí růže, hortenzie do stinnějších partií, nízké tisy a bobkovišně k fasádě pro 

stálezelený zimní efekt, nízké trojpuky a další elegantní rostliny. 

Co se týká kruhového trávníku kolem sochy v západní části náměstí, na tomto místě bychom rádi využili 

cibuloviny pro jarní efekt kvetení (narcisy, botanické tulipány, krokusy apod.), přes letní období by se zde 

vyjímal pravidelně udržovaný a ošetřovaný stále zelený travní porost. 

Konkrétní množství zeleně a její detailní umístění v prostoru náměstí bude řešeno ve zpracovaných variantách 

v rámci studie a konzultováno dále s pracovníky NPÚ. 

Návrh na zadání zpracování studie v tomto shora nastíněném rámci předložíme na počátku měsíce června 

členům komise pro životní prostředí k dalšímu posouzení a vyjádření (viz obr. níže). 

JUDr. Jan Cuták, Mgr. Jaroslava Jurčová 
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