REVITALIZACE ZELENĚ
HISTORICKÉHO CENTRA
OBCE TUKLATY

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

1. PROJEKT
1.1. Zdůvodnění
a) Relevance projektu k předmětu programu
Cílem projektu Revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty je zkvalitnění ploch
veřejné zeleně v centru obce a navrácení důstojného okolí objektům registrovaným jako
kulturní památky (kostel sv. Jana Křtitele, fara, zvonice), tedy zajištění ekosystémové funkce
zeleně v historickém centru obce Tuklaty v návaznosti na další plochy zeleně a zajištění jejich
udržitelnosti, což plně odpovídá předmětu programu Zeleň do měst a jejich okolí.
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací obce, v souladu se Státním programem
ochrany přírody a krajiny ČR, se Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, se Strategií
udržitelného rozvoje ČR.
b) Výběr podporovaných aktivit programu – jejich zařazení
Obec Tuklaty se rozhodla požádat o dotaci z programu Zeleň do měst Programem pro
revitalizaci jejího historického jádra. Za tím účelem se rozhodla pro realizaci těchto aktivit
podporovaných programem:
Ad a) zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na
péči o stávající dřeviny (odborné ošetření dřevin) a zakládání nových výsadeb dřevin (uličních
stromořadí, skupin dřevin a solitérních stromů) a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou
diverzitu.
c) Důvod pro výběr podporovaných aktivit programu
Odborné ošetření stávajících stromů přispěje vzhledem k jejich stáří a velikosti k prodloužení
životaschopnosti, bezpečnosti a perspektivy na stanovišti. Jedná se o dřeviny domácího
původu.
Nové výsadby přispějí ke zvýšení druhové rozmanitosti zeleně centra obce a návrat původních
rostlin, které nahradí současnou monokulturu akátů.
d) Potřeby a nedostatky zjištěné v daném regionu

Současný stav lokality je negativně ovlivněn monokulturou akátů, které pokrývají významnou
část revitalizovaného pozemku p. č. 851/1, tzv. farská stráň, a negativně ovlivňují veškeré
rostlinstvo ve svém okolí, zejména stromořadí starých lip na horní hraně stráně.

Součástí tohoto projektu je realizace I. fáze projektu celkové revitalizace farské stráně, tedy
výsadba původních dřevin (třešeň ptačí, lípa srdčitá, ptačí zob obecný).
Z rozpočtu obce Tuklaty je možné zajistit pouze stálou péči o travnaté plochy v obci,
odborné ošetření dřevin a nové investice do veřejné zeleně není možné jednorázově
realizovat.
e) přehled cílových skupin s odhadem předpokládaného počtu přímých i nepřímých
beneficientů
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění ploch veřejné zeleně, kterou užívá široká veřejnost.
Obec Tuklaty má 860 obyvatel.
Mezi cílovými skupinami jsou zejména:
- děti navštěvující MŠ (celkem 54 žáků) a ZŠ (celkem 60 žáků) Tuklaty, které zde tráví svůj
čas strávený pod odborným dozorem (školní družina) a vycházkami.
- senioři, kteří se přirozeně setkávají v centru obce (celkem 160),
- veřejnost mířící do kostela či na faru na kulturní pořady a akce,
- cykloturisté využívající síť cykloturistických tras východně od Prahy, zejména
Středočeskou ovocnou cyklostezku, která zde dosahuje svého nejzápadnějšího bodu,
- ostatní široká veřejnost užívající veřejná prostranství obce.
f) Důvody pro výběr cílových skupin
V revitalizovaném území bude díky významné jednorázové investici umožněné touto dotací
umožněno zachovat a prodloužit život stávajícím vrostlým stromům a výsadbu nové zeleně
v historickém jádru obce. To přispěje ke zkvalitnění života všech obyvatel i návštěvníků obce.
Přirozeně centrum obce je nejvíce užíváno dětmi z MŠ a ZŠ, seniory a návštěvníci kostela a
fary při kulturních akcích zde pořádaných. Jedná se tedy o skupiny přirozeně užívající
daný prostor. Zvýšením kvality veřejného prostranství v centru obce se zdůrazní i
historické památky, což posílí pocit sounáležitosti k obci, který je nutno zejména u dětí
budovat. Stejně tak cykloturisté se budou v obci s upraveným veřejným prostranstvím se
vzrostlými stromy chtít zdržet déle a ne pouze obcí projet k dalšími cíli.

g) lokalizace projektu
Projekt je realizován výlučně uvnitř zastavěného území obce v ochranném pásmu
památkově chráněných objektů. Jedná se o historické centrum obce Tuklaty.

Tuklaty jsou obec ve Středočeském kraji mezi Úvaly a Českým Brodem, cca 20 km východně
od Prahy.

1.2. Cíle
Cílem projektu "Revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty" je zkvalitnit plochu
veřejné zeleně v centru obce a navrátit objektům registrovaným jako kulturní památky
důstojné okolí. Předmětem dokumentace je zeleň v okolí zvonice a rybníka, stromy na hřbitově
a svah pod farou.
V rámci projektu dojde k naplnění následujících cílů:
- odborné ošetření vybraných stávajících stromů,
- výsadby nových stromů v centru obce a
- nové řešení zeleně svahu pod farou.
Do programu podpory sídelní zeleně je v žádosti zahrnuta realizace první etapy revitalizace
historického jádra obce Tuklaty, ve které bude provedeno ošetření vybraných stromů,
výsadba původních domácích dřevin a obnova travnaté plochy u tvrze. Nově vysazené stromy
a keře domácího původu přispějí ke zvýšení druhové skladby zeleně v centru obce a
biodiverzity území. Bude se jednat o navrácení do původního stavu, tak, jak centrum
vypadalo před více než 100 lety. Jedná se tedy o výrazný přínos pro zvýšení biodiverzity a
druhové sklady a zároveň je pro centrum obce novým prvkem, neboť původní stav je patrný
dnes již jen z historických dokumentů a je odhadován odborníky na problematiku historických
zahrad Národního památkového ústavu, s jejichž přispěním byl projekt připravován a schválen.
Projekt je zaměřen zásadně na výsadbu původních domácích druhů dřevin.
Navržená opatření jsou v souladu s územním plánem obce a vytváří základ uceleného
řešení historického jádra obce v okolí historických staveb.
1.3. Podrobný popis aktivit
Na předmětných lokalitách bude provedeno ošetření vybraných stromů. Současně budou
vysazeny stromy, ve spodní části svahu podél ulice Akátová, dále kolem tvrze a na břehu
rybníka. Celkem 15 stromů vytvoří základ nových výsadeb v centru obce. Z bezpečnostních
důvodů pro zamezení přístupu na prudký skalnatý svah bude na jeho hraně u tvrze vysazen
živý plot. Severní svah u tvrze bude upraven pro výsadbu nového stromu a zatravněn.
Nově budou vysazeny následující domácí druhy dřevin:
Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM ‘PLENA‘ - třešně jsou navrženy ve spodní části svahu podél
komunikace v ulici Akátová a v travnaté ploše u tvrze
Lípa srdčitá – TILIA CORDATA – lípy v současné době rostou na hraně svahu v řadě, jedna
lípa zde bude doplněna
Olše lepkavá – ALNUS GLUTINOSA – dosadba na břehu rybníka
Ptačí zob obecný – LIGUSTRUM VULGARE – živý plot na hraně svahu
1.4. Metodika
Pěstební opatření vybraných stromů bude zajištěno podle zásad vydaných AOPK – Standardy
péče o přírodu a krajinu – Řez stromů SPPK A02 002:2012. Veškerá ošetření stromů budou
prováděna technologickými postupy podle zásad tohoto standardu kvalifikovanou osobou
v oboru arboristika.
Technologické postupy při zakládání zeleně a při následné dokončovací a udržovací péči o
založené výsadby budou prováděny v souladu s platnými normami v oboru sadovnictví a
krajinářství.

2. OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY
2.1. Odhadovaný vliv na zlepšení životního prostředí
Výsadba dřevin domácího původu významně ovlivní zvýšení druhové skladby zeleně v centru
obce a biodiverzity území. Vysazené druhy prospějí druhové rozmanitosti hmyzu a na ně
navazujícího potravního řetězce (drobní plazi). Dalším vhodným útočištěm živočišných druhů
se stanou ponechané pařezy po odstraněných stromech ve svahu.
2.2. Publicita a ostatní výstupy
Obyvatelé a návštěvníci obce budou průběžně informováni o realizaci projektu. Publicitu bude
zajišťovat obec na své vlastní náklady. Náklady obec odhaduje ve výši 2000 Kč na zřízení
nástěnky, kam budou umísťovány aktuální informace o postupu projektu.
a) Nástěnka na místě realizace projektu
Na místě realizace projektu bude umístěna nástěnka, která bude obyvatele a návštěvníky
informovat o plánovaných krocích, průběhu realizace projektu, získaných dotacích, správních
rozhodnutích a dalších aktuálních informacích.
b) Web
Již v současné chvíli je na webových stránkách obce www.tuklaty.cz je založena lišta
FARSKÁ STRÁŇ, kde je uveřejněn projekt a veškeré další informace. Tato stránka bude
postupně aktualizována o informace o plánovaných akcích, průběhu realizace projektu,
získaných dotacích, správních rozhodnutích.
c) Tuklatské novinky
V místním zpravodaji Tuklatské novinky jsou a i nadále budou obyvatelé obce informováni o
aktuálně připravovaných krocích realizace tohoto projektu. Tuklatské novinky jsou tiskovinou
vydávanou obcí cca 4x ročně.
d) Informace zastupitelstvu obce
Zastupitelstvo bude na každém zasedání informováno o průběhu akce s tím, že informace
budou obsaženy i v zápise z jednání zastupitelstva, který je veřejně dostupný na webu obce.
2.3. Dlouhodobé efekty
Obec Tuklaty realizací projektu získá důstojné okolí historických objektů, které pomůže
rozvoji kulturního života a turistického ruchu obce. Okolí fary a kostela je využíváno jako
veřejný prostor v centru obce, kde se pořádají kulturní a společenské akce nejen pro obyvatele
Tuklat. Obcí prochází několik cyklotras (např. Středočeská ovocná cyklostezka). Úpravou
stávající veřejné zelně výsadbou nových stromů se zvýší atraktivita celé obce pro její
obyvatele i návštěvníky.
Obec Tuklaty realizací projektu zahájí celkovou obnovu historického centra obce, která
výhledově kromě řešení zeleně zahrnuje i záchranu historických objektů fary, kostela a tvrze.
Na první etapu, která je předmětem této žádosti, naváže další etapa zaměřená na nové
řešení zeleně svahu pod farou. Udržitelnost projektu bude zajištěna vyhrazenou částku
v budoucím rozpočtu obce.
2.4. Komentář k rozpočtu
Položkový rozpočet byl sestaven podle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS
v cenové úrovni 2015. Na základě kritéria pro hodnocení žádosti bylo použito snížení
katalogových cen na 85% ceny.
Projekt je zaměřen na obnovu veřejné zeleně. Doplňkové aktivity tvoří pouze část
celkových uznatelných nákladů.

3. Další relevantní informace
Projekt byl připravován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (závazné stanovisko
Městského úřadu Český Brod čj. MUCB 6117/2015 ze dne 3.3. 2015).
Projekt byl připomínkován Regionálním pracovištěm Střední Čechy Agentury pro ochranu
přírody a krajiny a jeho připomínky byly v projektu zohledněny (stanovisko č.j.
00191/PHA/15 ze dne 6.3.2015).

