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V PRAZE DNE: 6. 3. 2015

Věc: Posudek projektu „Revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty“
Na základě žádosti zastupitele obce Tuklaty (Jany Ammerlaan) bylo provedeno dne 3. 3. 2015
místní šetření. Předmětem bylo posouzení projektu „Revitalizace zeleně historického centra
obce Tuklaty“, místně nazývané Farská stráň. Dále se probíraly možnosti financování včetně
operačních programů vypisovaných Ministerstvem životního prostřední.
V současnosti se na svažitém a kamenitém prostoru nachází především porost akátů, které jsou
v různém stupni vývoje. Většina stromů je již v senescentním stadiu. Některé byly prosychající či
dokonce zcela suché. V prostoru mezi schodištěm a tvrzí se vyskytovaly mladší akáty a
především akátové výmladky. Na horním okraji řešeného prostoru (kolem fary) se vyskytují
podél silnice lípy a jedna moruše. Všechny lípy i moruše trpí zastíněním od akátů a zároveň by
tyto stromy bylo vhodné ošetřit. Projekt počítá s vykácením některých akátů a následné výsadbě
stromů, keřů a trvalek.
Domníváme se, že navržený projekt neodporuje ochraně přírody a krajiny. Kácení akátů
hodnotíme jako kladné. V projektu bohužel nejsou navrženy všechny akáty k pokácení, v čemž
vidíme drobné riziko možnosti šíření nových jedinců ze semen. Projekt navrhuje osázet uvolněný
prostor původními dřevinami. U zvolených druhů stromů doporučujeme nahradit olši šedou
(Alnus incana) za olši lepkavou (Alnus glutinosa). Olše šedá se do daných míst ekologicky nehodí.
U navržených keřů doporučujeme se striktně držet původních druhů vyskytujících se v dané
oblasti. V návrhu jsou totiž i některé nepůvodní. Co se týká množství keřů, tak doporučujeme
redukovat jejich množství. Dříve se totiž v obcích příliš keřů (natož okrasných) nevyskytovalo, je
to dobře patrné i na historických fotografiích obce Tuklaty. Dále doporučujeme na svahu nechat
i pár skalních výchozů jako možné stanoviště pro různé druhy plazů (např. pro ještěrky).
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