Zápis z jednání u kulatého stolu konaného
dne 23. listopadu 2010 v přísálí SD Jilm v Jilemnici na téma

„Stav a budoucnost alejí v Jilemnici a jejím okolí
a možnosti vysázení nové zeleně“
Tato akce je součástí projektu „Jilemnice – město zeleně“, který je financován
z „Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí“
Přítomni – dle prezenční listiny
Kulatý stůl vedl Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství MěÚ
Jilemnice
Cílem tohoto setkání je získat názory občanů na výše uvedené téma, konkrétně na
a) ovocné aleje v intravilánu
b) aleje ven z města
c) spolupráce žáků základních škol na projektu „Šance nejen pro jilmy“
Konečným výstupem tohoto jednání by mělo být zadání zpracování odborné studie, která by
měla mapovat naše aleje a vytyčit směr jejich revitalizace
Dále převzala slovo Bc. Maryšková, pracovnice odboru životného prostředí MěÚ Jilemnice
s pravomocemi na úseku ochrany přírody, a v krátké prezentaci představila obecná pravidla o
tvorbě a stavu alejí v Jilemnici a navrhla v ní místa, kterými by bylo možno se více do
budoucna zabývat. V prezentaci zazněla:
- pravidla pro výsadbu alejí v intravilánu a extravilánu obce, druhová výsadba,
vzdálenosti stromů od cest i mezi sebou, apod.
- jaké druhy dřevin použít tady konkrétně v Jilemnici – nedoporučuje ovocné stromy
- popis stávajícího stavu
- výhledově - posouzení stávajícího zdravotního stavu
Ve své prezentaci navrhla, kterými alejemi by se mohla studie zabývat. Jedná se o tyto:
1. silnice z Jilemnice do Mříčné - zde jsou staré ovocné stromy
2. silnice 3. třídy kolem kravína směrem na Kruh
3. silnice na Roztoky – staré jasany, tady už se i některé postupně kácí, alej je třeba
obnovit, návrh je - opět jasany
4. silnice z Jilemnice na Horní Brannou
5. Skautská ulice – lokalita pod Lomem
Po této prezentaci začala diskuze.
p. Šnajdr – předseda Komise životního prostředí – upozornil na dva základní problémy těchto
akcí obecně
- vlastnické vztahy na pozemcích, kterých se výsadba týká
- následná péče o výsadbu

Dále zmínil už běžící projekty – např. revitalizace ovocné aleje za nemocnicí (tzv. „alej Ke
křížku“), která je zahrnuta v jiném projektu na obnovu zámeckého parku.
Potom se rozvířila diskuze nad druhovou skladbou nových alejí. Výše bylo pracovnicí odboru
životního prostředí zmíněno, že není doporučeno používat ovocné stromy. Proti tomuto
názoru se ohradili někteří účastníci se svými názory, že jednak ovocné aleje tu vždy byly a
pokud chceme zachovat nějaký krajinný ráz, měly bychom dodržet pravidla a k tomuto
názoru se přidali i zástupci místní organizace Svazu včelařů, kteří jednoznačně podporují
výsadbu stromů ovocných (třešně, jabloně), které jsou prospěšné jak pro včelstva v době
opylení, tak i pro divou zvěř, která konzumuje plody.
Včelaři i předložili seznam dalších možných včelařsky významných druhů dřevin. Tento
seznam je přílohou zápisu.
Pan Jiřiště – zástupce Občanského sdružení Čmelák (dále jen OS) – informoval o projektu
„Šance nejen pro jilmy“, který toto OS řídí a do kterého jsou zapojeny školy nejen
v Jilemnici, a jehož cílem je návrat jilmů do tohoto horského regionu. Navrhl možnou
spolupráci mezi městem a OS nad naším záměrem.
Ze strany pana Koptíka byly připomenuty rozorané meze a aleje od Zalázeňska do Žlábku.
V rámci příspěvku občana ze Spořilova byla zmíněna historie a vznik této vilkové čtvrti,
původně byly místo ovocných stromů zasázeny keře pámelníku, ale protože se držely mšice,
byly ještě za první republiky zasázeny ovocné stromy, v této čtvrti byly i při komunikaci
provedeny chodníky. Po výsadbě nových stromů je třeba lépe kontrolovat firmu provádějící
sekání trávy, aby nedošlo k poškození mladých kmínků mechanizací (křovinořezy).
Závěry:
- myšlenka obnovy jilemnických alejí v rámci náhradní výsadby byla obecně přijata
kladně
- v rámci studií uvažovat o budoucím provozu (nejen automobilovém)
- zachovat pestrou druhovou skladbu dřevin a nezapomínat na ovocné
- ovocné stromy nevysazovat v intravilánu (nepořádek ze spadaných plodů), jen směrem
ven z města (ve městě případně ve shodě s místními obyvateli)
- zajistit následnou péči u alejí, které vysadíme (vyčlenit příslušné finanční prostředky,
personální zajištění)
- zlepšit kontrolu nad firmou provádějící údržbu travní hmoty
zapsala: dne 24. listopadu 2010
Ing. Dagmar stolínová (odbor rozvoje a MH měÚ Jilemnice)

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné město Jilemnice a
nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

