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vzpruha



Co není revitalizace
Podklad: DLOUHÁ, J. 2012: Inventarizace dřevin v majetku města Horní Bříza. Uloženo na Městském úřadu Horní Bříza. 
Upraveno.



Co je nabízeno náhradou?
Nedůvěryhodné – nové stromy mají zakresleny stejně velké koruny jako ty 
současné (tedy předváděn je stav za nějakých cca 40-80 let). Ponechané stromy 
(červeně) již v té době budou vypadat zcela jinak nebo spíše nebudou vůbec. 
Ústřední řada lipových zákrsků nikdy takového rozvoje a zapojení korun 
nemůže dosáhnout.

Podklad: Davídková, L. 2016: 08 Osazovací plán – stromy a keře. Uloženo na MěÚ Horní Bříza. 
Upraveno.



Historie parku. 
První stromy, rok 
1945.



Historie vzniku parku
1946 – tři vzájemně neprovázané 
plochy, samostatně oplocené, před 
dnešní poštou s řídce 
roztroušenými stromy + 2 lípy před 
školou. Totéž i v roce 1952. Před 
radnicí nekultivovaný prostor.

1963 – jasná koncepce scelení 
ploch (včetně prostoru před 
radnicí), odstranění plotů, 
úprava parkových cest v 
současné podobě, nová 
výsadba, do níž byly začleněny 
původní stromy!!!       (iniciátor 
údajně p. řed. Vlasák). 

Park nebyl založen neplánovitě!

Zdroj snímků: http//lms.cuzk.cz



Stromy v naprosté většině mají dostatek místa a neucpávají prostor



Větrolam na Z straně

Nejde o chaotické nahromadění stromů, ale dodnes zčásti funkční větrolam, 
chránící obecní budovy a park před vichry ze Z strany (nejčastější směr)! 
Dnes nepochopený smysl - v jižní části výsadba nevhodných stromů (zakrslé 
jeřáby - aronie).



Vsakování  a odpar vody 
(ochlazování)

Park – ve městě vzácné místo, kde 
se dešťová voda může vsakovat 
do půdy = ochrana před povodní

Jeden vzrostlý strom odpaří v 
parném dni 300 až 400 litrů parném dni 300 až 400 litrů 
vody, čímž výrazně ochlazuje 
své okolí.



Stín

Tento park je od Staré návsi až po Klub 
jediným místem, kde podél hlavní silnice 
člověk nalezne stín!

Foto: Z. Špaček



Různorodost bylinného podrostu v parku slouží například 
pro Biologická praktika Masarykovy ZŠ - výuka, olympiády



Biologická praktika Masarykovy základní školy - živočichové



Pohled na radnici je díky stromům impozantní, vadí jen dopravní značka



Jedna ze zásad funkcionalismu: Výstavba vysokých staveb s dostatečnými 
vzájemnými odstupy, uvolňujícími prostor pro rozsáhlé zelené plochy (o tom, 
že by tato zeleň musela být vysazována v řadách, žádná konvence není).

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/saau/funkcionalismus.html

Budova školy projektována r. 1931 Hanušem Zápalem, radnice z r. 1940. Strohé 
budovy obklopovat zelení, vysazovanou a udržovanou v liniích, je nesmysl. Naopak je 
velmi vhodné rovné linie budov opticky rozbít vhodně zvolenou výsadbou, což se v 
Horní Bříze podařilo. Funcionalistickou linii dostatečně zdůrazňuje živý plot a cesty.



Vedení cest



Laviček je v parku a nejbližším 
okolí 10 ks, Herní prvky jsou v 
oploceném areálu u Sokolovny, 
tady hned naproti přes ulici.



Souhrn – současný park
- je téměř bezúdržbový, levný
- je funkční (stín, srážky, prach)
- je biologicky rozmanitý (živočichové, rostliny)
- je logicky členěný

Souhrn – „revitalizovaný“ park
- je drahý a náročný na údržbu- je drahý a náročný na údržbu
- je zcela nefunkční (neposkytne stín, nezadrží vodu ani prach)
- je náročný na zálivku (plýtvání pitnou vodou)
- je nelogicky členěný, bez ohledu na potřeby občanů
- znamená likvidaci stávajícího parku a kompletní přebudování koncepce
- je druhově chudý, nesmyslně zavádí cizokrajné dřeviny (bř. Jackmontova)
- je nevěrohodný (nikdy nebude vypadat tak, jak je navrženo)
- občané jej nechtějí

306 podpisů pod peticí – největší občanský 
protest v dějinách města!




