Zápis z jednání: Roční koordinační schůzka ohledně zeleně v okolí
Śliwky 49 a BDKa
Datum: 9.1.2017
Čas 7:30 – 8:30
Účastníci:
Bc. Tomáš Trampler – Statutární město Karviná (dále jen SMK)
Ing. Marek Gąsior - občan
1. Kolize stromů s teplovodem
Borovice: jelikož by měla časem nahradit javor, který roste neperspektivně a částečně v
tělese parkoviště, je třeba uchránit toto místo tím, že se rameno teplovodu posune o několik
metrů (alespoň 2,5) dovnitř plochy tak jak bylo předběžně dojednáno s panem Helešicem
(Veolia).
Dva stromy jsou zcela v kolizi a jelikož jsou stromy zakoupené ze sbírky družstevníků v
rámci projektu výsadby na dvoře, dostala přednost varianta přesazení v okolí.
a) dřín
Jelikož původně uvažované doplnění jeřábu o rhododendron se nebude realizovat, je možné
dřín přesadit k jeřábu.
b) třešňovišeň
Liliovník vysázený SMK (resp. firmou) měl letos přírůstek pouze několik centimetrů, ale SMK
ještě doporučuje počkat s výměnou. Tudíž třešňovišeň je třeba přesunout jinam.
Loc1: 49°51'08.35"N, 18°32'53.97"E
Jedna možnost je nechat ji v rámci plochy, což vychází 5-7 metrů od obou os teplovodu.
Shodli jsme se, že jelikož toto stanoviště je tvořené základy bývalého domu, bude potřeba
nejdříve vyměnit půdní vrstvu v obvodu uvažovaného kořenového systému stromu. To činí 5
metrů v průměru. Alternativně je možné provést navážku (pahorek). Pak vyčkat na slehnutí
zeminy a následně vysadit strom. Obě tyto varianty by byly vícefázové a náročné na
koordinaci prací.
Loc2: 49°51'08.35"N, 18°32'57.62"E
Dále vyplynula možnost využít zajímavý útvar vytvořený slepým chodníkem z boční strany
domu. Vzdálenost od obou javorů na boku je dostatečná, více než 13 metrů.
Třešňovišeň se svou šířkou do 5 metrů by zároveň nezakrývala průhled, kterým Dům družby
komunikuje s ulicí 17. listopadu, pouze by clonila automobilová stání.
Při zvolení této varianty bude možno přesadit strom přímo a proto se k této variantě
přikláníme.

2. Zavedení do informačního systému.
Jelikož vysazené stromy rostou již několikerým rokem a je i další předpoklad jejich zdárného
vývoje, SMK je zanese do informačního systému města (SafeTrees).
Pro tento účel budou použity podklady (taxon, rod výsadby a režim péče) z interního
systému občana, který je přístupný pomocí odkazu: http://arcg.is/2jxXrrm
3. Plán na další období.
SMK:
V lednu bude probíhat dle z minulého roku a vydaného rozhodnutí kácení některých
neperspektivních dřevin z jiho-východní strany polyfunkčního domu a topolu na ulici Karola
Śliwky.
Občan:
Zaváže se provádět povýsadbovou péči jim vysázených stromů + má souhlas na lehký
výchovný řez dvou stromů na druhé straně ulice Karola Śliwky:
Platan javorolistý Alphen`s Globe (povedená pokusná výsadba města - pravděpodobně
hydrogel) a jasan ztepilý (výsadba pan Rzeszutko).

