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Operační program Životní prostředí, výzva č. 2. výzva OPZP
Oblast podpory
Prioritní osa:
6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory:
6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
název projektu: „Regenerace zeleně centra města Špindlerův Mlýn“
výše dotace:
SFŽP 2.473.800,- Kč , SR 145.517,- Kč
popis projektu:
Projekt regenerace zeleně v centru města Špindlerův Mlýn řeší vegetační prvky
úseků A a B lokalizovaných na obou březích řeky Labe. Úsek A představuje
promenádu na nábřeží řeky, tj. parkově upravenou plochu s pěším provozem.
Nově navržená promenáda (bod 2 v SITUACI) je od okraje regulovaného svahu
řeky vymezena záhonovou výsadbou vřesovištních rostlin a trvalek (4)
s několika solitérními valouny. Velké plochy trávníku jsou na vybraných
místech doplněny o kvetoucí cibuloviny, které budou dotvářet podrost listnatých
stromů. Podél celé komunikace je pak navrženo uliční stromořadí
z malokorunného javoru (Acer platanoides ´Columnare´, č. 5), oddělující rušnou
ulici od vlastního parku. Naproti hotelu „Savoy“ je navržena zpevněná plocha
tvaru oválu nabízející různorodé využití (např. letní kavárna, společenské hry,
výstavní plocha, atd.). Na konci přímé promenádní cesty se nachází plocha
„stylizované pláže“ z drobných oblázků se solitérními valouny (12), která
navazuje na jedno z vyhlídkových mol (3). Tato „pláž“ pak pokračuje travnatou
plochou pro aktivní odpočinek (např. slunění, hry, atd., č. 8) s oválným tvarem,
který je od svého okolí vymezen obrubníkem. Odpočinková plocha je od svého
okolí opět oddělena záhonovou výsadbou stromů, keřů a vybraných
půdopokryvných rostlin (9).
Úsek B je řešen jako promenádní chodník s pěším provozem mezi řekou
Labe a frekventovanou páteřní komunikací spojující centrum města s jeho
dalšími částmi. Plocha je ponechána v současném dispozičním řešení, je však

navržena výměna povrchů cest a mobiliáře. V okolí sochy Sv. Jana
Nepomuckého (14) je navržena záhonová výsadba vřesovištních rostlin
s několika
skupinami
labských
valounů.
V návrhu je odstraněno nevhodné keřové patro uzavírající pohledy na koryto
řeky a podél silnice je vysazeno uliční stromořadí (5), jako clona rušné
komunikace.
Důležitým aspektem regenerace ploch zeleně v centru města je vyřešení
terénních úprav. Především v úseku A je uvažováno s likvidací a výškovým
zarovnáním plochy stávajícího hřiště, v souladu s celkovým terénním řešením
návrhu. Ostatní plochy budou plošně srovnány tak, aby bylo možno založit
kvalitní porosty trávníků.
Špindlerův Mlýn leží ve „vnitřním“ ochranném pásmu národního parku.
Z hlediska zájmů ochrany přírody a podle zákona č. 114/92 Sb.v platném znění,
je záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu možné jen s povolením
orgánu ochrany přírody a krajiny (§5, odst.4). Zájmem ochrany přírody je
především chránit zdejší porosty před genetickou korozí, tedy před taxony, které
by je mohly ovlivnit zplaňováním nebo křížením. Vnitřní ochranné pásmo je
obklopeno územím národního parku, ve kterém je podle zákona zakázáno
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních
druhů rostlin a živočichů (§16, odst.h). Předkládaný návrh při výběru
rostlinného materiálu tyto podmínky akceptuje a snaží se o maximální soulad s
okolním přírodním prostředím (domácí druhy rostlin a autentický technický
materiál) a osobitou horskou architekturou budov. Současně také vytváří řešení,
které by odpovídalo soudobým nárokům na vzhled parkově upravených ploch
veřejné zeleně a odpovídajícím způsobem regenerovalo přírodní prostředí centra
města Špindlerův Mlýn.

