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Slovo
z nadace
Od vydání posledního ãísla zpravodaje uplynul dal‰í pÛlrok,
bûhem kterého park Alejka opût o krok postoupil k chystané
promûnû. V létû jsme spoleãnû s mûstem Broumov a archi-
tekty z atelieru AND pokraãovali v pfiípravû dal‰ích potfieb-
n˘ch formalit, které stavbû musejí ze zákona pfiedcházet.
Stavební fiízení probûhlo úspû‰nû, takÏe v listopadu získalo
mûsto povolení ke stavbû. Následovala pfiíprava dokumen-
tace pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro dvû
v˘bûrová fiízení.
Ve v˘bûrovém fiízení na dodavatele asanace dfievin a zmla-
zení kefiÛ v Alejce zvítûzila firma Okrasné zahrady arboristika,
s.r.o., která odbornû provede pokácení vybran˘ch stromÛ
a fiez kefiÛ je‰tû pfied zahájením stavebních prací v parku.
Pokácení jírovcÛ v aleji, tedy nepfiehlédnuteln˘ zásah do
Alejky, jistû vyvolá nepfiíjemn˘ pocit v kaÏdém z nás, kdo
má rád zeleÀ a kdo se tfieba jen na chvíli zamyslí nad tím,
jak dlouho musí strom rÛst, neÏ vytvofií v létû tolik pfiíjemn˘
stín. ¤ada z vás se pfiímo úãastnila v˘sadby jírovcÛ v aleji
v horní ãásti parku, o to více pro vás bude tûÏ‰í pfiijmout je-
jich kácení. V loÀském roce mûli v‰ichni zájemci moÏnost
dozvûdût se dÛvody zvoleného fie‰ení obnovy aleje na uspo-
fiádan˘ch besedách. Zúãastnit jste se mohli také vefiejné an-
kety a vybrat druh stromu pro v˘sadbu aleje nové.
V fiíjnu jsme vás pozvali na soutûÏní Cestu Alejkou. Bûhem
zábavního dopoledne jste si mohli prohlédnout stávající
vzhled parku, kter˘ zatím vyvolává spí‰e nedÛvûru, neÏ Ïe by
lákal chvilku pob˘t. Byla to navíc jedna z posledních moÏ-
ností nav‰tívit park je‰tû pfied jeho plánovanou promûnou.
V prÛbûhu roku 2009 totiÏ bude Alejka kvÛli stavebním pra-
cím uzavfiena.
Práce na promûnû Alejky zahájí v bfieznu aÏ dubnu dle pod-
mínek poãasí dodavatel stavby, kter˘ bude v prÛbûhu února
zvolen ve v˘bûrovém fiízení. Co v‰echno Alejku v roce 2009
ãeká, si mÛÏete podrobnûji pfieãíst na stránkách tohoto zpra-
vodaje.
Sledujte s námi promûny Alejky.
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Nadace PROMùNY
podporuje projekty na obnovu mûstsk˘ch
parkÛ, které ctí charakter daného místa,
pÛvodní ráz krajiny i místní obyvatele. Za-
kládáním vefiejné zelenû, poskytnutím spor-
tovních a herních moÏností, nauãn˘ch prvkÛ
a volného prostoru ve stále více zastavûné kra-
jinû umoÏÀuje dûtem i dospûl˘m aktivnû trávit
voln˘ ãas. Svou ãinností tak napomáhá utváfiet
kvalitní prostfiedí pro Ïivot ve mûstech.
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Kácení a v˘sadba
aleje v Alejce
Jírovcová alej v horní ãásti Alejky volala po obnovû jiÏ del‰í do-
bu, pfiestoÏe si jejího ‰patného stavu bûÏn˘ náv‰tûvník par-
ku na první pohled ani nev‰iml. Jak se fiíká, zdání v‰ak klame.

Alej pfiedstavuje dominantu celého parku, coÏ dokládá
i jeho název. Historick˘ první stromofiadí bylo pod mûst-
sk˘mi hradbami vysazeno v letech 1814-1815. PÛvodní alej
byla v 2. polovinû 20. století vykácena a nahrazena novou
v˘sadbou stromÛ. Ty v‰ak byly vysazeny v nestejno-
mûrn˘ch rozestupech a mlad˘m jírovcÛm nebyla následnû
vûnována potfiebná péãe. Stromy proto dnes nemají odpo-
vídající prostor a podmínky pro svÛj rÛst. Po odborném
posouzení stromÛ navrhl dendrolog Ing. Pfiemysl Krejãifiík,
Ph.D., pfiizvan˘ ke spolupráci na projektu, jako nejvhod-
nûj‰í fie‰ení jednorázovou obnovu aleje. Stromy jsou totiÏ
ve ‰patném stavu, trpí mechanick˘m po‰kozením a hou-
bov˘mi chorobami. S ohledem na stav stromÛ s tímto fie-
‰ením souhlasili také úãastníci vefiejn˘ch projednání.

Dendrolog poté vytipoval tfii nejvhodnûj‰í druhy stromÛ,
které by mohly b˘t pouÏity pro v˘sadbu nové aleje. Brou-
movská vefiejnost dostala jedineãnou ‰anci zvolit ve vyhlá-
‰ené anketû strom, kter˘ by v nové aleji uvítala,
a rozhodnout tak o její nové podobû. Mezi jírovcem maìa-
lem (ka‰tanem), lípou srdãitou a plnokvût˘m kultivarem
tfie‰nû ptaãí nakonec zvítûzil tradiãní ka‰tan, kter˘ má
v Alejce témûfi dvousetletou historii. Vítûzn˘ druh stromu
byl podpofien také dendrologem Ing. Pfiemyslem Krejãifií-
kem, Ph.D.. Letos na podzim tak budou v Alejce vysazeny
zdravé vzrostlé jírovce, které by mûly dobfie prospívat, a vy-
tvofiit tak prostor k pfiíjemn˘m procházkám.

PROMùNY Alejky 
v roce 2009
Projekt obnovy parku Alejka v Broumovû byl odstarto-
ván v létû 2007. Díky vítûzství v grantové v˘zvû 2006
poskytla nadace PROMùNY na obnovu parku Alejka
grant, kter˘ mÛÏe dosáhnout aÏ 25 milionÛ korun.
Mûsto Broumov pfiispívá ãástkou 7 milionÛ Kã. Ko-
neãná cena promûny parku vzejde z v˘bûrového fiízení
na dodavatele stavby, které se uskuteãní na zaãátku
roku 2009. JiÏ na jafie 2007 vznikla první architekto-
nická studie, na podzim pak probûhla první dvû pro-
jednání projektu s vefiejností. Rok 2008 byl vûnován
zpracování projektové dokumentace pro územní a sta-
vební fiízení a pro provedení stavby. Zúãastnit jste se
mohli hned nûkolika akcí na podporu projektu: besed
o projektu, ankety Zvol alejov˘ strom!, soutûÏe Pfiíbûhy
z Alejky nebo akce v parku Cesta Alejkou.

A co ãeká Alejku v leto‰ním roce? Jedním slovem:
PROMùNA! Je‰tû pfied zahájením stavebních prací
budou v prÛbûhu února a bfiezna pokáceny vybrané

stromy v parku vãetnû jírovcové aleje a zmlazeny nû-
které kefie. Na zaãátku roku bude zvolen dodavatel
stavby parku, kter˘ zahájí práci v bfieznu aÏ dubnu dle
podmínek poãasí. Pravdûpodobnû na podzim bude vy-
sazena nová alej ze zdrav˘ch vzrostl˘ch jírovcÛ (ka‰-
tanÛ). V posledním ãtvrtletí tohoto roku by mûly b˘t
práce v parku dokonãeny, následovat bude kolaudaãní
fiízení.

Pokud v‰e dobfie dopadne, v roce 2010 uÏ budete
moci zajít do upraveného parku na procházku, pose-
dût na nov˘ch laviãkách, vyzkou‰et s dûtmi nové hfii‰tû
nebo dobrodruÏnou lanovou lávku nad potokem. Slav-
nostní zahájení 1. sezony nové Alejky pak bude urãitû
vítanou teãkou za nûkolikalet˘m projektem a souãasnû
pfiíjemnou jarní událostí v Broumovû. 

Pokud se chcete o projektu obnovy parku Alejka a kácení
aleje dozvûdût více, zajdûte ve dnech 27. 1. aÏ 30. 4.
2009 na v˘stavu v prostorách Infocentra Broumov, podí-
vejte se na stránky www.nadace-promeny.cz nebo se in-
formujte na Odboru Ïivotního prostfiedí mûsta Broumov.

promûny broumovské Alejky
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Alejka
aktuálnû

ProtoÏe k nev˘hodám jírovce patfií moÏnost naka-
Ïení klínûnkou jírovcovou, budou v Alejce provedena
opatfiení, která by jejímu v˘skytu na nov˘ch stromech
mûla zamezit. KvÛli rekonstrukci alejové cesty bude
po vykácení stromÛ kompletnû vymûnûn substrát,
coÏ pfiispûje k omezení ‰ífiení klínûnky. Nové stromy
budou vysazeny v odpovídajících rozestupech, budou
mít dostatek prostoru pro svÛj rÛst a budou vhodnû
zapûstovány. Noví jedinci budou vitální a pfiípadnému
v˘skytu klínûnky se proto lépe ubrání.
Klínûnka obecnû napadá hlavnû star‰í stromy, které
jsou jiÏ nûjak oslabené ãi nemocné. Nejvíce se vy-
skytuje u star‰ích stromÛ, ve zneãi‰tûném prostfiedí
(zejména v blízkosti silnic, kde jsou stromy oslabeny
zplodinami) a v niÏ‰í nadmofiské v˘‰ce. Vzhledem
k tomu, Ïe Broumov leÏí v nadm. v˘‰ce pfies 400 m
n. mofiem, je v˘skyt tohoto ‰kÛdce na novû vysaze-
n˘ch kvalitních stromech ménû pravdûpodobn .̆ Klí-
nûnka pochází z jiÏních zemí a napadá pouze listov˘
aparát stromu. Úãinnou obranou proti zamezení v˘-
skytu klínûnky je proto pfiedev‰ím sbûr spadaného
listí.

Jírovce a klínûnka
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aneb pfiíbûh o promûnû parku Alejka v Broumovû v letech 2007 - 2009

Bûhem roku 2009 probûhne kromû obnovy aleje také kom-
pletní rekonstrukce celého parku Alejka.

Nejspí‰e na podzim 2009 – V˘sadba 
nové aleje ze zdrav˘ch vzrostl˘ch jírovcÛ.

Pravdûpodobnû koncem roku 2009 bude jiÏ na malé 
i velké náv‰tûvníky ãekat obnoven˘ park.

Jaro 2008 - Ve vefiejném hlasování o druhu stromu
pro novou alej zvítûzil jírovec maìal (ka‰tan).

Podzim 2007 – Na vefiejn˘ch projednáních mohli obãané 
diskutovat o obnovû aleje i celého parku.

1. ãtvrtletí 2009 - Ka‰tany jsou ve ‰patném 
zdravotním stavu, musejí b˘t proto pokáceny.

Nadace PROMùNY daruje aÏ 25 milionÛ K‰, mûsto 
Broumov pfiispûje ãástkou 7 milionÛ Kã na obnovu Alejky.

Léto 2007 – Projekt obnovy parku Alejka
zvítûzil v grantové v˘zvû nadace PROMùNY.

Léto 2007 - Dendrolog prozkoumal stromy v aleji 
a zjistil, Ïe jsou ve ‰patném zdravotním stavu.



promûny broumovské Alejky
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Promûny Alejky
oãima studentÛ

Cesta Alejkou

Atmosféru oÏivlé Alejky si mÛÏete pfiipomenout díky
videoreportáÏi studentÛ Gymnázia Broumov, která byla
odvysílána v rámci pofiadu Digináves na programu
âeské televize âT24. Video najdete na stránkách:
http://diginaves.ct24.cz/broumov pod názvem „Broumov-
skou Alejku ãeká promûna“. T̆ m studentÛ 2. roãníku ve
sloÏení: Tomá‰ Weissar, Jakub Chvíla, Marek Lichter 
a Zuzana Svobodová bude sledovat promûny Alejky také
v tomto roce. Tû‰it se proto mÛÏete na aktuální reportáÏe
pfiímo z centra dûní – ze stavby parku, kter˘ s gymnáziem
sousedí. Sledujte ná‰ web: www.nadace-promeny.cz.

V sobotu 4. fiíjna 2008 se park Alejka promûnil v místo plné
dûtí, pohybu a zábavy. Nadace PROMùNY zde uspofiádala
ve spolupráci s mûstem Broumov soutûÏní dopoledne pro
dûti a pfiíznivce Alejky. Na v‰echny náv‰tûvníky ãekalo devût
soutûÏních stanovi‰È rozmístûn˘ch v parku, na kter˘ch pl-
nili nejrÛznûj‰í poznávací a dovednostní úkoly.

Pátrej – Pomáhej – H˘bej se – Poznávej – Vnímej – Poslou-
chej – Sleduj promûny – Vytváfiej – ZaÏeÀ nudu, tak znûly te-
matické názvy jednotliv˘ch stanovi‰È. SoutûÏící si mohli
zapátrat v historii parku, najít shodné dvojice dobov˘ch a sou-
ãasn˘ch fotografií Alejky a okolí, vyrobit si fanou‰kovské triko
pro Alejku, vytvofiit ãarodûjku, ochránkyni parku nebo tfieba
rozh˘bat své tûlo skákáním v pytli. Nechybûlo stanovi‰tû za-
mûfiené na nemocné stromy v aleji, kde mûli soutûÏící za úkol
sestavit z obrázkÛ postup správné v˘sadby stromÛ, která
v parku probûhne v tomto roce. Na stanovi‰ti „ZaÏeÀ nudu“
si zas mohli vyzkou‰et, ãím v‰ím se dá zabavit v parku, a na-
konec pfiipojit otisk své ruky pro obnovu Alejky. 

Na Cestu Alejkou s námi vyrazila více neÏ stovka dûtí v dopro-
vodu sv˘ch rodiãÛ a uãitelÛ, a tak cel̆  park bûhem sobotního
dopoledne nezvykle oÏil. Lidé si mohli park projít je‰tû pfiedtím,
neÏ bude vefiejnosti uzavfien kvÛli blíÏícím se stavebním pracím. 

Po rekonstrukci zde bude na dûti ãekat nové dûtské hfii‰tû
s velkou skluzavkou. Dospûlí se zas mohou tû‰it na opra-
vené cesty, nové laviãky a lávky pfies Li‰ãí potok.

Cestu Alejkou se podafiilo uskuteãnit díky pomoci dobrovol-
níkÛ z fiad nadace, z broumovské radnice, z Gymnázia
Broumov, ze Z· Hradební, z místního skautského oddílu
a dal‰ích. V‰em zúãastnûn˘m patfií velk˘ dík.

Alejka bude uzavfiena!
Bûhem témûfi celého roku 2009 bude park s ohle-
dem na stavební práce a zaji‰tûní bezpeãnosti ná-
v‰tûvníkÛ uzavfien. Prosíme vás proto o shovívavost
a pochopení. Uzavfiení parku je nutné vzhledem k te-
rénním, stavebním a zahradnick˘m pracím, které
budou v parku probíhat. Odmûnou za va‰i trpûlivost
vám bude novû upraven˘ park Alejka!

Pfiijìte na v˘stavu
Chtûli byste vûdût, jak bude Alejka vypadat po pro-
mûnû? Zajímá vás, proã dojde ke kácení aleje
v Alejce? âtete o projektu obnovy broumovského
parku poprvé a rádi byste se dozvûdûli více? Pfiijmûte
pozvání na v˘stavu, kterou pro vás pofiádá nadace
PROMùNY spoleãnû s mûstem Broumov. V˘stava se
koná v pfiedsálí v˘stavního prostoru Infocentra
v Broumovû od 27. ledna do 30. dubna 2009.


