
 
Jarní výsadba stromů 
 
 
V dubnu byl výsadbou 15 stromů realizován projekt „Výsadba stromů v Sezimově Ústí“, který 
byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci výzvy Národního programu Životní 
prostředí. Předmětem dotace byl nákup sazenic, materiálu potřebného k výsadbě a 
zavlažovacích vaků. Stromy byly vysazeny na 6 vytipovaných lokalitách, vhodných k ozelenění: 

• Okolí nového parkoviště v ul. Rudé armády – jírovec maďal, 2 platany javorolisté, třešeň 
ptačí 

• Park před hvězdárnou – 4 okrasné jabloně 
• Hřiště seniorů v ulici Krátká – 2 třešně pilovité ´Kanzan´ a javor červený ´October Glory´ 
• Park u železniční zastávky – 2 višně Sargentovy ´Rancho´ 
• Prostranství před restaurací Lípa – javor červený ´Red Sunset´ 
• Vyvýšený záhon před poštou – slivoň myrobalán ´Nigra´, která zde dříve rostla. 

Celkové náklady projektu činí 85.748 Kč, předpokládaná výše dotace 84.493 Kč. 
 
Společně s uvedenou výsadbou bylo ve městě vysazeno dalších 11 stromů. A to vesměs jako 
náhradní výsadby nebo dosadby za uhynulé stromy, které musely být pokáceny. O dotaci na 
tyto stromy nebylo proto možné požádat.  
 
Dále bylo založeno 6 záhonů s lučními květy (květinové louky) – 4 záhony před Hotelem MAS, 
1 záhon za domem čp. 645 v ul. Dukelská, 1 záhon na křižovatce Dukelská a K Hájence. Oproti 
loňskému roku byly záhony rozšířeny a lépe připravena půda před osetím, tak by estetický 
efekt v období kvetení, tj. v polovině června, měl být větší.  
 
K uvedeným stromům, vysazeným v jarní sezóně, je nutné připočítat i 31 stromů (borovice 
černé, duby letní a lípy srdčité), které byly, jak bylo informováno v předchozím vydání Novinek 
ze Sezimova Ústí, vysazeny v rámci I. etapy ozeleňování zemního valu podél dálnice u Kozího 
hrádku. Výsadba byla provedena v rámci projektu spolku Sázíme stromy, z. ú., kterého se 
město Sezimovo Ústí účastnilo. Samotnou výsadbu provedli zaměstnanci společnosti 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
 



 

 

 



 

 

 

Stálý přehled o provedených nových výsadbách a ozeleněných plochách je k dispozici na webu města 
v sekci Životní prostředí/Výsadby zeleně.  
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