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Úvodem 

Spolek Berounská zeleň vznikl na zasedání zakladatelů spolu 26. dubna 2019 v pizzerii Domino 

v Berouně na Závodí. Přítomno bylo šest členů spolku, tři ženy a tři muži. Svolavatelem byl stávající 

místopředseda Adam Voldán, první zvolenou předsedkyní nejmladší členka spolku Tereza Opravilová. 

Účelem spolku je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, environmentální výchova a 

podpora trvale udržitelného života. Zasedání zakladatelů předcházela dvě neformální setkání u 

příležitosti veřejných přednášek o zeleni a veřejném prostoru, které inicioval Adam Voldán 

s Martinem Veselým. Jádro spolku kolem sebe velmi brzy utvořilo aktivní skupinu více než deseti lidí, 

a tato skupina dokázala už v prvním roce začít tři dlouhodobé projekty, související s výsadbou stromů 

a péčí o městskou zeleň, a také otevřít v Berouně veřejnou diskuzi o městské zeleni a sdíleném 

prostoru. V říjnu 2019 dala Tereza Opravilová předsednictví k dispozici, zvolen byl Václav Kovář. 

Spolek se přihlásil jako účastník do řízení o kácení stromů na úrovni města a kraje. Započatá energie 

se rychle přenesla do širší veřejnosti, spolek má v prvním roce fungování hotový návrh webových 

stránek a spravuje facebookovou skupinu, která se stává veřejným diskuzním a inspiračním fórem o 

veřejné zeleni. Spolek si začíná aktivně budovat partnerství na úrovni města i národní sítě 

ekologických organizací, snaží se o dialog s městem a získává první dárce z řad místních občanů i 

firem. Na veřejných akcích pořádaných spolkem se podílí řada přátel a dobrovolníků z Berouna a 

okolí. 

 

 

Web Berounské zeleně, grafický design: Ivan Berka 



 
 

Třešňovka 

Třešňovka, Višňovka, Na Šibenci, Na Veselé – to všechno jsou názvy pro krásný starý sad s vyhlídkou 

na město Beroun, který mnoho let pustl a zarůstal. V roce 2019 jsme jej převzali do dlouhodobé 

správy a snažíme se o jeho citlivou, přírodě blízkou údržbu a obnovu. Velkou inspirací nám byly 

aktivity spolku Pražská pastvina, který nám také pomohl získat pozemky od města na deset let 

k užívání. První nové stromy jsme na Třešňovce vysadili s podporou grantu Nadace Partnerství. 

 

 

Dobrovolníci vysazují nové stromy ve starém sadu Višňovka na Veselé 

„Na jaře 2019 jsme zahájili obnovu berounské Třešňovky (na jihozápadním svahu pod golfem 

na Závodí). Vyčistili jsme ji a připravili na výsadbu nových stromů. V létě jsme vyhráli v soutěži 

iniciované Nadací Partnerství a získali příspěvek na výsadbu celkem 20 stromů 

vysokokmenných původních odrůd třešní a višní. 

23. listopadu jsme na veřejné akci a s pomocí více než čtyř desítek dobrovolníků stromy 

vysadili, opatřili kůly a ochranným pletivem a přítomný arborista každý ze stromů ošetřil 

povýsadbovým řezem. Stromy jsme také zamulčovali štěpkou z listnatých stromů a důkladně 

zalili. Počítáme s tím, že o stromy se budeme starat minimálně příštích pět let než bude jisté, 

že si na novém místě poradí samy.“ 

Rosťa Levíček, 2. října 2019 

Na podzim 2019 jsme na západních svazích pásli ovcemi s pomocí Jakuba Rumlera ze Lhotky. Zahájili 

jsme tak management extenzivní pastvou. Mezi nově zasázené stromy jsme chodili kosit. Vodu 

vozíme v nádržích, alternativní zdroj vody na Třešňovce zatím není.  

 



 
 

Alej v Talichově ulici 

K Talichově ulici patří alej. Ta poslední – javorová – padla před více než patnácti lety a od té doby se 

všechny snahy o výsadbu zdály plané. Díky Berounské zeleni se sen vrátit stromy do Talichovky splnil. 

Na podzim 2019 jsme na místě vysázeli alej dvaceti hlohů. Nebylo to jednoduché, ale díky usilovné 

práci a nezlomné vůli Lenky Králové a Martina Veselého se vše podařilo. Město pomohlo se 

zajištěním náhradní výsadby od SŽDC, první naše výsadba v prostoru města obnášela obsáhlou 

zkušenost s ověřováním sítí a technologií výsadby s pomocí fólie proti prorůstání kořenů. Nechávali 

jsme odebrat část zeminy, abychom připravili prostor pro komunitní záhony, které bychom rádi 

realizovali v nadcházejícím roce.  

V prosinci se nám podařilo úspěšně završit více než půlroční snahu o obnovu aleje v Talichově ulici. 

Bylo vysázeno dvacet vzrostlých hlohů. Jednalo se o náhradní výsadbu, kterou realizovala SŽDC 

(Správa železnic). Na údržbě nových stromů se budou podílet studenti místního gymnázia, kteří se 

nyní starají o jejich zálivku. Na jaře plánujeme zelený pruh doplnit o trvalkovou výsadbu, rovněž s 

pomocí studentů. 

Rosťa Levíček, leden 2020 

 

 

Talichova ulice – nahoře původní stav v roce 2019, dole vizualizace hotové aleje 



 
 

Advokační aktivity 

Na základě vlastního oznámení se spolek stal účastníkem všech řízení o kácení stromů ve městě. 

Postupně jsme začali navrhovat vyšší koeficient náhradních výsadeb, a to alespoň 3 stromy za 1, nebo 

náhradou dle oficiální kalkulačky AOPK. Zpracováváme také připomínky a navrhujeme změny 

v Územním plánu města, který se bude schvalovat v příštím roce. Cílem je posílit svou roli při 

rozhodování o strategii údržby zeleně a nakládání s veřejným prostorem města. 

 

Práce s veřejností 

Jedním z hlavních cílů spolku je zapojovat do svých aktivit veřejnost, a to nejenom při výsadbách a 

pracích na údržbě veřejné zeleně, ale také na vzdělávacích akcích, pořádaných spolkem. V Berouně 

vidíme mnoho příležitostí práce s různými věkovými a cílovými skupinami, počínaje studenty a žáky 

škol, skauty a členy zájmových spolků, Berounskou Akademií seniorů, a dalšími subjekty. S malými 

skauty jsme na podzim na Třešňovce postavili a umístili ptačí budky, které pro nás vyrobili studenti 

místního truhlářského učiliště.  

 

Členové spolku 

Tereza Opravilová  

Adam Voldán 

Petr Vilhelm 

Pavlína Drtinová 

Lenka Králová 

Rostislav Levíček 

(zakládající členové) 

Kateřina Nepustilová 

Václav Kovář 

Jakub Smejkal 

Ivan Berka 

Milan Slepička 

Jiří Mitáček 

Lenka Keresztenyová 

Martin Veselý 

 

Partneři a dárci 

Nadace Partnerství, Město Beroun, Vok Beroun 
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