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Stanovisko Komise památkové péče Rady města Nepomuk

Věc: Stromořadí před bývalou Piaristickou kolejí

Komise památkové péče projednala záměr na pokácení stávajícího stromořadí před 
budovou bývalé Piaristické koleje na náměstí A. Němejce  a jeho následnou obnovu . 

Komise doporučuje:

- Obnovit stromořadí ve shodné vzdálenosti od budovy a ve shodné délce, s 
důrazem na zachování osové symetrie vůči vstupu do budovy a památníku 
Obětem válek.

- Zvolit vhodný druh a kultivar nově vysazovaných stromů s ohledem na 
dominantní funkci tohoto stromořadí v prostoru náměstí a historické 
souvislosti.
Doporučujeme proto tyto možnosti:
1) Jírovec pleťový, kultivar Briotii
2) Lípa srdčitá, kultivar Rancho
3) Javor babyka, kulivar Elsrijk (příp. jiný)

Odůvodnění:

Náměstí Augustina Němejce je nejdůležitějším veřejným prostranstvím města Nepomuk, má 
značné urbanistické a památkové hodnoty nadregionálního významu. Nachází se zde 
několik kulturních památek a množství historicky hodnotných staveb vč. kostela sv. Jana 
Nepomuckého. Dominantní objekt náměstí představuje dvoupatrová budova bývalé 
Piaristické koleje z let 1862-68 vystavěná v tzv. „obloukovém stylu“. Před budovou se 
nachází již od konce 19. století stromořadí, které zde bylo vysazeno dříve, než se objevila 
další stromořadí před frontami domů kolem náměstí.
Stromořadí před kolejí bylo tedy vždy dominantní, což podtrhovala i druhová skladba, 
původně zde byly kaštany, později lípy, tedy stromy s větší korunou. Jinde kolem náměstí 
bývaly hlohy a javory, stromky s malou kompaktní korunou. V 90. letech 20. století se na 
náměstí objevily sakury a v r. 2009 byly nahrazeny lípami, kult. Rancho.

Stav lip před bývalou kolejí je dnes havarijní a je zřejmě nezbytné je pokácet a nahradit 
novou výsadbou.

Pro volbu vhodného druhu a kultivaru je žádoucí přihlédnout k architektonickému a 
urbanistickému působení budovy bývalé koleje, parčíku s památníkem Obětem válek a k 
historickým souvislostem. Stromy před kolejí by měly být výraznější než ostatní výsadba na 
náměstí. S ohledem na rozměry budovy by nemělo jít o drobné druhy/kultivary jako je třeba 



hloh. Vhodný je, zejména s ohledem na historii, jírovec, který i výrazně kvete, což podtrhne 
význam místa oproti lipové výsadbě kolem náměstí. Lípa by byla též vhodným druhem, 
zejména proto, že zde rostla doposud. Výsadba pak ale nebude kontrastní vůči zbytku 
náměstí a celý tento veřejný prostor může působit poněkud monotónně. Javor babyka zde 
nikdy nerostl, ale oproti předchozím variantám by v případě vhodně zvoleného kultivaru 
nevyžadoval řez. Zcela nevhodné jsou naopak sakury, jakožto zcela druh bez historických 
vazeb k střední Evropě. Nevhodné jsou také hlohy, které by byly zřejmě příliš malé vůči 
majestátní budově koleje. Ze stejného důvodu nelze doporučit menší kompaktní druhy 
javoru. V případě výhledové budoucí obnovy výsadby stromů kolem náměstí (před 
historickými fasádami měšťanských domů) je naopak vhodné o druzích a kultivarech s 
drobnějším vzrůstem uvažovat. Návrat hlohů či javorů s kulovitou korunou by byl z 
historického i architektonického hlediska žádoucí.

PhDr. Pavel Kroupa
předseda Komise památkové péče

Komise děkuje specialistce na historickou zeleň z NPÚ ÚOP v Plzni Ing. Lucii Tlusté za 
konzultaci.


