Revitalizace farské stráně
Trnovník akát také velmi úspěšně dobývá Tuklaty. I zde v centru obce vytvořil společenství
s černým bezem a vlaštovičníkem. Tento kdysi - v době, kdy byl trnovník akát ještě módní
dřevinou, zde bylo vysazeno několik jedinců. Následná desetiletí bez péče a kultivace těchto
sromů způsobila vznik neproniknutelného porostu farské skály. Tento porost nejen že vytlačil
původní rostlinný porost stráně, ale ničí zbývající staré lípy. Neudržované akáty, některé
z nich přestárlé, jiné nebezpečně nakloněné, jsou dnes významným bezpečnostním rizikem
pro dopravu ale hlavně chodce v ulici Akátové. Nutno zdůraznit, že v této ulici chodí
nejčastěji děti ze zákldaní školy. Obec má nejen zákonnou povinnost o svou veřejnou zeleň
pečovat ale v současné době musí tato akutně hrozící rizika omezit.
Při rozhodování o úpravě farské stráně se vyskytla tato omezení:
- Stáří a stav akátů
- Památné lípy
- Toxicita akátů pro veškeré okolní původní rostlinstvo
- Ochranné pásmo národní kulturní památky
Pokud nemá zůstat farská stráň monokulturou akátů a černých bezů, je bohužel nutný
radikální zásah. Jediný akát na stráni totiž zlikviduje jakoukoliv výsadbu jiných rostlin.
Akáty zůstanou zachovány kolem zvonice a v obvodu farské zahrady. Je však nutná průběžná
péče o ně.
Po konzultacích s odborníky dojde k přeměně akátové monokultury na parkovou úpravu. Pro
ochranné pásmo národní kulturní památky je při úpravě farské stráně nutno úzce
spolupracovat s Národním památkovým ústavem a pro osázení použít pouze rostliny jím
schválené.
Přeměna farské stráně bude probíhat ve dvou fázích v průběhu několika let:
1. Likvidace akátů.
Po vykácení stromů zůstanou pařezy, ze kterých budou neustále vyrůstat mladé
výhonky. Mladé výhonky budou také vyrůstat z hustého kořenového systému
akátů. Pařezy s kořeny bohužel ze stráně nelze vytrhat, protože by došlo
k destabilizaci svahu. Tyto výmladky budou průběžně chemicky likvidovány
připuštěnými herbicidy. Po tuto dobu bude farská stráň holá. Tato fáze bude
trvat nejméně 1 rok.
2. Osázení stráně dle projektu zahradní architekty ing. A. Burešové schváleného
Národním památkovým ústavem keři a suchomilnými bylinami. Budou ošetřeny
staré lípy a naproti hřbitovu vysázeny nové stromy.

Rozhlédnu-li se po okolních obcích, neuvědomuji si tak neupravené centrum, jako máme my
v Tuklatech. Přitom v žádné z nich není tak zajímavý krajinný prvek, jakým je na skále se tyčí
zvonice, kostel a zámeček (fara) - národní kulturní památka. Každý, kdo prochází ulicí Na
Valech, by si měl všimnout starého stromořadí lip, utlačovaných akáty. Ani nemusí být žádný
odborník, aby posoudil, co se tady stalo: lípy nemohou vytvořit korunu pro ně typickou a
nedostatek světla je žene do výšky. Tímto jim hrozí při silnějším větru rozlomení a zánik.
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Podobně je na tom zde rostoucí moruše - jediná v naší obci. Záchrana těchto stromů bude pro
nás jednou z našich priorit
Naším cílem by mělo být potlačení trnovníku akát alespoň v centru obce, kde vytlačuje
původní lípy, ohražuje a zastiňuje barokní sochy, které nedávno prošly kompletní
rekonstrukcí a hlavně ohrožují chodce. Z historických fotografií je zřejmé, že stráň byla
původně zatravněná. Revitalizace farské stráně bude boj srovnatelný s bojem, který musel
zvládnout princ, když vysvobozoval Šípkovou Růženku. Výsledkem by však měl být střed
obce v parkové úpravě se starými lípami, barokními sochami a farou, to vše zarámované
zelenou farskou strání.
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Předsedkyně Výboru pro rozvoj obecního majetku
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