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•

NESTAVÍME JEN KOMUNIKACE …
SVSMP má nový přístroj pomáhající odhalit defekty větví a kmenů stromů

Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) má nový akustický tomograf. Tento přístroj umožňuje
určit rozsah poškození stromů, zjistit přítomnost dutin i stanovit mocnost stěny kmene nebo větších větví
stromů. Poté lze pomocí výpočtů určit míru pravděpodobnosti zlomu kmene nebo větve v daném místě.
Přístrojem chtějí odborníci z oddělení urbanistické zeleně SVSMP postupně zkontrolovat všechny stromy
s potenciálním vnitřním poškozením kmene. Nejprve přijde na řadu sadový okruh, který zahrnuje Smetanovy,
Kopeckého, Šafaříkovy a Křižíkovy sady, Mlýnskou strouhu, sady 5. května a sady Pětatřicátníků. Roste zde
přibližně 420 stromů. Potom by měly být proměřeny vytipované stromy i v dalších exponovaných lokalitách,
například u dětských hřišť, v alejích nad chodníky a podobně, kde hrozí riziko poškození zdraví lidí nebo
majetku.

•

Stromy na Jiráskově náměstí mají lepší podmínky

V roce 2019 začaly přípravy na rozsáhlou obnovu
Jiráskova náměstí na Slovanech.
Předběžná opatření se budou provádět zejména
tam, kde dojde v kořenové zóně stromů ke změně
povrchů. Připravuje se použití unikátní technologie tzv.
„vzduchového rýče“, která umožňuje přivést šetrným
způsobem ke kořenům stromů chybějící vodu
a vzduch.
.
V průběhu rekonstrukce bude klíčové zabránit
narušení kořenů a poškození nadzemní části stromů
těžkou mechanizací. Ochranu stávajícím stromům
zajistí speciální oplocení a bednění kmenů. Intenzivní
péče o všechny stávající a nově vysazené stromy
bude pokračovat i po dokončení rekonstrukce. Jejich okolí bude lépe uzpůsobeno potřebám stromů
v městském prostředí, voda a vzduch se snadněji dostanou ke kořenům.
Obnova Jiráskova náměstí má přinést větší komfort lidem i zeleni. Mělo by zde vzniknout kvalitní parkové
náměstí. Ze 136 stromů zůstane 68 nejperspektivnějších. Vysazeny však budou stromy nové.
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Kromě projektování a realizací dopravních staveb Správa veřejného statku města Plzně průběžně
obnovuje veřejná prostranství lemující komunikace. V minulém roce byly realizovány úpravy širokých
travnatých pásů mezi Koterovskou ulicí a ulicemi Náměstí Generála Píky v Plzni na Slovanech. Důvodem
k obnově tohoto území byl havarijní stav stávajících dřevin, které se začaly vyvracet, a také pád větví stále
častěji ohrožoval procházející občany. Při obnově prostranství byly nejdříve odstraněny problematické dřeviny
a následně vysazeny nové listnaté i jehličnaté stromy. Pro zvýšení atraktivity tohoto frekventovaného prostoru
byla založena pásová záhonová výsadba listem i květem atraktivních nízkých listnatých keřů a růží. Nakonec
byly vysazeny pruhy jarních cibulovin. V zálivech chodníků navazujících na trávníkovou plochu byly umístěny
nové lavičky a odpadkové koše. Investorem úpravy byl ÚMO Plzeň 2.

Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně pokračovalo v roce 2019 také v obnově
Lochotínského parku. Jedná se o pokračování v celkové revitalizaci parku v návaznosti na úpravy z roku
2015. Úpravy zahrnují úpravy zeleně či výsadbu nových stromů.

Dále město v roce 2019 zahájilo úpravu cesty pro pěší z Mikulášského náměstí směrem do Parku
U Ježíška. Cesta se napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél řeky Radbuzy.
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