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TISKOVÁ ZPRÁVA

Staré a nemocné stromy museli vykácet. Padl také strom zasažený bleskem. 
13.  2.  2012/  Kácení  stromů vyvolává  vždy  velký  zájem veřejnosti.  Obyvatelé  Mariánských  Hor  a 
Hulvák mají ještě ve svěží paměti, kdy padla na Stojanově náměstí letitá katalpa trubkovitá, poslední 
z řady těchto okrasných stromů v okolí kostela. Během uplynulých dní byla pokácena v obvodu ještě 
dvacítka kusů přestárlých topolů,  jejichž zdravotní  stav byl  velmi  špatný.  Jednalo se o stromy s 
obvodem kmenů až 320 centimetrů, které byly poničené hnilobnými procesy a z proschlých korun 
hrozily pády větví. Jeden ze stromů byl nakloněn ze své osy, jiný nesl poškození v délce deseti metrů 
pravděpodobně po zásahu bleskem.

„Ubezpečuji  občany,  že radnice vždy pečlivě  posuzuje  každý  případ individuálně na základě náležitého 
funkčního a estetického posudku. Na prvním místě je vždy bezpečnost obyvatel,“ uvedla starostka Liana 
Janáčková. Některé obyvatele překvapilo, jakým způsobem se kácelo. Systém kácení stromů má však svá 
pravidla. „Z visuté plošiny dělníci musejí nejprve ořezat všechny větve a zbavit strom koruny. Teprve potom 
se dá vysoký kmen pokácet a na zemi postupně rozřezat. Pohled na to může vyvolávat smíšené emoce, ale 
jinak to bohužel nejde. Katalpy na Stojanově náměstí byly několik desítek let staré a jejich zdravotní kondice 
byla špatná. Nedaly se zachránit, jediným řešením bylo je odstranit, aby nedošlo k pádu větví nebo dokonce 
části  stromů,“  vysvětlila  pracovnice  z odboru  výstavby,  vodního  hospodářství  a  zemědělství  Radka 
Hrušková,  která  má  na  starosti  oblast  zeleně.  Katalpa  trubkovitá  se  vyznačuje  dvojbarevným  listem, 
zajímavým květem i tobolkami. „Tento okrasný strom původem z Jižní Ameriky má bohužel ve své genetické 
výbavě křehkost větví. Možná, že pamětníci vzpomínají na dobu přibližně před čtyřiceti lety, kdy jich několik  
bylo zasazeno před mariánskohorský kostel. Občané, kteří mají zeleň ve svém okolí rádi, určitě uvítají, že 
radnice plánuje na Stojanově náměstí  zasadit  nové,  co nejvíce  vzrostlé  okrasné stromy,  aby vytvořily  u 
kašny stín,“ poznamenal místostarosta Jiří Jezerský.  

V období vegetačního klidu byly pokáceny na území obvodu například tři kusy topolů kanadských v lokalitě 
Bedřiška a čtyři  topoly černé v prostoru mezi ulicemi Kordovou až Bedřišskou ve svahu nad komunikací 
Plzeňskou.  Jeden  ze  stromů  byl  nakloněn  ze  své  osy,  jiný  nesl  poškození  v délce  deseti  metrů 
pravděpodobně  po  zásahu  bleskem.  Všechny  měly  proschlé  koruny,  v nichž  byly  viditelné  zlomy  větví. 
Z těchto  důvodů  museli  úředníci  vydat  rozhodnutí  o  jejich  odstranění.  Podnět  na  odstranění   topolů 
kanadských  dala  nezisková  organizace  Bílý  nosorožec,  která  má v přilehlém domě komunitní  centrum. 
S ohledem na skutečnost, že všechny dřeviny nebyly v dobrém zdravotním stavu a měly sníženou provozní 
bezpečnost, nebyla uložena náhradní výsadba. Do konce března budou pokáceny další stromy v lokalitách 
mimo zabydlené části obvodu. Jedná se však o jednotlivé kusy. Náhradní výsadba se v obvodu provádí 
v rámci staveb či terénních úprav. 
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