Tisková zpráva

Regenerace zeleně
po zimní přestávce pokračuje
Od listopadu loňského roku probíhá ve městě projekt Regenerace veřejně přístupné zeleně města Svitavy.
Jejím primárním cílem je zajištění komplexní regenerace stromového patra, jako nejdůležitějšího prvku
městské veřejné zeleně. V rámci projektu je řešeno především ošetření a výsadba stromů, keřů a zelených
ploch. Na spolufinancování akce se podařilo získat významnou podporu z Operačního programu životní
prostředí, ze kterého má město čerpat dotaci ve výši 11,8 mil. Kč.
Nejvýznamnější položkou je ošetřování dřevin. Na sto šesti lokalitách
má být ošetřeno 2 350 stromů. Jedná se o různé typy udržovacích
řezů. Jde o bezpečnostní, zdravotní, redukční, řezy stabilizační
(obvodové redukce, stabilizace korun) a v menší míře i řezy
tvarovací. V sedmi případech byla provedena přístrojová tahová
zkouška, která prověřila odolnost stromů proti vývratu či zlomení
kmene. U čtyř stromů zkouška prokázala sníženou odolnost stromů
proti vývratu, proto musí být stromy pokáceny. Na téměř sto
stromech budou instalovány bezpečnostní vazby, u dalších desítek
stromů budou zkontrolovány vazby nainstalované v dřívějších letech
a případně i vyměněny. Ke konci března již bylo ošetřeno přes 700
stromů. Všechny stromy, které mají být v rámci projektu ošetřeny,
jsou anebo postupně budou označeny zelenou tečkou. Toto označení
tedy neznamená, že stromy mají být pokáceny. Občané tak mohou
sledovat, které stromy jsou nebo budou předmětek ošetření. Před
zahájením ošetření jsou jednotlivé stromy zkontrolovány pracovníky
odborné firmy. Ve výjimečných případech může být zaznamenán
zhoršený zdravotní stav stromů, neboť mezi přípravou podkladů pro
realizaci projektu a současným stavem uplynulo i několik let.
V těchto případech bude posouzeno, zda je provedení ošetření ještě
adekvátní nebo zda bude nutné předmětné stromy pokácet.
V zimním období bylo na různých lokalitách ve městě pokáceno 19 neperspektivních stromů, včetně
odstranění pařezů. V březnu 2015 pak bylo odstraněno sedm drobných neperspektivních stromů
v areálech svitavských škol.
Jednou z dotačních podmínek je pokácené stromy nahradit novými ve stejné lokalitě. Další výsadby stromů a
keřů budou zahájeny v jarním období tohoto roku. Celkem bude vysazeno 470 nových stromů a 3 800
keřů. Z tohoto počtu budou necelé dvě stovky stromů vysazeny v zastavěné části města. Ostatní stromy a
keře budou vysazovány v městském extravilánu, například u polních cest. Doposud již bylo vysazeno na 110
stromů.
Celý projekt bude ukončen v říjnu letošního roku. Tím však práce zdaleka neskončí, následovat bude
několikaletá péče o vysazené dřeviny, která má za cíl připravit vhodné podmínky pro jejich zdravý růst v
dalších desetiletích.
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