Praha obnovila narušenou zeď v centru města bez nutnosti pokácet
jedinečný strom
Chodce v Růžové ulici v Praze 1 ohrožovala zeď v havarijním stavu, kterou společně s přilehlým chodníkem staticky narušovaly kořeny
vzrostlého jilmu horského. Jeho exemplářů je přitom v metropoli jen několik. Místo kácení proto hlavní město přistoupilo k šetrnému
řešení, díky kterému může mohutný strom dál růst v centru města.

„Dostatek zeleně v metropoli se snaží hlavní město zajistit nejen výsadbou nových stromů,
ale také ochranou těch stávajících. Záchrany se tak dočkal i více než 140 let starý jilm
horský v Růžové ulici, kterému hrozilo pokácení, neboť jeho kořenový systém výrazně
prorůstal do základů sousední zdi. A existovalo reálné nebezpečí, že zeď spadne na chodník,
kudy prochází pěší,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr.
Hlavní město nejprve přistoupilo ke zbourání narušené zdi, přičemž bylo nutné ručně
odstranit její základy a citlivě ořezat prorůstající kořeny. Všechny o průměru nad tři
centimetry byly zachovány a ostatní kořenící prostory byly dočasně zajištěny proti vysychání
mulčovací kůrou.
Při zjištění skutečného stavu kořenů bylo oproti původnímu plánu zároveň rozhodnuto o
změně konstrukčního řešení výstavby nové zdi. Všechny kosterní nosné kořeny tak nebudou v kontaktu s konstrukcí zdi a díky tomu
už nehrozí opakované narušení její statiky. Zároveň kořeny nebudou zdí utlačovány a poškozovány.
Základ zdi je opatřen speciální bariérou, která zamezí právě vrůstání nových kořenů do jejího tělesa. Ostatní kořenící prostor kolem
výkopů bude z důvodů dodržení technologických norem vyplněn zeminou s přídavkem zásobních hnojiv, která zajistí pro dorůstající
kořeny dostatečné zásobení živinami po dobu několika let. V neposlední řadě bude zemina kolem základu řádně hutněna.
Za daných možností tak hlavní město prosadilo maximum pro zajištění bezpečnosti při procházení kolem zdi i pro další zdárný rozvoj
stromu. „Vítáme postup hlavního města. Radnice Prahy 1 obdobně řeší další zdárný rozvoj javoru u Smetanova nábřeží a dobře tedy
víme, jak je to po všech stránkách náročné. Snažíme se ale o zodpovědnou údržbu stávající zeleně i o její rozšiřování v rámci nových
projektů, takže do našich parků a ulic v nejbližší době přibude velké množství nových stromů,“ reaguje starosta městské části Praha 1
Petr Hejma.
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