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Vážení a milí spoluobčané,
jaro je v plném proudu, brzy nás

čeká nejteplejší období roku, blíží se
prázdniny a doba dovolených. Dovol-
te mi sdělit vám několik málo slov
z pohledu starosty.

Na konci měsíce května byla
dokončena oprava propojovací ulice
mezi ulicí Sladkovského a ulicí Na

Hrádku. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel na 2.
etapu rekonstrukce vnitrobloku u autobusového nádraží.
Akce bude probíhat v průběhu prázdnin.

Do konce září 2017 bude probíhat první část regenerace
panelového sídliště nábřeží Závodu míru.

Do konce června bude dokončena rekonstrukce předná-
draží, která přinese zkvalitnění cestování občanů a umožnění
přestupu mezi MHD a vlakovým nádražím. Bude vytvořen
i důstojný veřejný prostor vstupu do krajského města.

Ve čtvrtek 29. 6. 2017  budeme na třídě Míru u sochy
Jana Kašpara pořádat od 15.30 do 18.30 hod. tradiční akci
pro děti „Hurá na prázdniny“. Rád se tam s vámi osobně
setkám.

V pátek 30. 6. bude zahájen prázdninový provoz letního
kina na ploše bývalých jatek vedle Tyršových sadů.

Na úspěšné konání olympijského parku v loňském roce
by měl letos navázat „Sportovní park Pardubice“. Ten se
bude konat od 12. 8. do 20. 8.2017 v parku Na Špici. Věřím,
že to bude i pro vás zpestření léta ve městě.

Na závěr mi dovolte popřát vám hezké
léto, příjemně prožité dovolené a dětem
dlouhé a dobrodružné prázdniny.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Městského obvodu Pardubice I se 25. květ-
na 2017 v odpoledních hodinách zúčastnila
pod vedením HZS Pardubického kraje ave
spolupráci s Leteckou službou Policie ČR
odborné přípravy jednotek požární ochrany
se zaměřením na plnění závěsného vaku

na vodu pomocí hasičské techniky. Cvičení
proběhlo na letišti v Kuněticích.

Jsme rádi, že naše hasiče pozvali profe-
sionální hasiči z HZS Pardubického kraje
na cvičení, které slouží k přípravě hasičů
před letní sezonou, kdy je zvýšené nebez-
pečí vzniku požárů lesních apolních poros-
tů. V případě požáru lesního porostu se
může jednat o špatně přístupný členitý
zalesněný terén, a v takovémto místě není
vyloučeno použití letecké techniky. Proto
je třeba, aby byli idobrovolní hasiči vycvičeni
na takové situace.

Ke cvičení byl využit vrtulník Letecké služ-
by Policie ČR z Prahy s leteckými záchranáři
ze Středočeského kraje. Procvičeni byli pro-
fesionální hasiči ze stanice Pardubice

aněkolik dalších Jednotek SDH obcí, které
jsou v okolí města Pardubic.

Na závěr chceme poděkovat profesio-
nálním hasičům z Pardubic za perfektně
připravené zaměstnání, Letecké službě
Policie ČR a ostatním kolegům z JSDH,
kteří se účastnili cvičení.

Informace jednotky sboru dobrovolných hasičů



Stromy napadené dřevomorem kořenovým je nutno
kácet z důvodu bezpečnosti

Dřevomor kořenový je dřevokaznou houbou, který stromy
napadá výhradně prostřednictvím mechanicky poraněného
kořenového systému. Tvoří velmi nenápadné plodnice na patě
kmene – v době narůstání bělavé a šedé barvy. Později se plod-
nice změní v drobné černé útvary. Ke statickému selhání stromu
zpravidla dochází dříve, než se napadení jakkoliv projeví na nad-
zemní části stromu. Strom je do poslední chvíle fyziologicky
vitální bez jakýchkoliv projevů odumírání větví atp. Hniloba dře-
vomoru kořenového je mechanicky málo pevná a riziko static-
kého selhání je považováno za extrémní. 

Laickou veřejností bývá často po pokácení stromu napade-
ného dřevomorem kořenovým argumentováno stavem pařezu,
který se zdá být „zdravý“. Je třeba uvést, že dřevomor kořenový

nemusí být již ve výšce několi-
ka centimetrů nad patou kmene
vůbec zřetelný. Dřevomor
napadá kořenový systém a i za
zmíněné situace – tj. „zdravé“
paty kmene bývá kořenový sys-
tém napaden natolik, že již není
schopen plnit svou biomecha-
nickou funkci. Jinými slovy celá
nadzemní část stromu je spo-
jena se zemí již pouze symbo-
licky (viz fotografie).

Z důvodu napadení dřevomo-
rem kořenovým jsme byli nuceni
pokácet v prostoru za autobu-
sovým nádražím mohutnou lípu.
Lípa byla napadena nejen touto
dřevokaznou houbou, ale její
kmen byl nakloněn a koruna
zcela excentrická ve směru
náklonu kmene. Kombinace
těchto habituálních vad a infek-
ce dřevomorem kořenovým
byla vyhodnocena z hlediska
provozní bezpečnosti jako
neúnosná. Přihlédnuto bylo
také ke skutečnosti, že se strom
nacházel v těsné blízkosti fre-
kventovaných pěších komuni-
kací.

K výše uvedenému lze také
uvést příklady statického

selhání stromů s napadenou bází kmene či kořenového sys-
tému dřevokaznou houbou. Na území MO I v posledních měsí-
cích staticky selhala lípa velkolistá v Zámecké aleji (infekce
dřevomorem kořenovým), javor mléč v Bubeníkových sadech
(infekce dřevomorem kořenovým), topol kanadský v Parku na
Špici (infekce lesklokorkou tmavou). Je třeba upozornit na
skutečnost, že stromů s infekcí báze kmene se na území
MO I nachází v řádu desítek kusů. Vzhledem k faktu, že strom
z hlediska biomechanické stability není nic jiného než jedno-
stranně vetknutý nosník, jsou tyto případy považovány za
velmi rizikové a bohužel v některých případech není situace
řešitelná jiným smysluplným pěstebním zásahem, než káce-
ním.

Vždy, když se začne mluvit o tom, jak
naše město podporuje cyklodopravu, tak
jsem hořkou zkušeností přímo z praxe
veden myslet si opak. Jako drobná ilu-
strace může posloužit jeden příklad ze
současnosti. Při rekonstrukci přednádraží
jsem i samotnou náměstkyni upozorňoval
a žádal, že cyklistické parkovací kapacity
u nádraží nestačí. Každá konstrukce byla
ověšena jízdními koly. Žádal jsem jí o pře-
sun zcela prázdných stojanů v lihovaru
či za bytovým domem k poště a jejímu
okolí, kde poslouží plnohodnotně. Nesta-
lo se tak. Náměstkyně Dvořáčková psala,
že cyklisté nemají být líní a do toho liho-
varu si dojít. Pomíjím fakt, že člověk, co
místo auta volí kolo, asi nebude líný.

Problém je v tom, že když jede z centra
města, tak by ho tato legrace stála dalších
15 minut času při obcházení celého nád-
raží a čekání na nekonečných intervalech
semaforů. Byl to jen zcela mizivý vstřícný
krok vůči obyvatelům města, ale ani toho
vedení města nebylo schopno. Jednou

bych chtěl žít ve městě, kde náměstkyně
nebude líná, zvedne telefon a pověří pra-
covníka přesunem stojanů tak, aby to
lidem pomohlo. S takovými politiky by
pak bylo líp.

Mgr. Filip Sedlák,
zastupitel MO Pardubice I

Pardubice – město proti cyklistům

Statické selhání stromu napa-
deného dřevomorem kořeno-
vým v Bubeníkových sadech -
za pozornost stojí pohledově
netknutá báze kmene a prak-
tická neexistence kořenů.
V koruně stromu nelze zazna-
menat suché větve, defoliaci
atp.

Pokácená lípa srdčitá v prosto-
ru za autobusovým nádražím.
Stav dřevní hmoty nad patou
kmene nenapadenou je světlá
část dřevní hmoty po obvodu
kmene v levé a horní části.



Stromy v lipové aleji v ulici Pod Zámkem
– pozor – hrozí nebezpečí!

Návštěvníci zámku a přilehlého parku
v Tyršových sadech se na náš městský
obvod Pardubice I stále častěji obracejí
s dotazy ohledně budoucnosti lipové aleje
v ulici Pod Zámkem, zejména z hlediska bez-
pečnosti průchodu, jelikož alejí vede poměr-
ně frekventovaná cesta, sloužící především
chodcům, ale také cyklistům a částečně
i dopravní obsluze. 

Stromořadí, které je tvořeno cca 130 sta-
rými stromy, je samozřejmě v převážné vět-
šině již ve špatném zdravotním stavu
a průchod alejí může být i nebezpečným,
protože některé stromy mají velké dutiny,
dřevo je v některých částech ztrouchnivělé,
stromy se tak stávají nestabilními, hrozí ipád
velkých větví. Náš městský obvod má tyto
stromy ve své správě asamozřejmou povin-
ností je nejen poskytování potřebné péče,
nutné pro jejich další existenci, ale i zajištění
bezpečného průchodu osob cestou, vedou-
cí od ul. Labské směrem k zámku. 

Tento úkol rozhodně není snadný, protože
lipová alej je chráněna zákonem v rámci sou-
stavy Natura 2000, jelikož dutiny těchto pras-
tarých stromů totiž obývá vzácný brouk –
páchník hnědý. V praxi to znamená, že
isebemenší zásah na chráněném stromořadí
vyžaduje zdlouhavý povolovací proces
a konečné rozhodnutí o případném kácení,
ořezání větví, buď z hlediska údržby, nebo
provozní bezpečnosti, musí být podložen

celou řadou vyjádření, stanovisek a odbor-
ných posudků. V současné době čeká měst-
ský obvod na vydání konečného rozhodnutí
správního orgánu ochrany přírody Krajského
úřadu Pardubického kraje, na jehož základě
bude možné provést ošetření šestnácti nej-
více postižených dřevin tak, aby nebyly pro
občany nebezpečné, ale také nedošlo
k ohrožení populace vzácného brouka. Před-
pokládáme, že tyto práce budou probíhat
ve druhé polovině měsíce června anásledně
i v červenci letošního roku. Do této doby
musejí všichni, kteří budou procházet nebo
projíždět alejí lip, respektovat umístěné
výstražné tabule, upozorňující na možné
nebezpečí vyvrácení kmenů nebo pádu
větví. Nejbezpečnějším řešením by samo-
zřejmě bylo úplné uzavření této komunikace,
což by však přineslo komplikace pro
návštěvníky, zaměstnance i zásobování.

Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice I

Hurá
na prázdniny! 

Milé děti, vážení rodiče, 
dovolte mi, abych vás srdečně

pozval na již tradiční rodinné odpo-
ledne, pořádané naším obvodem.
Můžete se těšit na spoustu atrakcí,
například na skákací hrad, malování
na obličej, balonky, dětskou diskoté-
ku, hlídku sboru dobrovolných hasi-
čů, kteří vám předvedou hasičské
auto a uniformy a na spoustu další
zábavy. Veškeré atrakce pro děti jsou
zdarma. Občerstvit se můžete u stán-
ků, které budou na místě konání. 

Rodinné odpoledne se koná dne
29. 6. 2017 od 15.30 do 18.30 hodin
na třídě Míru, u sochy Jana Kašpara. 

Těším se na vás!

Mgr. Libor Malý,
místostarosta MO Pardubice I

Okénko zahradního architekta – plné jaro 2017
Na přelomu měsíce března a dubna na

nás čekala ve většině záhonů radost
z barevné palety prvních květů ohlašu-
jících definitivní konec zimnímu období.
I přes náročnou zimu opět vykvetly tisíce
narcisek, ladoněk a krokusů, které byly
na plochách městského obvodu sázeny
v minulých letech mechanizovaně. Jedná
se zejména o lokality v trávníku před ČEZ
Arenou, u výstaviště Ideon a na Palack-
ého třídě u pošty. Na podzim loňského
roku byly nově vysazeny cibule ve stře-
dovém pruhu na Sukově třídě a před
Zvonicí. Efekt této modré kombinace
krokusů, ladoněk a modřenců nebyl sto-
procentní, protože na letošní charakter
zimy a jara špatně reagoval jeden kultivar
modrofialového krokusu, pro nějž bylo
jarní období tak stresové, že se soustředil

na tvorbu dceřinných cibulek a zelených
listů na úkor květů. Kontrolou na místě
bylo prokázáno, že Croccus Flower
Record v zemi skutečně je a množí se,
takže se z jeho květů budeme moci těšit
zcela jistě příští rok. Na konci května
a počátkem června je čas na posekání
ploch trávníku s cibulovinami. Záměrně
se tyto plochy nesekají s ostatními pohle-
dovými a parterovými trávníky, aby se
umožnilo cibulovinám vstřebat dosta-
tečné množství živin a zásob do podzem-
ních orgánů a zajistit tak kvetení v dalším
roce.

Kouzelně zakvetly cibulovinami také
trvalkové záhony, kam většinou na podzim
vysazujeme cibule ze Smetanova náměstí
a již je ze záhonu nevyndáváme. Příkladem
může být plocha před ČEZ Arenou.

Tradičně sázíme každý rok na podzim
cibuloviny na náměstí Čs. legií aSmetanově
náměstí, které pro nás představují klasické
květinové záhony s náročnou péčí
a pestrou kombinací květin. Na náměstí
Legií se letos povedlo udržet barvu čer-
vených tulipánů až do květnových oslav
a záhony krásně zakvetly v národních
barvách, především za sochou T. G. M.

Naproti tomu barvená kombinace na
Smetanově náměstí byla laděna do žluto
- bílo - oranžových tónů, ve středu záhonu
dominovaly královské řepčíky.

Bystré oko si mohlo všimnout také méně
používaných cibulovin – hlavně v Bube-
níkových sadech kvetly kandíky, Chiono-
doxa, modré sasanky, talovíny a další.

pokračování na straně 4
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Okénko zahradního architekta – plné jaro 2017
Podobné cibuloviny byly kvidění v záhonu
Jiřího z Poděbrad.

Jaro bylo především obdobím inten-
zivního sázení dřevin, keřů a doplňování
uhynulých trvalek. Podařilo se nám dosadit
živý plot v ulici Sezemická, u kruhového
objezdu na nábřeží Závodu míru či na
Čechově nábřeží. Na živé ploty byl použit
ptačí zob a růžově kvetoucí nízké trojpuky.
Celkem jsme vysadili přes 450 keřů a400ks
trvalek. Bohužel už nyní evidujeme ztráty
v podobě poškození vandaly, odcizení či
poničení.

Zceloplošných výsadeb se nám povedlo
alespoň částečně upravit nelichotivý obraz
předprostoru Domu hudby. Tato plocha
v centru města si jistě zaslouží komplexní
přístup k úpravě, včetně řešení cest,
odpočivadel a parkování. Budova
vychovává a vzdělává mladé lidi v oblasti
kultury a předprostor by měl neméně výz-
namně podpořit význam tohoto institutu.
V minulých letech jsme se snažili oživit
nevzhledné betonové květníky levnou let-
ničkovou výsadbou, ale protože jsou celé
prorostlé svlačcem a suchá léta byla
extrémně náročná na zálivku, zvolili jsme
variantu dosadby jednoduchých keřů –
okrasných třešní s podsadbou levandulí.
Plochy záhonů byly pokryty folií proti
prorůstání plevelu a pokryty štěrkem. 

Polovina května potom byla obdobím
konečné sumarizace uhynulých, uschlých
apolámaných dřevin po zimě. Všechny ros-
tliny byly zapsány, spočítány adoporučeny
pro dosadbu či náhradu v průběhu období
podzim 2017/ jaro 2018. V místech, kde se
nám opakovaně rostliny ztrácejí a jsou niče-
ny dosazovat již nebudeme. Velmi kladně
musíme ohodnotit některé naše předešlé
výsadby –například vpásu kolem bytového
domu Hlaváčova ulice – kde velice pěkně
kontrastuje červenolistý zakrslý dřišťál
sbílekvetoucím trojpukem adoplněny jsou
okrasnou travinou. Tento záhon přes silný
výskyt svlačce, který pravidelně likvidujeme,
působí celoročně upraveně a úhyn rostlin
tu byl minimální. Krásně vypadají také záho-
ny na Dašické či Arnoštovi z Pardubic, kde
se rok od roku zvedají dosazované keře
a postupně začínají zaplňovat plochu mezi
trvalkami. 

Při běžných kontrolách výsadeb aploch
zeleně na území městského obvodu byl
také zmapován výskyt rodu Buxus
(zimostráz) sohledem na postupnou invazi
nežádoucího motýla zavíječe zimostrá-
zového a jeho housenek. Jedná se o pro
naše podmínky nepůvodního škůdce, který
k nám byl zavlečen a speciálně na
zimostrázech (Buxus sempervirens)dokáží
jeho zelenočerné housenky napáchat nes-
mírné škody. Čitelné je poškození zejména
zimostrázů kolem sochy Svlékající se dívky
v ulici Karla IV., v mobilní nádobě před ZŠ
Závodu Míru, či ve výsadbách na Dašické.
Zatím jediný známý účinek na tyto škůdce
tvoří postřik proti savému a žravému
hmyzu. Vkvětnu byl tento postřik aplikován
a v průběhu roku se musí ještě minimálně
dvakrát opakovat. Je třeba, aby stejně pos-
tupovali také všichni obyvatelé, kteří škůd-
ce zaznamenají na svých zahradách,
protože jinak samotný postřik na našem
obvodu nebude mít výraznější účinek,
motýl přelétne lehce z napadené
a neošetřené rostliny. Proto je potřeba být
důslední a trpěliví a postřik opakovat.
U méně zasažených keřů pomůže třeba
samotný sběr housenek a jejich likvidace.

Rozkvetlý květen představuje pro naše
zahradnice především vidinu maximálního
nasazení v boji s neúprosným plevelem ve
všech záhonech, živých plotech a keřích.
Do konce května jsme měli vypleté všechny
záhony po prvním velkém nárůstu azahrad-
nice se do svých lokalit budou vracet
v červnu podruhé.

Na základě zkušeností a připomínek
z předešlého roku jsme letos přistoupili
k úpravě živých plotů již ke konci května,
především v místech, kde keře tvoří
doprovod komunikace a vzniká riziko krytí
výhledových poměrů. Zaměstnanci měst-
ského obvodu mají na starost Zelené před-
městí, soukromá firma se nám dále stará
o živé ploty na Bílém předměstí. Začalo se
přednostně s keři podél frekventované sil-
nice Dašická, voblasti Zeleného předměstí
jsou to především lokality s odkvetlým
tavolníkem Spirea cinerea cv. – kruhový
objezd Závodu Míru, podél cyklostezky na
Palackého třídě, v části ulice Nerudova
(tato ulice je směskou minimálně 4 druhů

keřů, proto se zde bude živý plot ještě
upravovat po odkvětu jiného druhu tavol-
níku v červnu), ulice U Husova sboru, Win-
terova II, kolem hřiště ve vnitrobloku Na
Hrádku a v okolí. Začalo se s úpravou
živých plotů v ulici Arnošta z Pardubic.
V červnu se potom budou průběžně
upravovat všechny zbylé lokality, protože
v tomto měsíci má většina keřů ukončený
svůj maximální jarní přírůstek a řez je v tom-
to období pro rostliny vživých plotech větši-
nou vhodný.

Za zmínku jistě stojí úpravy významných
náměstí a parků. Snažíme se, aby plochy
Bubeníkových sadů a okolí, Komenského
náměstí, Smetanova náměstí, náměstí
Legií, Pospíšilova náměstí a v možné míře
také Schwarzova náměstí byly průběžně
upravené a reprezentativní. Na Smetanově
náměstí a náměstí Legií byly hned po
odkvětu vyjmuty cibuloviny a uloženy na
zaschnutí. Na podzim budou použity do
dosadeb v jednotlivých záhonech měst-
ského obvodu pro zpestření jara. Vzápětí
byly záhony doplněny o letničky. Bohužel
zejména na náměstí Legií se opět našel
někdo, kdo nutně potřeboval vysazené ros-
tliny pro svoji potřebu a nám po nich zbyly
jen prázdné jamky...

Tento nešvar nás velmi trápí všude po
městě, enormní je ovšem v čerstvě rekon-
struovaných Tyršových sadech. Pravidel-
nou údržbu tam provádějí Technické služby
a my chodíme na kontroly kvality prací
a kvality přítomných vegetačních i tech-
nických prvků. Nyní je pro zahradníka
nejbolestivější pohled na poničené a zne-
hodnocené výsadby ve středovém pásu
travin. Pozdnímu květnu měly dominovat
fialkové koule okrasných česneků a žlu-
tooranžové svíce květů liliochvostu. 
Naprostá většina ještě poupat těchto rostlin
je nenávratně vylámána, otrhána a zniče-
na.....

Navzdory tomu se velmi těšíme na nad-
cházející léto plné barev, které nám do měs-
ta vnáší mimo jiné i letničkové výsadby
zpředešlých let. Na svahu před poliklinikou
Kolf se nám přesela letničková louka anyní
neunikne našemu pohledu množství vlčích
máků vkombinaci schrpou aheřmánkem.
Příroda si tu poradila po svém a letničky
se tu prolínají s trvalkami. Letos jsme čer-
stvě oseli letničkovou směsí pouze prostor
před kostelem sv. Bartoloměje. Směs tam
teprve klíčí, takže s napětím očekáváme,
jak se záhon projeví v příštích měsících.

Závěrem si dovolujeme informovat, že
na jaře jsme vysázeli 53 nových stromů,
a to: 

29 stromů náhradní výsadba za uhynulé,
19 platanů na Sukově třídě,
5 stromů v Tyršových sadech.

dokončení ze stany 3
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