
Prohnil˘ praskl˘ topol ãern˘, kter˘ byl nebezpeãn˘ a hrozil pádem na chodce, skáceli poslední únorov˘ ãtvrtek v
zámeckém parku v Blansku pracovníci odborné firmy ve spolupráci s Technick˘mi sluÏbami. Likvidaci zhruba 90 let
starého stromu po prohlídce doporuãil valtick˘ dendrolog Pfiemysl Krejãifiík.

V kmeni asi 30 metrÛ vysokého stro-
mu, jehoÏ stáfií odborník na místû ve stfie-
du odhadl na 90 aÏ 100 let, totiÏ byla
zhruba tfii metry dlouhá prasklina. „Ta je
tak ‰iroká, Ïe do ní strãíte ruku. Strom je
nestabilní a mÛÏe se kdykoliv zfiítit. Proto
je tfieba ho odstranit,” uvedl Krejãifiík. 

Kácení stromu bylo podle nûj konzulto-
váno s památkáfii, ktefií s tím souhlasili.
Samotné kácení trvalo necelé dvû hodiny.
Jeden z pracovníkÛ odborné firmy nejprve

motorovou pilou odfiezal dvû velké 
vûtve a topolu pfied skácením ulehãil,
protoÏe k rybníãku naklonûn˘ strom se
viditelnû trochu narovnal. 

Druh˘ dfievorubec pak ofiezan˘ topol
motorovou pilou skácel tak, aby padl na
trávník u rybníka. Poté se kmen a vûtve
rozfiezávaly a dfievo postupnû pracovní-
ci Technick˘ch sluÏeb odklízeli a odvá-
Ïeli k likvidaci.

Text a foto: Ondfiej PoÏár
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Skáceli nebezpeãn˘ topol 
v zámeckém parku

V zámeckém parku v Blansku skáceli pracovníci odborné firmy ve spolupráci
s Technick˘mi sluÏbami nebezpeãn˘ praskl˘ topol, kter˘ ohroÏoval chodce

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz
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KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz


