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Majitelé lesů na Vysočině se 
opět pustili do boje s kůrov-
cem. Po několika suchých 
letech jsou totiž smrkové 
porosty v kraji silně stresová-
ny.
� Lenka Kopčáková

Jižní část Vysočiny, Třebíčsko a 
Jihlavsko, již kůrovcová kalamita sil-
ně zasáhla. Žďársko zatím rozvinutí 
hrozby odolává, díky své nadmoř-
ské výšce, množství srážek, a přede-
vším odpovědnému přístupu vlast-
níků lesů. Tvrdí to Jaroslav Doubek, 
vedoucí žďárského odboru životní-
ho prostředí.

Přesto jižní a západní část našeho 
správního obvodu již s kůrovcem 
také bojuje. Městské lesy kolem 
Žďáru jsou na tom relativně velmi 
dobře, jejich stav bedlivě hlídá pro-
fesionální správce. 

Žďársko bije na poplach a zástup-
ce žďárského odboru životního 
prostředí se obrací na vlastníky lesů 
všemi způsoby. Přes média i web 
města, kde uvádí veškeré důležité 
termíny zásahů a bližší postupy v 
ochraně lesů proti lýkožroutu smr-
kovému. 

Brouk škodí typickými požerky 
podkorních částí smrků. Zdravý 
strom se sice brání roněním prys-
kyřice, kterou brouky zalepí, ale při 
přemnožení kůrovce hrozí hromad-
né usychání smrkových porostů. 
Mluvíme o kalamitě.

Se znalostí cyklu ve vývoji kůrov-
ce se nyní vlastníci lesů musí vypo-
řádat se dvěma termíny. Do kon-
ce března měli pokácené napadené 
dřevo odvézt ke zpracování nejmé-
ně 2 km od lesa(vylíhlý brouk se 
neumí vrátit). Další várku napade-
ných stromů je nutno odstranit do 
konce května. 

„Jarní rojení nás stejně nemine, pro-
tože napadeného dřeva je v lesích 
plno,“ poukazuje vedoucí ŽP. Ale 
mechanickým odkorněním při zpra-
cování dřeva na pile se hmyz zničí, 
v lesích jsou účinné lapáky a lapače. 
Sama příroda si už s přemnoženým 

kůrovcem zkrátka neporadí. 
Vlastníci prý nyní na jaře musí les 

kontrolovat nejméně po 14 dnech, 
a začnou-li stromy žloutnout nebo 
opadávat kůra, musí ihned kontak-
tovat odborné hospodáře. 

Napadené stromy je nutné poká-
cet a dostat z lesa dřív než se brouk 
pod jejich kůrou stačí vylíhnout a 
vyletět… Jinak by se namnožil geo-
metrickou řadou.

Jedna samička může naklást až 60 
vajíček, následně matečnou chodbu 
prodlouží a naklade sesterské poko-
lení…Zhruba za 10 týdnů se mladí 
lýkožrouti vykulí. A jak napovídá 

název, živí se především lýkem, ale i 
jehličím a kůrou hostitelských stro-
mů.

„Opravdu záleží na každém z vlast-
níků lesa. Když deset z nich udělá 
opatření a jeden neudělá nic, stejně 
vlna vylétlého kůrovce ostatní smete,“ 
varuje ochranář. Je tedy nutné, aby 
všichni táhli, jak se říká, za jeden 
provaz.

Vlastníkům lesů, kteří by svoji 
povinnost zanedbali, a včas nezpra-
covali kůrovcové dříví, hrozí pokuta 
až 100 tisíc korun.

Jak ale Jaroslav Doubek kvituje s 
povděkem, vlastníci lesů na Žďár-
sku doposud vždy k problému při-
stupovali vzorně. A tak se snad 
hrozba naší oblasti vyhne. 

To i přesto, že situaci v lesích 
Vysočiny komplikuje kalamitní stav 
po říjnovém orkánu, a spadlé stro-
my jsou pro kůrovce magnetem. 

„Žďársko je stabilní vlastnický úsek, 
kde většina vlastníků bydlí přímo v 
lokalitě na vesnicích, a je schopna 
rychle reagovat na naše informace, a 
to má smysl,“ říká vedoucí ŽP. 

Podle jeho slov již měli vlastní-
ci na Žďársku v polovině března 
zpracováno až 80 % dříví po orkánu 
„Harvard“.

„Nyní je však třeba zpracovat do 
května i zbylé dřevo z polomů. Rojení 
kůrovce proběhne koncem dubna a lze 
očekávat, že nalétne do poraněných 
stromů. Nová generace brouka se za-
čne líhnout koncem května,“ vysvět-
luje Jaroslav Doubek.

LýKOŽROut smrkový a jeho typické cestičky pod kůrou stromů. 
 Zdroj: www.kurovcoveinfo.cz, net

Žďársko se brání kalamitě kůrovce

Žďárští navštívili koncem 
února nové partnerské město 
Chust na Ukrajině, a nabídli 
účast ve společných projek-
tech. Chust má nyní upřesnit, v 
kterých.
� Lenka Kopčáková

Zástupci města Žďáru nad Sázavou 
se přidali k delegaci Kraje Vysočina, 
která měla na Zakarpatskou oblast 
cestu. Již 11. rokem tu Kraj podporu-
je rekonstrukce tamních školek a pro-
jekty vzdělávání. 

Byla to úplně první oficiální náv-
štěva Žďáru v partnerském městě, od 
kterého nás dělí 900 km a nejméně 
devítihodinová cesta… 

Ždárští vezli tamním školákům dar 
z Knihovny M. J. Sychry v podobě 
knih a omalovánek. Také tlumočili 
nabídku Sboru dobrovolných hasičů 
Zámek, na předání staršího vybavení. 

Jak pro ŽN vysvětluje starosta 
zámeckých hasičů Marek Entlicher: 
„Jedná se o hadice, savice, proudnice a 
další jiné armatury. určitě by vzájem-
ná spolupráce byla na místě. V Chustu 
totiž fungují pouze profesionální hasiči, 
nikoliv dobrovolné jednotky,“ dodává. 

Hasiči obou partnerských oblas-
tí se již dříve setkali přímo ve Žďáře, 

v rámci spolupráce národního hasič-
ského sdružení a záchranářů z Vyso-
činy. „Nyní čekáme na zpětnou vazbu z 
Chustu,“ dodává Entlicher.

Návštěvu Žďárští zahájili setkáním 
se zástupci správního centra Zakar-
patské oblasti v Užhorodě, a v part-
nerském Chustu strávili dva dni. Ze 
Žďáru jelo celkem devět zastupitelů, z 
každého klubu minimálně jeden, kaž-
dý sledoval svoji  odbornost. 

„Hostitelé nás vzali do nemocnice a 
do škol, prošli jsme si pamětihodnosti 
města. Starosta Volodymyr Kaščuk nás 
informoval, že ve městě žije 12 národ-
ností: ukrajinci, Rusíci, Slováci, ještě 
několik Čechů, dále Rumuni, Maďa-
ři, Romové, Němci i Židé,“ ohlíží se za 
cestou starosta Zdeněk Navrátil.

Různorodosti města prý odpovídá 
i rozmanitost památek. Pospolu zde 
stojí pravoslavné, římskokatolické, 
řeckokatolické i protestantské koste-
ly, a také synagoga. 

„Chust má kolem 30 tisíc obyvatel a 
je z našeho pohledu okresním městem. 
Mají velmi hezky opravené náměstí, 

které rekonstruovali asi před třemi lety, 
a nyní budou opravovat nádraží. My 
Nádražní. Musel jsem se pousmát té 
zajímavé shodě,“ říká starosta. 

Naši samozřejmě navštívili českou 
čtvrť, kde před válkou žilo 1.500 Če-
chů. Byl zde soustředěn pěší pluk 
Československé armády a žili tu 
důstojníci a úředníci státní správy a 
samosprávy. „Česká čtvrť je velmi archi-
tektonicky zajímavá. Zdejší domy, včet-
ně radnice, pochází většinou z období 
mezi světovými válkami. A Masaryko-
va škola, kterou jsme navštívili, vypadá 
podobně jako 1. ZŠ v Bystřici,“ přirov-
nává Navrátil. 

Žďárská delegace se zúčastnila i 
odhalení památníku událostem z 
roku 2014, kdy při konfliktu na ukra-
jinském Majdanu umíraly desítky lidí. 
A i město Chust má své mrtvé…

„Byl jsem jedním z těch, kdo odha-
lovali památník. Emotivní událost. 
Položili jsme květiny… V tu chvíli si člo-
věk uvědomí, jak malicherné jsou naše 
problémy proti jejich - když musí řešit 
fakt, že jim syny posílají v rakvích…,“ 
říká žďárský starosta.

Město Chust již dlouhodobě bojuje 
s velkou nezaměstnaností, a radnice 
se snaží přitahovat zahraniční inves-
tory, plánuje také postavit průmyslo-
vou zónu. Základními zaměstnavateli 

v Chustu jsou německé a francouzské 
automobilky, italský potravinářský 
závod, a z dřívějších dob i tamní klo-
boučnický závod. 

„Všichni jsme si zde při exkurzi kou-
pili klobouk. Vyrábějí tu krásné klobou-
ky, a spolupracují i s českým tonakem,“ 
informuje žďárský starosta. Zajíma-
vostí regionu je ještě přírodní památ-
ka Údolí narcisů, ale ta bývá plná 
sladce vonících květů až v květnu… 

Partnerský Chust se při loučení 
zavázal, že specifikuje tři projekty, na 
kterých by chtěl se Žďárem spolupra-
covat.

„Jeden by se mohl týkat infrastruktu-
ry, druhý projekt školství a vzdělávání, 
a ten třetí spolkové činnosti,“ očekává 
starosta Navrátil. 

Další setkání měst se uskuteční v 
září u nás ve Žďáře. Tamní delegaci 
mají provázet chustské děti a mládež. 
A to by dle radnice mohla být moti-
vace pro některou z místních škol na 
spolupráci.

„Zakarpatí je obecně chudá země, 
ale ze setkání mám pocit, že lidé, kte-
ří se o město Chust starají, jsou evrop-
sky uvažující, progresivní a velmi aktiv-
ní. Osobně mám ze spolupráce radost a 
dává mi čím dál větší smysl,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil závěrem. 

Partnerská města Žďár a Chust plánují 
několik společných projektů

V Zakarpatí
naši potkávali stopy 

české minulosti


