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Situaci na Žďársku pro ŽN přibližu-

je Jaroslav Doubek, vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ.

Říká, že stav lesů bude již v blíz-
ké budoucnosti odvislý od stavu kli-
matu. „Nebudou-li další roky výrazně 
srážkově nadnormální a teplotně pod-
normální, kůrovcová kalamita bude 
dále gradovat. Pro lesy Žďárska to bude 
znamenat velké množství suchých smr-
ků, velké holiny a další vysychání kraji-
ny,“ obává se. 

Voda se v blízké době stane stra-
tegickou surovinou a tomu musí-
me uzpůsobit naše chování v krajině. 
„Už proto bychom se měli zamyslet, zda 
je nutné opravovat meliorační sítě na 
zemědělské půdě, či zda nenastal čas 
na redukci odvodňovacích kanálů a per 
v lesích. Jenom smrk dobře zásobený 
vodou a živinami může odolat náletu 
kůrovce,“ poukazuje Doubek.

Rovněž příští zemědělské hospoda-
ření bude muset být pestřejší a zod-
povědnější. Nedostatek humusu na 
polích, často lokálně nadměrná vod-
ní eroze, velké výměry půdních bloků 
s jednou plodinou, často ve velkých 
sklonech, nadměrná aplikace chemi-
kálií, chybějící rozptýlená stromová 
zeleň. To jsou dle Jaroslava Doub-
ka faktory, které situaci nepřispívají. 
„Pouze zdravá a pestrá krajina, ve které 
zadržíme dostatek čisté vody, bude mít 
šanci lépe odolávat v období oteplová-
ní,“ poukazuje.

Na otázku, zda se na Žďársku poda-
řilo zrealizovat odložené výsadby 
sazenic z jara 2019, kdy kvůli suchu 

nebyly pro sazeničky příznivé pod-
mínky, Doubek říká, že vlastníci lesů 
zvolili různé přístupy. „Někdo zalesnil, 
a to převážně obalovanou kelímkovou 
sadbou, někdo zalesnění odložil,“ kon-
statuje. 

Začalo platit opatření obecné pova-
hy ministerstva zemědělství (MZe), 
které umožňuje pro velkou část lesů 
na Žďársku odsunout zalesnění až na 
dobu pěti let od vzniku holiny. Více 
se dočteme na webu MZe či žďárské-
ho MěÚ. 

„Doporučujeme rovněž k obnově holin 
ve větší míře využívat dle stanovištních 
poměrů listnáče jako buk, dub, javor, 
jasan, jilm, ale i tzv. pionýrské dřeviny, 
jako je bříza, jeřáb či osika, které vytvo-
ří po nějaké době vhodné mikroklima 
pro dřeviny cílové – např. jedli a buk,“ 
radí vedoucí ŽP. 

I tak se asi část holin nestihne zales-
nit, a do hry vstoupí příroda. Tyto 
pionýrské dřeviny začnou samy na 
část pasek naletovat. 

V tuto chvíli asi mnohé z nás napad-
ne, jaké asi budou nové lesy Žďárska. 
Nyní je chystáme pro naše děti a vnu-
ky...

Na to odborník říká, že zdejší lesy 
budou nově mnohem pestřejší, i když 
ne tak výnosové. Čistě smrkové lesy 
na velké části ustoupí a nahradí je čás-
tečně listnáče. „Budoucí lesy by tedy 
měly být nejlépe směsí několika druhů, 
které lépe odolají klimatickým výkyvům. 
Nejen listnáče, ale i jehličnany jako jed-
le, borovice, smrk a modřín, zde budou 
mít na daných typech stanovišť své mís-
to,“ naznačuje odborník.

Chystáme lesy pro naše...

Ojedinělým způsobem tvorby 
evakuačních plánů na ochranu 
památek a uměleckých děl se 
mohou chlubit žďárští dob-
rovolní hasiči. Patent si zatím 
nechávají pro sebe, ale o prak-
tické dovednosti se dělí s další-
mi hasiči i správci památek.

� Lenka Kopčáková

Nedávno proběhlo v historickém 
centru Žďáru taktické cvičení jedno-
tek požární ochrany na kostel sv. Pro-
kopa, které předem ohlásil městský 
rozhlas, aby kvůli sirénám nevznik-
la panika. Námětem byl simulovaný 
požár kostelní věže, kdy od montáž-
ních prací došlo k zahoření prachu a 
požár následně zasáhl celou věž. V ní 
dle zadání uvízli dva dělníci...

Cvičení bylo připraveno ve spolu-
práci Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Žďár n. S. a mezinárodní 
European Rescue Academy (ERA).

Za událostí se pro ŽN ohlíží David 
Partl, velitel Jednotky SDH města. Na 
cvičný požár kostela se sjely čtyři jed-
notky z okolí.

Cvičení začalo 16. 11. v 16.00 telefo-
nátem na tísňovou linku Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina, že 
z věže sv. Prokopa vychází kouř. 

Na místo události se okamžitě roz-
jely jednotky požární ochrany. Jako 
první byli na místě městští dobrovol-
ní hasiči, další jednotky SDH z Ham-
rů - Najdeku, Ostrova nad Oslavou 
a Veselíčka se postupně sjížděly pod 

kostel od Havlíčkova náměstí. Rozjela 
se přesná spolupráce. 

„Hasiči nejprve provedli průzkum v 
dýchací technice a pomocí vyváděcích 
masek vyvedli dva dělníky z kostelní věže 
a nasadili jeden útočný proud,“ popisuje 
David Partl. 

Velitel zásahu nechal zřídit dálko-
vou dopravu vody. Hydranty v oko-
lí kostela byly vyzkoušeny, zda pro 
zásobování hasební vodou dostačují. 
Z čerpacího stanoviště u řeky Sázavy 
se vinulo hadicové vedení po scho-
dišti kolem Tvrze ke kapli sv. Barbo-
ry. Zde bylo napojeno na cisternovou 
automobilovou stříkačku. Proběh-

PŘI TAKTICKÉM cvičení hasiči natlakovali hasební hadici až na ochoz věže 
kostela sv. Prokopa. Foto: Slavomír Hrbek

Kostel je pro hasiče hůře přístupný

la zkouška dopravy vody za určitého 
tlaku na ochoz věže. Součástí cvičení 
byla i zkouška průjezdnosti a ustavení 
požární techniky v okolí kostela. Hasi-
či chtěli zjistit, kam až se dostanou. 

„Protože bylo vlivem hasebního 
zásahu možné ohrožení cenných děl 
a kulturních památek vodou, druhé 
družstvo žďárské jednotky provedlo 
ochranu oltáře a soch uvnitř kostela. 
Vše běželo dle plánů ERA, které naši 
členové sami zpracovávají,“ uvádí veli-
tel. 

Při závěrečném vyhodnocení zásahu 
byly probrány možné postupy, jak his-
torické památky ochraňovat. „Smyslem 
tohoto cvičení nebylo jen vyzkoušet akce-
schopnost jednotek, ale také připravenost 
objektu a odhalit případné komplikace. 
A to se nám tímto cvičením podařilo,“ je 
spokojen David Partl.

Celému cvičení přihlíželi zástup-
ci radnice a pracovníci památkové-
ho odboru a odboru krizového řízení 
MěÚ. Hlavním pozorovatelem byla 
Eva Polatová, vedoucí požární ochra-
ny památek z NPÚ v Praze.

Na otázku, co by při ostré akci bylo 
na záchraně kostela sv. Prokopa nej-
obtížnější, velitel zásahu říká, že ačko-
liv se to nezdá, byla by to orientace 
v objektu, jak při evakuaci osob tak i 
při evakuaci nebo ochraně umělec-
kých cenných děl.

„Obě tyto varianty jsme nacvičova-
li, protože námětem cvičení byl požár 
v prostoru věže, kde uvízli dva dělníci,“ 
připomíná. 

Dalším důležitým bodem, který se 

zkouší na památkových objektech, je 
dle Partla zásobování místa požární 
vodou. 

Technický přístup k památce je prý 
obtížnější. Do bezprostřední blízkos-
ti kostela se dle velitele dostane pou-
ze některá hasičská technika, a to z 
důvodu historického umístění koste-
la a jediného možného přístupu pou-
ze z Havlíčkova náměstí, průjezdem 
kolem kaple sv. Barbory.

„Evakuace osob probíhala po schodišti 
bez výškové techniky, která se přímo ke 
kostelu ani nedostane. V okolí je i málo 
pevných ploch k ustavení této techniky,“ 
vysvětluje.

Město chystá celkovou rekonstruk-
ci lokality Tvrz. V případě, že proběh-
ne nějaké jednání ohledně akce, hlav-
ní slovo budou mít příslušníci HZS 
z oddělení prevence. „Ale samozřej-
mě jsme i my připraveni městu předat 
své poznatky z průběhu cvičení a dal-
ší dostupné informace,“ nabízí velitel 
zásahu SDH.

Zástupci radnice velmi oceňují 
patent žďárských hasičů vypracovaný 
na záchranu památek v historických 
objektech.

Ti jsou členy ERA, ovšem nebylo 
to jen tak. Před zahraničními stážemi 
museli členové zásahové jednotky 
složit zkoušku z francouzštiny. Pak 
prošli výcvikem ve francouzském 
městě Colmar, které je přímo koléb-
kou těchto speciálních postupů.

Systému evakuace uměleckých děl 
se pak od roku 2002 žďárská jednotka 
učila při opakovaných stážích ve Fran-
cii. Sama si je pak upravila na české 
podmínky. České plány se prý od těch 
francouzských liší hlavně legislativou.

„Evakuační plány na ochranu pamá-
tek a uměleckých děl jsme poprvé apliko-
vali v prostoru zámku Kinských. Bude-
me je dál vytvářet i na další historické a 
cenné objekty v našem městě,“ plánuje 
velitel. 

Ochranou památek a uměleckých 
děl se v ČR zabývají i zaměstnanci 
NPÚ. „Ale náš způsob tvorby evaku-
ačních plánů je ojedinělý a prozatím je 
naším tajemstvím, které neustále vylep-
šujeme,“ uvádí David Partl. 

Hasičská zbrojnice na zámku se 
stala výcvikovým střediskem, kde se 
pozvolna rozjíždí školení okolních 
hasičských sborů a správců zámec-
kých objektů. Vedoucím výcvikového 
střediska ERA je člen zásahové jed-
notky Marek Prokop.


