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 Vedoucí odboru životního prostře-
dí magistrátu Katarínu Ruschkovou 
jsme oslovili otázkou, kde se co vy-
sázelo, pokácelo, kde se bude ještě 
sázet. Ale řeč se stočila i na Heulos, 
City Park, černé skládky. Ukazuje se, 
že je pořád co v Jihlavě zlepšovat.

 Jak hodnotíte stav jihlavské zele-
ně?
 Zeleň ve městě je živý organizmus, 

proto starost o ni v podstatě nikdy 
nekončí. Postupně v jednotlivých 
lokalitách v Jihlavě děláme pěstební 
probírky dřevin. Je zde totiž mnoho 
míst, kam cca před 40 lety byly vysá-
zeny stromy neodborně, na nevhod-
ných místech, často příliš blízko u 
sebe. 
 Pak už zde nebyla žádná následná 

péče - řezy, probírky. Dnes jsou tyto 
porosty příliš husté, což často způso-
buje, že stromy, rostoucí v zápoji me-
zi vysokými domy, jsou přeštíhlené a 
stávají se nestabilními. Pokud by se 
porostům věnovala dostatečná prů-
běžná údržba, nemusely by být zása-
hy tak radikální, jak je musíme udě-
lat dnes, kdy je zde již patrná 40tiletá 
absence managementu. 

 Takže také musíte kácet, kde se 
kácelo nejvíc?
 Nejen stavební architektura, ale i 

zeleň by měla mít od  začátku jas-
nou koncepci - odkud jdeme a kam 
směřujeme. Ale abych shrnula, kde 
se nejvíce kácelo: smrky napadené 
kůrovcem na Velkém Heulose i v  
Heleníně, přihrnuté nestabilní lípy v 
Rokycanově ulici, lípa s prasklou tla-
kovou vidlicí na Keťásku, douglasky 
na nám. Svobody, pěstební probírky 
- Kollárova, Zahradní, Vrchlického, 
Erbenova, kácení na Ústředním hřbi-
tově - tolik asi to nejhlavnější. 

 Logicky – výsadba nových poros-
tů?
 A kde se sázelo? Velký Heulos - bo-

rovice, jedle, buky, uliční stromořadí 
na ulicích Sokolovská, Jiráskova - ja-
sany, javory, lípy, duby, v  Rokycano-
vě nové lípy malolisté „Rancho“, ke-
řové výsadby a buky na Březinkách, 
javory kleny v Heleníně, ve vnitro-
bloku magistrátu dva exoty -  liri-
odendron a kaštanovník a další (cel-
kem něco přes 50 ks stromů). 
 Dále sázíme stromy jako náhradní 

výsadby za pokácené dřeviny - na-
mátkou jen: hlohy na Brtnické, lípy 
a javory na Jiráskové u Ferony, javo-
ry na Ortenové, třešně na Kainarové, 
lípa na Dolech a další stromy i lokali-
ty, na všechny si určitě nevzpomenu.

 Další část mé otázky se týká ná-
hradních výsadeb za kácení u vel-
kých obchodních domů. 
 Předpokládám, že vás zajímá City 

Park, který byl v posledních měsí-
cích největší stavbou a patřil k nejví-
ce diskutovaným objektům. 
 Jako náhrada za kácené dřeviny 

jsou zde vysázeny tisíce keřů, jak v 
okolí objektu, tak i na jeho střeše, a 
98 stromů. Všechny dřeviny byly vy-
sázeny tak, jak určoval projekt (vý-
sadby jsem byla osobně kontrolovat, 
věřte, že to nebylo nic jednoduché-
ho). Nyní má investor ještě povin-
nou 5letou dobu, kdy se o dřeviny 

Ruschková (ne)bojuje s větrnými mlýny

musí starat, v případě úhynu některé 
sazenice musí tuto nahradit. 
 V této souvislosti mne mrzí hlavně 

to, že střecha objektu není pro lidi 
viditelná ani přístupná. Investor ale 
podmínky rozhodnutí splnil, dřeviny 
vysázel na svých pozemcích, výsadba 
mu nebyla ukládána na pozemcích 
města.

 Je na pozemcích města dost pro-
storu pro novou výsadbu?
 Prostory pro výsadbu dřevin ve 

městě jsou problém. Vždy, když je 
nutné strom pokácet, snažíme se 
v rámci náhradních výsadeb naří-
dit výsadbu nových stromů buď na 
stejném místě, nebo - pokud to není 
možné ani účelné - alespoň v blíz-
kosti této lokality. 
 V městském prostředí se však často 

stává, že nelze za pokácený strom vy-
sázet nový, protože se na místě, kde 
stál, nacházejí třeba inženýrské sítě, 
které mají svá ochranná pásma, a do 
nich nás správci sítí nechtějí s novou 
výsadbou pustit. Přitom právě vý-
kopy pro inženýrské sítě jsou často 
důvodem poškození a nutnosti ná-
sledného kácení dřevin. Je to takový 
začarovaný kruh, protože inženýrské 
sítě jsou ve městě všudypřítomné.... 
 Ale vždy se pokoušíme o doho-

du se správci sítí, aby nám umožni-
li výsadbu dřevin s tím, že uděláme 
technická opatření, aby k poškození 
jejich sítí nedošlo. Nové výsadby ze-
leně se rovněž realizují v rámci deve-
loperských projektů u nových obyt-
ných domů. 

 Padající stromy - jsou takové 

stromy ještě po městě, nebo je vše 
zdravé a zkontrolováno?
 V nedávné době byl dokončen pas-

port zeleně ve městě Jihlava, tedy ne 
pouze v centrální Jihlavě, ale ve „vel-
ké Jihlavě“, ve všech 18 katastrálních 
územích, které tvoří správní území 
města. 
 Pasport vyhodnocuje jak plošné 

prvky zeleně, tak i jednotlivé stro-
my na veřejném prostranství, včetně 
jejich zdravotního stavu a provozní 
bezpečnosti, případně perspektivy, 
jak dlouho lze ještě předpokládat, že 
strom může na svém stanovišti zů-
stat, aniž by byl nebezpečným. 
 Celkem je takto vyhodnocených 

cca 30.000 stromů v Jihlavě. Tento 
dokument zpracovával odborník - 
dendrolog. Zpracování pasportu ze-
leně v Jihlavě bylo zahájeno dlouho 
předtím, než došlo k neštěstí ve Zlí-
ně, nesouvisí tedy s touto událostí, 
pasport by však měl přispět k tomu, 
aby se něco podobného nestalo i u 
nás. 
 
 Jak tedy situace vypadá?
 V tomto okamžiku tedy můžeme 

říct, že je kontrola zeleně provedena 
velmi důsledně. Stromy jsou však 
živé organizmy, které se mění, proto 
i pasport zeleně je neustálým živým 
organizmem, který nelze zamknout 
do šuplíku a vracet se k němu po 
měsících s pocitem, že neztratil na 
aktuálnosti. Důvodem není jen to, 
že se stromy, keře, i ostatní vegetač-
ní prvky vyvíjejí, ale i to, že jsou to 
organizmy velmi zranitelné. 
 Může se tedy stát, že u jedince, 

který v době pasportizace byl na-

prosto zdravý, v pořádku a měl 
dlouhodobou perspektivu existence 
na stanovišti, dojde třeba v důsled-
ku stavební činnosti v okolí stromu 
k poškození kořenů a situace je rá-
zem úplně jiná. 
 Pak nezbývá než posoudit bezpeč-

nost stromu znova - nejjistější me-
todou jsou v tomto případě tahové 
zkoušky, které dokážou odhalit i 
nestabilitu dřeviny v kořenové části 
a prokážou-li vážné poškození, pak 
musí být dřevina pokácena, i když 
se ve své nadzemní části jeví jako 
zdravá a bezpečná.

 To se asi moc těm, kteří přichází 
protestovat proti kácení, nedá vy-
světlit, že?
  Je složité lidem tyto věci vysvětlo-

vat, pokud přijdou rozzlobeni a roz-
hořčeni předem a vlastně ani nechtě-
jí poslouchat, přesto se o to snažíme. 
Naší snahou je zachovat každý strom 
na stanovišti co možná nejdéle, pro-
tože víme, že každý jedinec je nena-
hraditelný. Někdy to ale není možné. 
 Posledním případem je například 

veliký jasan u brány Matky Boží, je-
hož kořenový systém byl velmi sil-
ně poškozen při kopání výkopů. I u 
tohoto stromu jsme nechali provést 
tahové zkoušky, které, bohužel, pro-
kázaly, že jeho stabilita je snížena na 
cca 60 %, což je míra pro městské 
prostředí nepřijatelná. Proto - i když 
strom zatím v nadzemní části nepro-
jevuje žádné příznaky snížení vitality 
- bude nutné jej neprodleně pokácet. 
Snad takových případů bude co nej-
méně.
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