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 Připomeňme výsadbu v Heleníně - jak se 

osvědčila?
 V Helenínském parku došlo ke kácení některých 

dalších poškozených dřevin, zejména smrků napa-
dených kůrovcem. Na jaře zde byla provedena vý-
sadba dřevin - javorů klenů. Žádné protesty jsem již 
nezaznamenala, myslím, že lidé pochopili, že jsme 
opravdu nechtěli nic zničit. 
 Problémem této lokality se však pro nás stala vý-

stavba nových domů, protože vlastníci pozemků - 
stavebníci nejen že v kořenovém prostoru stromů 
provádějí výkopy, čímž snižují stabilitu stromů, ale 
navíc jezdí ke svým pozemkům přes park, takže po-
škozují i další dřeviny. 
 V parku se rovněž objevují hromady odpadů, kte-

ré evidentně souvisí se stavbami. Problém je ale v 
tom, že pokud nechytneme za ruku toho, kdo tam 
odpad vyvezl, nemůžeme ani nikoho postihnout. 

 Lesní černé skládky jsou asi vaší další „černou 
můrou“.
 V podstatě navážu na předchozí slova - bohužel, 

lesních i nelesních černých skládek je pořád dost, 
možná jich dokonce přibývá. Je to pro mne napros-
to nepochopitelné - když si někdo dá tu práci a na-
loží odpad do auta, nechápu, proč ho veze daleko 
za Jihlavu do lesa, kde ho vysype někam do škar-
py či pod stromy, místo aby ho bezplatně uložil ve 
sběrném dvoře SMJ v Havlíčkově ulici. 
 Pořád lidem zdůrazňujeme, že tuto možnost mají, 

věřím, že se nám podaří osvětou situaci zlepšit. Za-
tím ale, bohužel, pořád nové černé skládky vznikají 
a nám nezbývá nic jiného než je uklízet. Připadá mi 
to občas jako boj s větrnými mlýny. 

 Šetří se všude – jsou na takové úklidy peníze?
 V současnosti je to navíc o to horší, že rozpočet 

města, a tedy i rozpočet našeho odboru, z nějž li-
kvidaci černých skládek hradíme, je velmi napjatý. 
Takže se snažíme věc řešit ve spolupráci s jinými 
subjekty - například u skládek na lesních pozem-
cích ve správě SML se na likvidaci podílí jak měs-
to, které zajistí kontejner a platí uložení odpadu na 
skládce, tak i SML, která zajistí pracovníky na úklid 
odpadu, příp. se podílí na hrazení nákladů na do-
pravu odpadu. 
 Jedno je však jisté - pokud bychom nemuseli vy-

nakládat tolik prostředků na likvidaci černých sklá-
dek, zbylo by nám jich víc na zlepšení prostředí ve 

městě. 

 Pomáhají postihy?
 S postihem je to složité, protože viníka a původ-

ce černé skládky se téměř nikdy nepovede přistih-
nout, tudíž pak nemůžeme konkrétní osobu ani 
trestat. Ale jsem optimista a věřím, že čeho nelze 
dosáhnout represí, dosáhneme osvětou, že se vztah 
lidí k prostředí, ve kterém žijí, zlepší. Že pochopí, 
jak hluboká pravda se skrývá ve slovech, která vy-
slovil Antoine de Saint-Exupéry: „Nedědíme Ze-
mi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od 
svých dětí“.

 Nejsem si tak jist výsledkem, ve který věříte. V 
Heulose řádil kůrovec?
  Na Heulose došlo letos v zimním období k ma-

sivnějšímu kácení ze dvou důvodů - jedním byl vý-
skyt kůrovce, druhým připravované stavební práce 
na odtrubnění Jihlávky. 
 Zaznamenali jsme ohlasy od lidí, situaci jsme jim 

vysvětlovali. V současnosti jsou již kůrovcem napa-
dené stromy odstraněny a budeme doufat, že další 
nápor tohoto škůdce nepřijde. 
 Plochy po vykáceném smrku se postupně osa-

zují dřevinami, které budou základem nového po-
rostu s charakterem smíšeného lesa, který je už ze 
své podstaty mnohem stabilnější, ale i estetičtější a 
ekologicky cennější. Stav všech stromů na Malém i 
Velkém Heulose, samozřejmě, průběžně monitoru-
jeme. Pokud mají lidé připomínky k údržbě těchto 
(nebo i jiných zelených) ploch ve městě, rádi jejich 
podněty přivítáme na našich telefonech, nebo pří-
mo u pracovníku oddělení Služeb v životním pro-
středí, které sídlí v Hluboké ulici.

 Přeložení koryta Jihlávky je zřejmě složitější, 
než si mnozí představovali. Svědčí o tom i uza-
vření oblasti do podzimu příštího roku. Bude se 
ještě kácet? 
 K poměrně velkému kácení došlo i v souvislosti 

s probíhajícím odtrubněním toku Jihlávky. V sou-
časnosti je v areálu letního kina prostor staveniště, 
takže je potřeba trochu fantazie, aby si člověk doká-
zal představit, že i tento - v  prvním okamžiku ne-
gativní - zásah, přinese něco pozitivního, ale pokud 
se podíváte na část již hotového upraveného toku, 
věřím, že až bude celá akce dokončena, prospěje 
nejen přírodě či jako protipovodňové opatření, ale 
bude kladně hodnocena i v očích obyvatel či ná-

vštěvníků Jihlavy.
 Ale abych odpověděla na vaši otázku - žádné dal-

ší masivnější kácení na Heulose nepřipravujeme, 
a pokud nás nemile nepřekvapí příroda nějakou 
kalamitou či jiným nevítaným zásahem, budeme 
se snažit z tohoto kousku Jihlavy vytvořit a udržet 
oázu zeleně a klidu uprostřed města, protože tako-
výto klenot v blízkosti městského jádra je opravdu 
pokladem, který nemá každé město.
 
 Jaký je největší současný problém Jihlavy z va-

šeho oboru?
 Problémů by se určitě našlo mnoho, protože práce 

našeho odboru je velmi rozmanitá - každé odděle-
ní by našlo ty své - od kůrovce v lesích, problémů s 
odkanalizováním některých částí města, problémů 
s černými skládkami, velkému šíření invazivních 
rostlin, jako jsou křídlatka či bolševník do volné 
přírody, velkým splachům z polí v důsledku stále 
častějších přívalových dešťů...
  Ale na to by vám toto číslo NJR asi nestačilo a asi 

by to ani nikdo nečetl.
 Z těch, které nás trápí, bych vypíchla to, co jsem 

tady již zmiňovala - nedostatečnou úctu ke stro-
mům, která se projevuje v tom, že se často (a často 
zbytečně) kope v jejich kořenovém prostoru. Je to 
proces nevratný, mnohdy nenapravitelný. Pak je zá-
chrana stromů již nemožná a než nové stromy do-
rostou, to trvá moc dlouho. 
  
 Čekal jsem, že začnete penězi. 
 No a pak nás, jako všechny ostatní, trápí nedosta-

tek peněz. Ale snažíme se i s tím, co máme, udělat 
co nejvíc dobrého a hezkého - z posledních vyda-
řených akcí bych vyzdvihla zejména výměnu zemi-
ny u lip u morového sloupu na náměstí s použitím 
pneumatického rýče. Věřím, že už v příštím roce 
budeme pozorovat zlepšení jejich vitality. 
 V těchto akcích bychom chtěli pokračovat dál, 

máme hodně snů, ale nebudu je prozrazovat pře-
dem. Snad jen nechám nahlédnout - příští rok by-
chom chtěli upravit prostor před gymnáziem a 
průmyslovkou, který již dlouhá léta potřebuje sys-
témovou změnu a byl pořád jen udržován v jakém-
si „přijatelném“ stavu. Myslím si, že takové místo si 
zaslouží něco lepšího, tak snad se nám to, co připra-
vujeme, povede a obyvatelé i návštěvníci budou s 
výsledkem spokojeni. Ale o tom až zase někdy příš-
tě...                                                                                       -lm-

Ruschková (ne)bojuje s větrnými mlýny

 V horkém letním dni vystoupí tu-
rista do výšky 40 metrů na ochoz vě-
že kostela sv. Jakuba Většího v Jihla-
vě. Po výstupu se mu udělá nevolno, 
upadá do mdlob, není tedy schopen 
sejít zpět. 

 Proto lékaři žádají hasiče, aby in-
disponovanou osobu dostali dolů. 
Jakým způsobem? To už je problém 
hasičů. Tak vypadal scénář do po-
slední chvíle utajovaného prověřo-
vacího cvičení Hasičského záchran-
ného sboru kraje Vysočina, které 
proběhlo ve čtvrtek odpoledne v Jih-
lavě.

 „Věž kostela sv. Jakuba jsme vyhod-
notili jako místo možného rizika. V se-
zóně zde projde i tisíc turistů měsíčně, v 
horku a ve stísněných prostorech vystu-
pují po strmých schodech. Proto jsme 
chtěli prověřit možnosti záchranných 
složek poskytnout v tomto prostoru ná-
vštěvníkům pomoc,“ uvedl k zásahu 
tajemník jihlavského magistrátu Lu-
bomír Dohnal. 

 Pro indisponovanou osobu střed-
ního věku o váze cca 100 kilogramů 
se vypravilo sedm hasičů. Možností, 
jak dostat muže zpět na zem, bylo 
několik. Prvním bylo snesení na vý-

Hasiči zachraňovali zraněného
suvném žebříku, který ale i po ma-
ximálním vysunutí dosáhl asi metr 
pod ochoz. 

 „V případě reálného zásahu a nut-
nosti okamžitého ošetření na zemi jsme 
schopni osobu bezpečně dostat z ocho-
zu na plošinu žebříku. Další možností, 
kterou jsme ale odmítli, bylo spuštění 
lehátka s osobou na lanech z ochozu. V 
tomto případě jsme zvolili cestu snese-
ní fi guranta po schodišti. Ve stísněných 
prostorách věže a v horkém letním od-
poledni, kdy teplota vzduchu přesaho-
vala 30 stupňů, to bylo náročné. Ale 
to byl smysl cvičení - opravdu prověřit 
možnosti zásahu v tomto atypickém 
historickém objektu,“ řekl k cvičnému 
zásahu ředitel odboru IZS a služeb 
Petr Kotinský, který akci vyhodnotil 
jako přínosnou pro obě strany.  

 „Zasahující jednotka hasičů se se-
známila s tímto objektem, my zase 
známe možnosti pomoci pro turisty, 
kterých sem míří velké množství,“ po-
tvrdil tajemník Dohnal. Podle ředi-
tele Kotinského se budou podobná 
cvičení v atypickém a těžce přístup-
ném prostředí historického centra 
Jihlavy v budoucnu opakovat.      -lm- SNÉST asi stokilovou osobu z věže sv. Jakuba na ulici bylo za horkého dne při-

nejmenším obtížné i pro trénované hasiče.                                       Foto: archiv NJR


