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Letos se do povědomí veřejnosti 
zapsalo několik akcí, které se setka-
ly s ohlasem veřejnosti. Za nimi sto-
jí odbor životního prostředí magis-
trátu, v jehož čele je ing. Katarína 
Ruschková. Zeptali jsme se jí proto, 
jak akce hodnotí a co připravuje pro 
příští rok.  

Ve městě proběhlo několik ak-
cí, které by bylo dobré zhodnotit, 
protože vyvolaly ohlasy veřejnos-
ti, např. Stromolezení, Lipová ra-
tolest apod. 

Ve městě se pořád něco děje a 
jsem moc ráda, že si lidé dění okolo 
sebe všímají. Zmínil jste akce něko-
lika druhů, které náš odbor pořádal 
nebo spolupořádal. 

Každá byla trochu jiná, měla jiná 
východiska i jiné cíle, ale u všech 
jsme se snažili, aby vedly ke zlepše-
ní prostředí v Jihlavě, k její pozitivní 
propagaci navenek a třeba trochu i 
k poučení a pobavení obyvatel a ná-
vštěvníků Jihlavy.

Katarína Ruschková: Akce pro 
veřejnost přináší poznání i zábavu

O soutěži Lipová ratolest před 
gymnáziem a průmyslovkou se psa-
lo už dost a jen doplním, že na naše 
loňské pořadatelství mnozí účastní-
ci i návštěvníci vzpomínají s uzná-
ním a rádi se sem vracejí. To mne 
moc těší. Velikou radost mám i z to-
ho, že je prostor živě využíván stu-
denty i návštěvníky Jihlavy, dnes už 
žije svým životem, není jen plochou 
na koukání, ale prostorem pro život. 

Letos - 21. srpna jsme ve Smetano-
vých sadech společně se Společnos-
tí pro zahradní a krajinářskou tvor-
bu pořádali 11. mistrovství ČR ve 
stromolezení. 

Počasí nám přálo, takže tuto divác-
ky velmi atraktivní soutěž navštívilo 
za celý den asi 700 lidí. Doprovodný 
program přilákal rovněž řadu diváků 
jak na Stromojízdu po zajímavých 
stromech a parcích v Jihlavě, tak i na 
večerní koncert na Heulose, kde se 
vyhlašovaly výsledky. 

VEDOUCÍ odboru životního prostředí magistrátu města Katarína Ruschková.
 Foto: archiv OŽP

LIPOVÁ RATOLEST

STROM PRO ŽIVOT

STROMOLEZENÍ

Na mistrovství navázala ve dnech 
22. – 23. 8. arboristická konference 
„Strom pro život – život pro strom“, 
které se účastnili nejen odborníci z 
celé republiky, ale i ze zahraničí. 

Je to náročné, uspořádat tako-
vou velkou akci?

Musím přiznat, že pro nás pořá-
dání takovýchto akcí je vždy docela 
náročné, ale když pak ze všech stran 
posloucháte pochvaly a díky, je to 
nejkrásnější odměna. 

Myslím, že právě tyto akce jsou 

pro propagaci Jihlavy velmi důleži-
té, protože přivedou do Jihlavy řadu 
návštěvníků, kteří, když se jim tady 
líbí, se sem pak rádi vracejí. 

Pro nás bylo zase stromolezení 
důležité proto, že jsme měli mož-
nost veřejnosti přiblížit, jak se touto 
technikou ošetřují stromy v zastavě-
ném území. 

Právě letos jsme totiž zahájili tří-
letý projekt „Revitalizace městské 
zeleně v Jihlavě“, v jehož rámci bude 
stromolezecky ošetřeno cca 4.000 
stromů v Jihlavě, takže když budou 
lidé stromolezce vídat v korunách, 
už budou vědět, jaký to má smysl. 

Projekt už byl zahájen v létě letoš-
ního roku, zatím byly ošetřeny Sme-
tanovy sady, Keťásek, ulice Gorkého 
a některé další, zahrady některých 
škol a školek, nyní stromolezci pra-
cují na Štefánikově náměstí… 

Takto budou pokračovat po vybra-
ných nejcennějších a nejfrekvento-
vanějších plochách zeleně v Jihlavě, 
v uličních stromořadích, školách, 
školkách. V rámci tohoto projektu 
by měly být vybrané stromy ošetře-
ny do konce roku 2013. 

My ale samozřejmě budeme v péči 
o ně pokračovat i po skončení toho-
to projektu, protože péče o stromy, 
zeleň ve městě, ale i mimo něj je 
práce nikdy nekončící. A to je vlast-
ně dobře. Právě v tom je krása živo-
ta, že vždy, když něco končí, něco 
nového začne… 

S Oblastní charitou Jihlava jste se 
pustili i do akce na úklid města…

Velmi si cením i třetí akce, kterou 
pořádala Nadace W. Toronta a na 
které jsme se mohli svým malým 
dílem spolupodílet společně s Ob-
lastní charitou Jihlava 3. září, kdy 
zde proběhla akce propagující dob-
rovolnickou práci, v jejímž rámci 
nám dobrovolníci pomohli natřít 
všechny lavičky a odpadkové koše v 
lesoparku Heulos. 

Nevěřila jsem, že se v dnešní době 
ještě najdou desítky lidí, kteří se ve 
svém volném čase a bez nároku na 
odměnu sejdou, aby udělali něco 
pro jiné. Děkuji kolegům z Chari-
ty, že nám umožnili se na této akci 
podílet a děkuji všem, kdo přispěli 
jakkoliv k bezproblémovému a klid-
nému průběhu akce.

 
Hovořilo se při výstavbách su-

permarketů a City Parku o dal-
ších ekologických závazcích - jak 
se je podařilo splnit?

Nevím, jaké konkrétní ekologické 
závazky máte na mysli, z našeho po-
hledu se jedná ve většině případů o 
náhradní výsadby za kácené dřeviny 
– tyto věci se řídí standardně záko-
ny a jsou v rámci platné legislativy i 
vymahatelné, takže my ke všem in-
vestorům přistupujeme stejně – dle 
metodiky stanovujeme v rozhod-
nutích fi nanční odvody či náhradní 
výsadby a kontrolujeme plnění pod-
mínek stanovených v rozhodnutích. 

Konkrétně u CPJ šlo o odtrubně-
ní toku Koželužského potoka, které 
proběhlo, a náhradní výsadby tisíců 
keřů a desítek stromů. Tyto jsme sa-

mozřejmě byli převzít, část pozem-
ků v okolí CPJ si následně město 
převzalo do svého majetku a správy, 
takže se o ně nyní staráme my. 

A další supermarkety?
U dalších připravovaných staveb 

supermarketů budou rovněž reali-
zovány nějaké výsadby a další opat-
ření ke zlepšení životního prostředí. 
Jen malou část těchto opatření však 
má v kompetenci náš odbor. 

Právě to je občas těžké nespoko-
jeným lidem z veřejnosti vysvětlit 
– ať se nám to líbí nebo ne, zákony 
této země jasně stanoví, který úřad 
je tím kompetentním k hlídání kon-
krétních problémů. Pak se těžko vy-
světluje, že i když hluk taky zhoršu-
je životní prostředí, náš odbor není 
tím, kdo by s tím mohl cokoliv udě-
lat… Vždy se ale snažíme najít řeše-
ní. 

 
Co se plánuje v příměstských 

zónách - jak se ujala výsadba v 
Heleníně?

Snažíme se – v mezích, které nám 
umožňuje schválený rozpočet – vě-
novat péči i příměstským částem. 
Refl ektujeme požadavky osadních 
výborů, které jsou k nám směřovány 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
předsedů osadních výborů. Plánů 
máme hodně, uvidíme, co nám ale 
umožní rozpočet. 

Z toho, co mne však napadá jako 
nejakutnější, plánujeme provést v 
Kosově pěstební probírku  zeleně, 
ve všech příměstských obcích bude-
me kácet dřeviny  určené k pokáce-
ní v 1. stupni naléhavosti dle výstu-
pů inventarizace dřevin a následné 
dosadby. V Heleníně se výsadby 
ujaly dobře, uhynulo pár jehlična-
nů, s jejich výměnou počítáme na 
jaře 2012. 

 
Jak je to se sečenou trávou na 

území města - je nějak využívána?
Posečená tráva je biologicky rozlo-

žitelným odpadem, který by se měl 
likvidovat kompostováním, proto 
i my posečenou trávu odvážíme na 
kompostárnu do Henčova, některé 
plochy jsou udržovány mulčovači 
– to znamená, že posečená tráva zů-
stává na pozemcích. 

 
Které akce plánujete na příští 

rok?
Po každé větší akci, kterou spolu-

pořádáme a která znamená spoustu 
hodin práce navíc a mnoho starostí 
mimo těch, které jsou naší běžnou 
prací každodenní, jako byla Lipová 
ratolest nebo letošní stromolezení, 
jsme všichni tak unavení, že si říká-
me „už nikdy nic“. Ale platí „nikdy 
neříkej nikdy“, takže třeba i na příš-
tí rok něco bude. 

Už teď něco připravujeme, mys-
lím, že to bude pro lidi zajímavé, ale 
zatím si to nechám jako tajemství a 
až to bude jisté, ráda o tom řeknu. 

 -lm-


