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Cesty do škol s sebou přinášejí i 
některá rizika. Jedním z nich je i ne-
bezpečí, které hrozí dítěti v silničním 
provozu. 

V období od 1. ledna 2015 do 31. 
července 2015 šetřili policisté v Kra-
ji Vysočina celkem 59 dopravních 
nehod s účastí chodců. Z tohoto cel-
kového počtu bylo v pěti případech 
účastníkem dopravní nehody dítě. Při 
těchto nehodách bylo 44 chodců leh-
ce zraněno a sedm těžce.

Z hlediska zavinění byli chodci vi-
níky dopravních nehod ve čtrnácti 
případech, a z tohoto pět nehod bylo 
zaviněno dítětem.

 S cílem předejít dalším zbytečným 
nehodám, jejichž přímými aktéry 
jsou malí účastníci silničního provo-
zu, je důležité připomenout veřejnos-
ti a hlavně rodičům školáčků některá 
základní pravidla. 

Za bezpečný pohyb dítěte v silnič-
ním provozu v první řadě odpovída-
jí jeho rodiče – škola a ostatní složky 
podílející se na prevenci v dopravě 
mohou dítěti dát v rámci dopravní vý-
chovy pouze základy, ale praxi ve sku-
tečném provozu musí zajistit rodiče, 
včetně toho, aby dětem šli příkladem. 

Co tedy mohou rodiče pro bezpeč-
nost svých dětí v silničním provozu 
udělat?

Je vhodné, aby si rodiče s dítětem 
prošli celou trasu do školy a ostatní 
trasy, po kterých se bude dítě pohy-
bovat, ukázali mu bezpečná místa pro 
přecházení a vysvětlili dítěti zásady 

bezpečného přecházení, a to zejmé-
na:

• Aby dítě použilo bezpečné místo 
k přecházení, například tam, kde má 
dostatečný rozhled a je tam vyznače-
ný přechod pro chodce.

• Před přecházením vozovky se za-
stavit, rozhlédnout na obě strany, 
rychle, ale nikoli zbrkle přejít. 

• Nikdy nepřecházet mezi zaparko-
vanými vozidly

• Nevbíhat na silnici 

Dalším důležitým a nezbytným prv-
kem pro bezpečnost dětí je také jejich 
viditelnost. Na cestu do školy a ze ško-
ly by dítě mělo být oblečeno v pestrém 
oblečení, případně je vhodné používat 
refl exní nebo fl uorescenční prvky na 
oblečení nebo na školních brašnách, 
baťůžcích. Toto neplatí pouze pro děti, 
ale pro všechny chodce v silničním 
provozu, platí zásada vidět a být viděn.

Pokud se děti přepravují do ško-
ly veřejnou dopravou, měli by jim 
rodiče vysvětlit zásady bezpečného 
chování v dopravních prostředcích - 
nutnost se za jízdy držet, nepřecházet 
vozovku před nebo za autobusem sto-
jícím v zastávce.

Jestliže rodiče přepravují menší 
dítě do školy v osobním automobilu, 
musí být vždy umístěno v dětské au-
tosedačce. U nás platí tato povinnost 
ze zákona, přesto statistiky dětských 
úmrtí hovoří o opaku. 

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení tisku a prevence
 pprap. Mgr. Tomáš Procházka

V měsíci srpnu zpracovala Měst-
ská policie Jihlava celkem 3.092 
událostí. Strážníci provedli 174 
kontrol podávání alkoholu mla-
distvým osobám a hraní na výher-
ních hracích automatech, řešili 652 
oznámení občanů nebo jejich žá-
dostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 960 přestupků, z to-
hoto počtu se 95 týkalo dodržování 
pravidel stanovených vyhláškou o 
volném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti byly zadr-
ženy čtyři osoby, po kterých Poli-
cie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno 
šest podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracova-
la 23 přestupků proti majetku. 

Bylo zjištěno pět dlouhodobě od-
stavených vozidel, která strážníci 
vyhodnotili jako vraky. Dále bylo 
zjištěno šest nezajištěných vozidel. 
O této skutečnosti byli majitelé vo-
zidel strážníky informování. Na psí 
útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 26 
odchycených psů. 

V tomto měsíci strážníci městské 
policie zadrželi čtyři osoby, po kte-
rých bylo vyhlášeno celostátní pát-
raní. První zadrženou osobou byla 
žena pohybující se v ranních hodi-
nách po horní části Masarykova ná-
městí. Dalšími zadrženými byli tři 
muži. Prvního muže zadrželi stráž-
níci u spodní kašny Masarykova ná-

městí, zbylé dva muže zadrželi v uli-
ci Palackého. 

Městská policie také řešila ozná-
mení na muže pohybujícího se po 
ulici Okružní, který hlasitě a vul-
gárně nadával. Cestou poškozo-
val zaparkovaná vozidla. Na mís-
to byly vyslány hlídky městské 
policie. Strážníci po příjezdu na 
ulici Okružní zjistili, že agresor há-
zel na zaparkovaná vozidla kameny 
a následně také poškodil vchodové 
dveře domu, ze kterého se ho snažil 
okřiknout jeden z občanů. Potom 
se dal na útěk směrem do sídliště 
Březinova. Jedna z hlídek městské 
policie spatřila muže odpovídající-
ho popisu ve spodní části sídliště u 
domu Březinova 118, kde došlo k 
jeho zadržení. Pozdějším šetřením 
bylo zjištěno, že se jedná o pachate-
le poškození sedmi zaparkovaných 
vozidel a vchodových dveří panelo-
vého domu. 

Na základě vyhodnocení kame-
rového systému dopadli strážníci 
muže podezřelého z vloupání do 
budovy na ulici Věžní. 

V tomto měsíci městská poli-
cie zajišťovala zápas FC Vysočina. 
Mimo to zajišťovala bezpečnost 
účastníků a trasu průjezdu Jihla-
vou při pátém ročníku projektu 
„Na kole dětem Vysočinou 2015“. 
Nadále pokračovala úspěšná pre-
ventivní akce „Bezpečně na cyk-
lostezce“.

 Bc. Stanislav Maštera,
 Zástupce ředitel MP

Bezpečně do školy Nadával a házel kameny na auta

Letošní velmi teplé a suché léto urychlilo vý-
voj kůrovců a umožnilo jim výrazně zvýšit jejich 
počty. Právě v této době je možné v lesních po-
rostech vidět jednotlivé smrky či skupiny smrků 
s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou. V 
opadané kůře se nachází malé otvory o průměru 
asi dva milimetry a v lýku pod kůrou množství 
malých chodbiček. „To jsou známky, že les napadl 
kůrovec. Majitel lesa, ve kterém jsou stromy napade-
ny, musí provést opatření k zamezení dalšího šíření 
kůrovce,“ uvádí Libor Chromek z oddělení lesní-
ho hospodářství jihlavského magistrátu.

Prohlídku lesa je nutné provádět dvakrát do 
měsíce až do podzimu. Rizikovými lokalitami 
pro výskyt kůrovce jsou především osluněné po-
rostní stěny a porosty trpící přísuškem. Usycha-
jící stromy napadené kůrovci je nutné ihned ká-
cet, asanovat a odvést z lesa. „Doporučujeme, aby 
majitelé udržovali kontakt se svým odborným les-
ním hospodářem a okamžitě reagovali na jeho rady 
a pokyny ohledně zpracování a asanace napadené-
ho kůrovcového dříví,“ pokračuje Libor Chromek. 
Drobní vlastníci lesů získají kontakty na odbor-
né lesní hospodáře na stránkách města Jihlavy.

Důsledná prevence a pravidelná kontrola po-
rostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci ak-
tivního kůrovcového dříví, tj. stromů a vývratů, 
které jsou kůrovcem napadeny, ale kde kůrovec 
vývoj ještě nedokončil. Indikátorem napade-
ní stromu kůrovcem je výskyt drtinek a ronění 
pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený 
strom postupně vlivem přerušení vodivých ple-
tiv lýka žírem larev a brouků žloutne a usychá a 
koncem vývoje kůrovce z něj postupně začíná 
opadávat i kůra. 

Vrchol koruny ale může zůstat stále zelený.  -tz-

Horké a suché léto příliš svědčí kůrovci


