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JESENÍKY V jesenické národní pří-
rodní rezervaci Rejvíz se podle
ochránců přírody a Hnutí Duha
v rozporu se zákonem kácí stromy
a likviduje kůrovec pomocí jedova-
tých pesticidů. Ekologové tvrdí, že
to může nevratně poškodit nejpřís-
něji chráněné území s desítkami dru-
hů vzácných rostlin a živočichů.
Výjimku pro těžbu i chemické po-

střiky povolila Správa chráněné kra-
jinné oblasti Jeseníky (CHKOJ), která
rozhodnutí obhajuje s tím, že na
Rejvízu musí těžaři dodržovat přís-
né podmínky a postřiky využívají
jen minimálně a výhradně v su-
chých okrajových porostech.
Ekologové se chtějí obrátit na mi-

nisterstvo životního prostředí, aby
zasáhlo a těžbu v jedné z nejpřísněji
chráněných jesenických rezervací
zarazilo.

Ochránci přírody: Jedy
v rezervaci jsou skandál
„Je to skandál. Správa CHKOJ by
měla chránit přírodu, ale přitom po-
volila těžbu kůrovcového dřeva a po-
užívání jedovaté chemie v národní
přírodní rezervaci Rejvíz, kde může
mít pro vzácnou flóru a faunu nedo-
zírné následky,“ uvedl předseda
Společnosti přátel Jeseníků Ondřej
Bačík.
Zdejší rezervace s unikátními raše-

linovými jezírky patří k nejcenněj-
ším oblastem v Česku. Kromě desí-
tek chráněných druhů rostlin a živo-
čichů, které zde žijí, má území také
mimořádný význam pro zadržování
vody. „Destruktivní zásahy na Rejví-
zu přitom probíhají hned na několi-
ka místech současně,“ uvedl Miro-
slav Kutal z Hnutí Duha s tím, že pou-
žívání pesticidů v podmáčených
smrčinách je nebezpečné: „Zahubí
nejen kůrovce, ale i další hmyz
a hlavně živočichy, kteří se tady
kůrovcem a dalším hmyzem živí.“
Ochráncům přírody vadí, že se to-

xické látky v rezervaci stříkají na
kmeny a usmrtí tak nejen kůrovce,
ale mají dopad i na okolní přírodu.
„Jedovaté látky z postřiku pokáce-
ných stromů v rašelinných a podmá-
čených smrčinách se mohou dostá-
vat nejen do potravního řetězce, ale
také do vodního prostředí rezervace
a šířit se tak i do jejích dalších částí,“
dodal Kutal.
Ekologové tvrdí, že povolení Sprá-

vy CHKOJ k aplikaci pesticidů v pří-
rodní rezervaci je nezákonné. „Sprá-
va nemůže udělit výjimku ze zákazu
bez důkladného posouzení dopadu
na přírodu chráněnou jak naší le-
gislativou, tak evropskými směrnice-

mi. Žádné posouzení však nebylo
provedeno,“ řekl Bačík.
Ekologické organizace se proto

chtějí odvolat kministerstvu životní-
ho prostředí a žádat o okamžité za-
stavení prací. „Bohužel Správa
CHKOJ ve svém souhlasu vyloučila
odkladný účinek odvolání, a tak ve
vzácné přírodě pokračuje kácení
a používají se jedy. Konečné verdik-
ty ministerstva nebo posléze soudů
mohou padnout až s dlouhým časo-
vým odstupem a rezervace může
být mezitím významně poškozena,“
obává se Kutal.

V roce 2015 s výjimkou
souhlasili, vrací úder správci
Správa CHKOJ svůj postup hájí.
„Chemické postřiky se v národní pří-
rodní rezervaci Rejvíz využívají jen
v minimálním rozsahu, v suchých
okrajových porostech. Jedná se řá-
dově o desítky stromů,“ uvedl ve-
doucí Správy CHKOJ Petr Šaj. V po-
rostech s přírodním charakterem se
podle něj napadené stromy loupou
nastojato, případně se nezasahuje
vůbec, chemická asanace je povole-
ná v monokulturních smrčinách.
„Všechno dřevo zůstává na místě,
aby dalo základ novému lesu. Para-
doxem je, že výjimka pro zásahy
v rezervaci Rejvíz je platná od roku
2015 a účastníci řízení včetně nevlád-
ních organizací tehdy s využitím che-
mických postřiků souhlasili. Součas-
né rozhodnutí Správy CHKOJ nao-
pak využívání chemických prostřed-
ků oproti platné výjimce z roku 2015
omezuje,“ argumentuje Šaj.

U rezervace stojí otevřené
barely, zlobí se ekologové
Ochránci přírody zároveň tvrdí, že
s chemickými látkami se u Rejvízu
nezodpovědně hazarduje. „Na okra-
ji rezervace se nyní nacházejí barely
s účinnou látkou. Jsou otevřené
a bez jakéhokoliv zabezpečení. Nej-
sou zde žádná varování, přestože se
chemie používá i v blízkosti turistic-
ké stezky. Takové postupy jsou ha-
zardem pro přírodu i návštěvníky,“
řekl Kutal.
Ekologové jsou přesvědčení, že

současný postup šíření kůrovce stej-
ně nezastaví. Jediným řešením je
podle nich nechat vše na přírodě.
„Je třeba zastavit nesmyslné kácení
v nejcennějších oblastech a nechat
vše přirozenému vývoji. Vždyť i su-
ché stromy mají efekt. Zabraňují vy-
soušení a erozi půdy. Pomáhají
ochránit vodní režim i mladé seme-
náčky,“ míní expert na ochranu
stromů Jaromír Bláha z Hnutí Duha.
Podle ochránců bude další postup

na Rejvízu důležitým precedentem,
protože kůrovcová kalamita se rych-
le šíří a nevyhne se dalším chráně-
ným územím.
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PROSTĚJOV Prvních 10 kamenů
zmizelých, pro které se používá ná-
zev Stolpersteine, bude příští rok
rozmístěno v ulicích Prostějova. Ka-
meny připomenou tragický osud ži-
dovských dětí z Prostějova za dru-
hé světové války přímo u domů, ve
kterých židovští občané bydleli
před odvlečením do koncentrač-
ních a vyhlazovacích táborů. Místní
spolek Hanácký Jeruzalém už s rad-
nicí uzavřel smlouvu na uložení
prvních pěti kamenů a požádal
o souhlas s instalací dalších pěti.
Kameny v ulicích Prostějova při-

pomenou židovské děti, které nacis-
té zavraždili. „První pětice kamenů
bude uložena v Křížkovského ulici,
druhá pak v dalších lokalitách. Je-
den z kamenů zmizelých chceme
umístit také do někdejších židov-
ských uliček, kde stál dům pradě-

dečka člena našeho spolku, pana
Jindřicha Mayera,“ uvedl předseda
spolku Hanácký Jeruzalém Michal
Šmucr. Vybrat z více než 1 200 obě-
tí holokaustu, z nichž více než stov-
ka byly děti do 15 let, byl podle Šmu-
cra velmi složitý úkol. Volba nako-
nec padla právě na židovské děti.
„Kromě členek rodiny Brennerovy
z Křížkovského ulice a Jindřicha
Mayera jsme tak vybrali právě
děti,“ uvedl Šmucr.
Náklady na pořízení osmi kame-

nů pokryli sponzoři, zbývající dva
zaplatí spolek. „V okamžiku, kdy
obdržíme souhlasné stanovisko
města k naší druhé žádosti, zašle-
me seznam jmen obětí, která bu-
dou uvedena na kamenech zmize-
lých, Federaci židovských obcí
v ČR, aby mohla být v Německu za-
dána výroba kamenů pro Prostě-

jov,“ přiblížil Šmucr. Spolek Hanác-
ký Jeruzalém v létě instaloval pa-
mětní desku obětem holokaustu na
budově hlavního vlakového nádra-
ží v Prostějově, které bylo v roce
1942 dějištěm transportu více než ti-
sícovky obyvatel města do koncent-
račních a vyhlazovacích táborů.
V Prostějově žila do 19. století vý-
znamná židovská komunita a jsou
tam pochováni předkové filozofa
Edmunda Husserla či spisovatele
Stefana Zweiga. Město se v posled-
ních letech dostalo do hledáčku čes-
kých i zahraničních médií kvůli
vleklému sporu o pietní úpravu bý-
valého židovského hřbitova, který
byl zničen za německé okupace.
Kameny zmizelých byly v před-

chozích letech instalovány napří-
klad v sousední Olomouci, kde jich
je nyní již přes 200. (ČTK)

Unikátní příroda
Národní přírodní rezervace Rejvíz
patří i díky unikátním rašelinovým
jezírkůmk nejcennějším oblas-
temu nás. Žijí tu desítky druhů
chráněných rostlin a živočichů.
Foto: Libor Teichmann,MAFRA

Ulice Prostějova ozdobí kameny
zmizelých židovských dětí
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Muž nahlásil, že ho
pronásleduje taxík
S netradiční prosbou o pomoc se
ve středu pár minut před půlnocí
obrátil na městskou policii dvaceti-
letý mladík. Ten strážníkům ozná-
mil, že se svým vozidlem jede k ná-
kupnímu centru na Pražské ulici
a neustále ho pronásleduje taxík.
Hlídka proto vyrazila na místo a na
parkovišti před obchodním cen-
trem podle instrukcí mladíka vozi-
dlo taxislužby skutečně objevila.
Překvapený řidič taxíku při kontro-
le strážníkům sdělil, že mladíka ne-
zná a na parkovišti pouze hledá po-
tenciální zákazníky. Poté z místa
odjel. (ls)

Jeseník

Rada studentů
poprvé zasedala
Rada studentů v Jeseníku, která
vznikla letos v červnu, měla první
zasedání ve školním roce
2018/2019. Jejím cílem je zapojit
do veřejné diskuse mladou gene-
raci, zajistit její potřeby či podpo-
řit její aktivity. Ve studentské
radě figurují zástupci všech střed-
ních škol ve městě, základních
škol a také města. Mladí radní na-
příklad řešili, co se skateparkem,
kde hledat prostory pro setkávání
mladých lidí, a seznámili se
i s možnostmi vysokoškolského
studia v polské Nise. (rš)

Olomoucký kraj

Nafta přestala
zdražovat
Ceny pohonných hmot v Olo-
mouckém kraji uplynulý týden
stagnovaly. Nafta přestala zdražo-
vat a její průměrná cena zůstala
beze změny na částce 33,05 koru-
ny za litr. Cena benzinu sice stoup-
la, ale pouze o haléř na 33,87 koru-
ny. Proti celostátnímu průměru
však zůstávají ceny pohonných
hmot v kraji vyšší, vyplývá z údajů
společnosti CCS. Nejlevnější ben-
zin natankují řidiči na Prostějov-
sku, kde nyní stojí 33,22 koruny,
stejně tak v tomto okrese zaplatí
nejméně peněz i za naftu – přijde je
na 32,43 koruny. Naopak Šumper-
sko jako jediné v regionu má prů-
měrnou cenu benzinu vyšší než 34
korun a nejdražší z celého kraje je
zde i nafta. (ČTK)

na Rejvízu
Spor o jedy

V cenné jesenické rezervaci těžaři kácí kůrovcem
napadené stromy a používají i pesticidy. Území
přitom patří k nejpřísněji chráněným.


