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(Dokončení ze str. 1)
„Uvažujeme o využití rybníka Velký 

Posměch o rozloze 0.69 ha, při výjezdu 
z města ulicí Jamská, vlevo za objek-
tem Hasičského záchranného sboru. 
Ten by fungoval jako retenční nádrž,“ 
informuje starosta.

Dle jeho slov bude povinností 
investorů v nově připravované prů-
myslové zóně Jamská II,  která vyros-
te mezi ulicemi Jamská a Brněnská, 
aby s vodou, která na jejich pozem-
ku spadne, pracovali přímo ve svém  
areálu, dešťovku zachycenou do jí-
mek využívali ke svým účelům. 

„Je fakt, že s dešťovou vodou se na 
průmyslové zóně dostáváme na hranu 
kapacity a před každým větším deštěm 
kontrolujeme stav hladiny Horního 
rybníka a při hlášení dlouhotrvajících 

dešťů bývá v rámci manipulačních řá-
dů Horní rybník upuštěn, aby pro vodu 
vznikl retenční prostor,“ uvádí Zdeněk 
Navrátil. Jak vysvětluje,  zatrubněný 
přepad  a odtok z Horního rybníka 
vede v koridoru mezi Palachovou  a 
Smetanovou ulicí.

V rámci rekonstrukce ulice Smeta-
nova byla dle starosty posílena kapa-
cita splaškové kanalizace. Po celé 
délce ulice nyní vede širší potrubí a 
bylo také odstraněno  úzké místo v 
nižší úrovni, kam se doposud vlévalo 
širší potrubí z ulice  a utvářel se tzv. 
špunt.  

Toto objemnější potrubí  je  také 
položeno níže, vytváří se retenční 
hladina  k nastoupání vody. Při pří-
padné bleskové průtrži by již neměl 
v ulici Smetanova  nastat problém. 

Ulici už bleskové průtrže...
Festival babího léta
Průvod obrů a folklor čtveřice 
partnerských měst: francouzského  
Cairanne, belgického Flobecqu, 
německého Schmöllnu a Žďáru 
nad Sázavou. 

To jsou hlavní lákadla prvních 
dvou dnů již 22. ročníku městské-
ho kulturního festivalu s názvem 
Slavnosti jeřabin.

Tentokrát jsou jeho součástí i 
Dny partnerství ve Žďáře n. S.

Slavnosti jeřabin 2016 vypuk-
nou ve čtvrtek 18. srpna a potrvají 
do neděle 18. září. Letošní novin-
kou je letní kino v prostranství za 
Domem kultury. Více na str. 14.
 -lko-

Jaký je rozdíl mezi přiroze-
nou a zvláštní povodní, do jaké 
míry nás ohrožuje a zda je naše 
obydlí či provozovna v riziko-
vém zátopovém území?

 Lenka Kopčáková

 To lze nyní vyčíst v digitálním 
povodňovém plánu města. Nové 
moderní zpracování důležitého do-
kumentu má město Žďár nad Sáza-
vou k dispozici od letošního ledna. 
K čemu digitální povodňový plán 
města (DPP) slouží a co z něho 
můžeme vyčíst  my laici,  odpovídá 
Josef Šulc, mající na starosti krizové 
řízení města.

„Protože jsme samostatným městem 
a současně obcí s rozšířenou působností 
(ORP) Žďáru nad Sázavou, byly zpra-
covány povodňové plány dva. DPP měs-
ta a DPP správního obvodu ORP Žďár,“ 
říká na úvod. 

Aktuální DPP města je přínosem 
především pro samotnou povodňo-
vou komisi města, protože obsahu-

Digitální povodňový plán je přínosný

Ulice Smetanova má zajímavou 
historii. Jak uvádí historik Miloslav 
Lopaur ve Žďárském uličníku I., s 
výstavbou prvních domů  a dvojdom-
ků kolem nové komunikace  ze staré-
ho nádraží do Horní ulice se začalo 
po roce 1925.

Předtím se  pozemkům u Horní 
ulice říkávalo „na humnech“, „horní 
záhonky“ nebo „na zahrádkách“. 

Jak v roce 2011 uvedl v rozhovoru 
pro NŽR,  dnes  již zesnulý historik 
Regionálního muzea Jaroslav Švoma,  
většinou zde stavěli státní  zaměst-
nanci. „Bydleli tu pošťáci, železničáři, 
státní zaměstnanci pod penzí a  bývalí 
legionáři. Patřili do střední vrstvy, která 
si mohla stavbu domku dovolit,“ vzpo-
menul Švoma, sám hrdý rodák z této 
ulice. 

 Ulici za sokolským cvičištěm se 
začalo říkat „frajerská“,   právě po nich 
- „frajerech“ v nejlepších letech a ve 
fešných  uniformách. A to se zřejmě 
uchytilo, protože mnohem později  
se v pracovních dokumentech MěNV 
objevuje označení Frajerská ulice. 

„Hospodářská krize ale další výstav-
bu  výrazně  zbrzdila a ještě ke konci  
30. let se vyskytovaly mezi jednotlivými 
stavbami proluky, které byly zastavěny 
až po roce 1948,“ uvádí dál v publikaci 
Miloslav Lopaur.

V ulici se nacházelo několik vět-
ších provozů, např. obilní skladiště a 
družstevní mlékárna. Na konci 30. let 
byla postavena benzinová pumpa na 
rohu dnešního parku „U Ivana“. Kolo-
rit ulice doplňoval ruch z nedalekého 

původního nádraží, supění lokomo-
tiv a klapot pražců na staré železni-
ci. Dodnes se po ní zachoval násep s 
cestou, situovaný za  budovou Osevy, 
mezi Smetanovou a Palachovou ulicí.

„Za zahradami paní Novotné a pana 
Zídka za železniční tratí, kde začínaly  
louky, bylo místo na „pešunku“, kde se 
scházeli  každoročně  obyvatelé z horní-
ho předměstí. Také tady se konalo pále-
ní čarodějnic,“ vypátral Lopaur. 

V roce 1930 schválilo městské 
zastupitelstvo pro ulici úřední název 
„Bedřicha Smetany“, dle světozná-
mého hudebního skladatele. Po 2. sv. 
válce byla schválena zkrácená podoba 
názvu Smetanova ulice.  

Zajímavé je také to, že dle úpravy z 
roku 1930 začínala ulice u družstevní 
mlékárny (v dnešní Strojírenské ulici) 
a končila  u dnešní křižovatky s Horní 
ulicí. 

Po vybudování komunikace k nové-
mu nádraží byla ulice zkrácena o úsek 
za dnešním kruhovým  objezdem v 
Nádražní ulici, který byl připojen k 
ulici Strojírenské. -lko-

DLÁŽDĚNÍ jak probíhalo na Smetanově ulici v roce 1963. První zleva paní 
Lysá, žena zvěrolékaře před svým domem. Foto: ARM

Smetanova ulice byla dříve delší

je rozvedení úkolů a činností komise 
před i v průběhu povodně.

DPP je důležitý i pro koordinaci jed-
notlivých složek IZS a současně díky 
webovému rozhraní, kde je umístěna 
grafi cká část povodňového plánu, je 
užitečný i pro samotné město a jeho 
obyvatele při vyhledávání informací. 
To i v době mimo povodňové situace.

Skládá se ze tří částí: textové, grafi c-
ké a příloh. Jak Josef Šulc uvádí, pro 
vlastní ochranu před povodní je nej-
důležitější organizační část, která obsa-
huje úkoly pro jednotlivé účastníky 
ochrany před povodněmi, a přílohová 
část, obsahující jmenné seznamy, adre-
sy a způsob spojení účastníků ochrany.

Mapy, informace, 
kontakty, pokyny 

Na otázku, zda DPP přináší lidem 
lepší informovanost o možném 

nebezpečí a co z něho na webu 
města dokážeme vyčíst my obča-
né, odborník vysvětluje, že  DPP 
města umožňuje oproti klasické-
mu PP publikování mnohem větší 
míru provázanosti obsahu, pomo-
cí odkazů. To jak mezi jednotlivý-
mi částmi textu, tak mezi grafi ckou 
částí s mapovými pohledy. 

Mapové podklady mohou zob-
razit konkrétní navolený obsah 
jednotlivých prvků a tím vhodně 
pomoci při rychlém vyhledávání 
informací. 

„Obyvatelé města se zde například 
dočtou, jaký je rozdíl mezi přiroze-
nou a zvláštní povodní, mohou dále 
z plánu zjistit, zda se jejich obyd-
lí či provozovna nalézá v rizikovém 
(zátopovém) území, čím a do jaké 
míry jsou ohroženi. Např., zda se jed-
ná o přirozenou nebo zvláštní povo-
deň,“ uvádí Šulc.

Ohrožením Žďáru je
zvláštní povodeň

Lidé se také v části „Dokumenty“ 
dozvědí, jak si sbalit evakuační zava-
zadlo, jaká opatření se budou přijímat, 
jaké budou výzvy či nařízení povod-
ňové komise. 

Dle odborníka na krizové řízení není 
od věci si DPP města přečíst celý, ale 
je poměrně rozsáhlý a zdaleka ne 
všechny informace jsou pro obyvatele 
důležité, či jim určené. 

„Osobně bych doporučil občanům 
soustředit se na tyto části: Druh a roz-
sah ohrožení;  Stupně povodňové akti-
vity (SPA); Způsob vyhlašování SPA; 
Mapa povodňového plánu města; Práva 
povinnosti vlastníků nemovitostí; Varov-
ná opatření a Důležité kontakty,“ radí 
Josef Šulc. Pozornější čtenáři DPP 
města zjistí, že přirozená povodeň až 
do stupně Q100 (stoletá voda) před-
stavuje pro Žďár riziko, ale nikoli kata-
strofální. „Oproti tomu zvláštní povodeň 
je pro město velmi vážným ohrožením. 
Na druhou stranu je z hlediska pravdě-
podobnosti toto riziko poměrně nízké,“ 
dodává Josef Šulc. -lko-

Nahlédněte: 
www.edpp.cz/povodnovy-plan/

zdar-nad-sazavou
www.zdarns.cz/mesto-zdar/krizove-

situace/


