
Zejména nyní v létě hrozí průtrže a 
při déle trvajícím dešti i záplavy něk-
terých lokalit v našem mikroregio-
nu. Město Žďár nad Sázavou má od 
letoška k dispozici moderní digitální 
povodňový plán.   

Krajina na periferiích samotné-
ho Žďáru je však mnohde naruše-
na nejen korozí zemědělské půdy, 
ale i zastavěnými  plochami fi rem a 
obchodních center s rozlehlými par-
kovišti, kde se voda nemůže přiroze-
ně vsakovat.

Angažuje se váš politický klub v 
této oblasti?  Jaká opatření v kra-
jině či ve vztahu města k inves-
torům prosazujete  pro snížení 
naznačených rizik a již se z toho 
něco podařilo? 

  

Digitální povodňový plán je sice 
povinná a dobrá věc, ale před zápla-
vami nás neochrání. Pouze ukazuje, 
co by se mohlo stát, kdyby nastala 
určitá situace. Poučeni z mnoha tra-
gédií z minulosti města, vybudovali 
naši předci Pilskou nádrž a my před 
deseti lety zpracovali    generel sráž-
kových vod. Proto se v rámci rozsáh-
lé akce na sídlišti Stalingrad vybu-
dovaly také tři dešťové zdrže, které 
velmi dobře fungují a zvládají zachy-
tit dešťovou vodu z téměř polovi-
ny města.  Byl to projekt, na který 
jsme zajistili 227   miliónů  korun a 
je doposud v ČR výjimečný a velmi 
dobře fungující. Podobné řešení by 
si zasloužila i další část Žďáru. Do 

té doby je nutné pečlivě zvažovat, 
jak se chovat a co dělat. Jak budovat 
nové zóny, jak rekonstruovat stáva-
jící. Budovat retenční nádrže, ryb-
níčky, vsakování atd. Před každým 
zrušením rybníku, nádrže nebo pří-
rodní zdrže důkladně promyslet, zda 
nezvyšujeme riziko povodní. Naši 
předci dobře věděli, proč je budují. 
Připravujeme nová sídliště, stávají-
cí chceme obnovovat. Při výstavbě 
a rekonstrukci   kanalizací  je nutné  
vždy pamatovat na to, že nejde jen 
o to vodu odvést, ale musíme vědět 
kam. Toto vše musí být nedílnou 
součástí přípravy každé takové akce.

  

Prioritně by se dle mého názoru 
měla voda ponechat krajině pro vsa-
kování a udržování hladiny spodních 
vod. Je ale jasné, že tato možnost 
není vždy realizovatelná. Každé mís-
to je pro stavební investory v našem 
městě z pohledu retence a odtoku 
dešťových vod specifi cké. Například 
dešťové vody ze stávající průmyslo-
vé zóny jsou odváděny do Horního 
rybníka, jehož kapacita umožňuje 
jejich akumulaci. Pro nové objek-
ty platí, že likvidace dešťových vod 
musí být přednostně řešena zasa-
kováním, případně retencí, to vše 
pro zmírnění rizika vyplývajícího z 
povodní či dlouhotrvajících dešťů.

Touto tématikou se zabývala i 
rada města a 2. května 2016 schvá-
lila povodňový plán, který detailně 
popisuje aktivity vedoucí ke včas-

nému monitorování hladiny řek a 
rybníků a rozpracovává systém akti-
vizace orgánů zajišťující včasnou 
informovanost a sdílení zpráv.

O tom, že město nebere tuto pro-
blematiku na lehkou váhu, svědčí i 
skutečnost, že s nájemci obhospoda-
řovaných pozemků jednáme o agro-
technických zásazích, které by doká-
zaly zastavit, či alespoň zpomalit 
odtok srážkových vod z tohoto úze-
mí při přívalových srážkách, aby se 
zabránilo erozi půdy i škodám způ-
sobeným přívalovými vodami.

  

Žďáru se v minulosti velké povodně 
naštěstí vyhnuly, a to převážně díky 
své poloze na horním toku řeky Sáza-
vy a mnoha rybníkům, které dokáží 
tuto velkou vodu částečně zachytit.  

Velkým rizikem jsou však pro Žďár 
tzv. bleskové povodně, kdy na malé 
území v krátkém čase spadne velké 
množství vody. Toto nebezpečí náso-
bí hustě zastavěné a zpevněné plochy, 
nevhodné hospodaření na zeměděl-
ských pozemcích a špatný stav kana-
lizace. 

V tomto roce jsme uzavřeli nové 
pachtovní smlouvy na zemědělské 
pozemky ve vlastnictví města, ve kte-
rých je jednoznačně uvedeno, jak se 
na nich má hospodařit, aby se mini-
malizovalo riziko eroze a blesko-
vých povodní. Dále je třeba důsled-
ně vyžadovat, aby převážně u velkých 
staveb, jako jsou haly nebo odstavné 
plochy, docházelo k zasakování dešťo-
vých vod. Nové parkoviště u zámku je 
toho dobrým příkladem. V neposled-
ní řadě je třeba zajistit dobrou funkč-
nost kanalizace včetně maličkostí, 
jako je pravidelné čištění uličních 
vpustí. 

Bohužel i přes veškerou sna-
hu člověka je příroda často silnější. 
Při těchto událostech je třeba, aby 
nejen všechny složky integrovaného 

záchranného systému zasáhly včas 
a účinně, ale aby se i město posléze 
dokázalo rychle vypořádat s následky. 
Z tohoto důvodu rada města nejen 
fi nančně podporuje jak profesionální, 
tak i dobrovolné hasiče, ale snaží se i 
do majetku pořizovat vhodné vyba-
vení, jako je např. výkonná elektro-
centrála.   

  

Náš politický klub se touto pro-
blematikou nikdy nezabýval, neboť 
politicky (tedy v klubech) na okres-
ní či místní úrovni toto nelze řešit - 
na technická řešení máme odborně 
fundované specialisty na odborech 
MÚ. Pokud ovšem existuje „žďárský“ 
povodňový plán, pak ani vedení měs-
ta ani rada města o tom zastupitele 
neinformovali. Pravdou je ale celoná-
rodní problém v tom, že máme téměř 
45 - 60 % plochy naší země zakry-
té zástavbou, ulicemi, silnicemi, dál-
nicemi, parkovišti či průmyslovými 
či zónami. A pak skutečně se nemá 
dešťová voda kde vsakovat, a proto 
nekontrolovatelně způsobuje nevrat-
né škody při odtoku z velkých ploch 
do vodních toků, a navýšením ve 
vodních tocích pak povodně. Na dru-
hou stranu nám ale chybí podzemní 
voda, neboť - jak výše řečeno – dešťo-
vá voda se nevsakuje do půdy, ale 
nekontrolně nám stéká do vodních 
toků. Politikům na úrovni parlamen-
tu a vlády doporučujeme toto řešit 
koncepčně, a tím se vyvarovat jednak 
povodní, jednak zajistit v době sucha 
dostatek vodních zdrojů. Znovu opa-
kujeme náš názor – na komunální 
úrovni nemáme příliš možností navr-
hovat žádné smysluplné a především 
fi nančně únosné řešení.

  

Politické kluby  ODS, Žďár – Ži-
vé město a TOP 09 své odpovědi do 
uzávěrky ŽN nedodaly.     -lko-
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Sbírka na pomoc rodině
po požáru

Veřejnou sbírku na pomoc žďárské rodině, kterou nedávno postihl 
rozsáhlý požár bytu na Palachově ulici, vyhlašují Sociální služby města 
Žďáru nad Sázavou. 

Sbírka potrvá do 9. září 2016. Všichni, kdo jsou ochotni nabídnout fi nanč-
ní pomoc, mohou přispět do pokladniček umístěných na Staré radnici, na 
Městském úřadě či v prodejně Maso Žďársko na ulici Nádražní. 

„Také jsme zřídili transparentní účet u Komerční banky, jehož číslo je: 115-
2920340277/0100. Všem, kdo se chtějí podílet na pomoci lidem v nouzi, pře-
dem děkujeme,“ vzkazuje Václav Šerák, ředitel Sociálních služeb města.

Co se stalo
Ve čtvrtek 30. 6.. krátce po čtvrt na dvě odpoledne přijala operátorka tís-

ňové linky „112“ HZS Kraje Vysočina oznámení o požáru bytu v panelo-
vém domě na ulici Palachova.

Na místo okamžitě vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči ze Žďáru nad 
Sázavou a společně požár lokalizovali a následně zlikvidovali. 

Oheň kompletně zničil obývací pokoj a rozšířil se do kuchyně. V době 
vzniku požáru byli uvnitř bytu dva lidé, kterých se na místě ujali zdravotní-
ci. Předběžná cena je vyčíslena na milion korun. 

Dle informace tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina Petry Musilové požár pravděpodobně  zapříčinila technická závada na 
televizi. Šlo o starší, tzv. hluboký typ TV. -red-

Chceme být kulturním 
městem? 

Celý červen byla na žďárské radnici 
výjimečně krásná výstava, profesora 
VŠ výtvarných umění v Bratislavě, 
Dušana Kallaye. Autor patří k nej-
lepším evropským grafi kům a jeho 
ilustrační tvorba  je ceněna na celém 
světě.

Co je to však platné, když na výsta-
vu přišlo žalostně málo Žďáráků.  
Více návštěvníků bylo odjinud, a ti 
byli výstavou nadšeni. 

Krom jiných přišla i mladá Japonka 
studující v Praze, která viděla  velkou 
Kallayovu výstavu v Japonsku a na 

radnici se více jak dvě hodiny vysta-
venými díly kochala.

Vezmeme-li v úvahu, kolik je ve 
Žďáru základních a středních škol, 
kde se výtvarná výchova vyučuje, tak 
je to na pováženou, jak málo žáků a 
studentů výstavu vidělo.  A nezavíta-
li na ni ani pedagogové.

Výjimkou je čtvrtá ZŠ, kde se 
na estetickou výchovu velice dbá.  
Cílem výtvarné výchovy by hlavně 
mělo být umět se na umění dívat a 
odnášet si estetické zážitky. 

Ve Žďáru tak kvalitních výstav tolik 
není, a proto patří velký dík žďár-
ským fi latelistům za tuto krásnou 
akci.  František Šimek 
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