
Otázka pro politické strany: 
Horké léto mezi betonem sídlišť, parkovištěmi a silnicemi. Sleduje 

váš politický klub situaci ve Žďáře - a napadá vás reálné řešení jak do 
budoucna zdejší městské tepelné ostrovy ovlivnit ve prospěch obyvatel 
města? 

Nutné je udržet vzácnou vodu v krajině
Jedno z mnoha opatření v boji pro-

ti vysychání krajiny, jehož důsledky 
loni pocítili snad již úplně všichni, jsou 
retenční nádrže. Dále vhodné hospoda-
ření v našich městských lesích či obno-
vení remízků a mezí v extravilánu, a dále 
zahájení výsadby vhodné zeleně i v rám-
ci intravilánu. 

Kombinací těchto různých opatření lze 
v krajině zadržet desítky procent objemu vody, která dnes rychle mizí. I naše 
město může pozitivně přispět k nápravě tohoto stavu. Pojďme využít v maxi-
mální míře různá opatření na podporu zadržování vody v krajině. V násle-
dujících rozpočtech bych zcela jistě hlasoval pro navýšení příslušné kapitoly, 
která by podpořila na pozemcích města vytváření a obnovu tůní, zakládání 
biocenter a biokoridorů, což lze realizovat i na pomezí zastavěného území a 
volné krajiny, a samozřejmě zlepšování stavu našich lesních porostů. Pojďme 
investovat a pečovat společně o naši krásnou krajinu. 

Žďárské náměstí – čítankový tepelný ostrov
Otázka tzv. „tepelných ostrovů“ je stá-

le aktuálnější a měli by ho sledovat pře-
devším lidé, v jejichž pracovní náplni je 
strategie a vize rozvoje města. V našem 
městě jsme tomuto problému zatím 
hodně vzdáleni. 

Překvapením jsou i výsledky archi-
tektonické soutěže na konečný vzhled 
Nádražní ulice – tam se nic tak důležité-

ho vlastně neobjevuje. Plocha náměstí je jaká je – tepelný ostrov v čítanko-
vém provedení, voda radostně stéká po povrchu do kanálů. Ještě nám zbývá 
východní část náměstí, dosud neřešená, tam by se kousek zeleně určitě vešel 
a svůj účel by plnil. Vzorem mohou být ulice Haškova a Vrchlického proti 
autobusovému a vlakovému nádraží. 

Všechny autobusy MHD budou klimatizované
Není potřeba objevovat objevené. Dob-

ré myšlenky jak zamezit přehřívání měs-
ta již existují a je potřeba se jimi jen řídit. 
Žďár má velkou výhodu, že oproti jiným 
městům s historickými centry má hodně 
parků a zelených ploch. Jen se musíme je 
naučit lépe využívat.

Každý strom v horkých dnech je velmi 
důležitý. Pokud se provádí rekonstrukce 

ulice, je vždy třeba myslet na stromy, vysoké keře a další zeleň. Ale není to 
jen otázka zeleně, co dokáže pomoci přežít nesnesitelná horka. Např. všech-
ny autobusy v MHD budou v blízké budoucnosti klimatizované. 

Žďárákům ale chybí i vodní plocha, která by byla vhodná ke koupání po 
celou sezónu. Jako velmi dobré řešení se nabízí vybudování koupacího bioto-
pu. Zjednodušeně řešeno se jedná o vodní plochu, kde je voda čištěna pří-
rodními procesy bez chemie, jako je chlor. Oproti betonovým koupalištím je 
provoz podstatně levnější. Proto bychom rádi v tomto roce prověřili všechny 
možnosti, kde by ve Žďáře obdobné zařízení mohlo vzniknout.

Zelená páteř města, aleje a vodní prvky
Myslím si, že vzhledem k poloze a 

nadmořské výšce, nejsou městské tepelné 
ostrovy žďárským problémem. Nicméně 
péče o městskou zeleň je nesmírně důleži-
tá. 

Mnohé je již obsaženo v programovém 
prohlášení městské rady. Na základě zpra-
covaného pasportu městské zeleně dochází 
postupně k její revitalizaci i nové výsadbě. 
Začínáme s programem obnovy městských 

alejí. Na zeleň je pamatováno i při rekonstrukcích, např. ulice Nádražní a pěší 
zóny. Velmi důležitá je řeka Sázava se svým okolím, která tvoří „zelenou páteř 
města“. 

Prioritou zůstává dobudování parku na Farčatech a péče o řeku. Umístě-
ní dalších vodních prvků a zeleně nejen v centru města, ale i na sídlištích a 
v průmyslové zóně, považuji za cestu správným směrem. Zásadní význam v 
udržování příjemného klimatu pak hrají zdravé městské lesy a vodní plochy.

Co dokáže napáchat sucho, jsme viděli loni
Pokud jsou témata, která by měla stát 

nad všemi politickými stranami, jsou 
to témata týkající se ochrany životní-
ho prostředí. Jestliže nebude dostatek 
vody, bude nám úplně jedno, kdo je 
prezidentem USA a už vůbec nás nebu-
de zajímat, kdo tvoří koalici v našem 
městě. Musíme spojit síly!  Problemati-
ka přehřívání měst úzce souvisí se změ-

nami klimatu a s nedostatkem vody. Co dokáže sucho, jsme viděli minulý rok 
na naší řece Sázavě, která se 10 měsíců pohybovala na průtoku 10 až 20 pro-
cent normálu a stala se zeleným, líně tekoucím potůčkem. 

I proto se z iniciativy pana starosty uskutečnil seminář vedený prof. RNDr. 
Bohumírem Janovským CSc, který byl věnovaný vodnímu stresu ve světě a 
v Česku. Pozvání přijali zástupci samospráv okolních měst a obcí, CHKO i 
povodí Vltavy. Zazněla zde spousta varovných čísel – ale také inspirativních 
návrhů, jak situaci zlepšit, jak zadržet vodu v krajině. Na závěr pan starosta 
slíbil, že město Žďár půjde v těchto opatřeních příkladem. Bez ohledu na 
koalici či opozici, zato v zájmu a pro dobro všech.

Voda se má vsakovat ne odpařovat
Náš politický klub se problematikou 

jednoznačně zabývá. Téma klimatických 
změn, z nichž plyne nárůst průměrné 
teploty, dlouhé periody sucha a vod-
ní stres je téma, které se bezprostředně 
dotýká každého z nás. 

Tady není čas a prostor hrát si na 
koalici a opozici nebo se hašteřit kvů-
li nějakým osobním sporům, je nutné 

v adaptačních řešeních táhnout za jeden provaz. Nespoléhat jen na stát, ale 
udělat maximum vlastními silami. Z konkrétních opatření potřebujeme stro-
my, stromy a zase stromy, jejichž funkce ochlazovat klima v horkých dnech je 
nezastupitelná. Budovat stavby se zelenými střechami a světlými omítkami a 
technologiemi pro využití dešťové a dále tzv. šedé vody. Plochy jako parko-
viště ze zatravňovací dlažby nebo štěrku, aby se zároveň vsakovala, a nikoliv 
odpařovala voda. A v maximální míře v intravilánu i extravilánu města budo-
vat zasakovací nádrže; poldry, zasakovací jámy, průlehy, drenáže a záchytné 
příkopy a využívat retenční potenciál říčních niv. 

Řešením je změna myšlení nás všech
Problematika životního prostředí 

mne vždy velmi zajímala, i když se v ní 
považuji za tzv. poučeného laika. 

Mnoho věcí, na které si stěžujeme, 
si děláme vlastně sami. Někdy jedeme 
zbytečně autem, chceme mít vše vyas-
faltované nebo vydlážděné, zboží pěk-
ně zabalené a pak se divíme důsledkům, 
které to sebou nese. 

Řešením je změna myšlení nás všech a začít můžeme právě od městských 
akcí. Jedná se o výsadbu a kvalitní údržbu vhodné zeleně, která však musí 
do veřejného prostoru zapadat, nikoliv v něm překážet. Můžeme podporo-
vat vznik zelených střech a stěn, parkovací místa nemusí být asfaltová, ale 
mohou být z pevného, přesto propustného materiálu. Důležitou složkou je 
i kvalitní infrastruktura pro chodce a cyklisty, protože méně aut znamená 
méně asfaltu. A samozřejmě by velmi pomohl velký obchvat města, protože 
sníží ve městě počet aut, která ohřívají své okolí. 

Klub Změna 2018 do uzávěrky ŽN svůj příspěvek na dubnové téma nedo-
dal.  -lko-

STRANA 14 Názory ŽN - DUBEN 2019

Ing.
Petr Stoček,
klub KSČM
a SPOZ 

Ing.
Martin Mrkos, 
ACCA
klub ŽĎÁR- ŽM

Ing. Radek
Zlesák,
klub ANO
2011

MUDr. Romana
Bělohlávková,
klub KDU-ČSL

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Mgr.
Tomáš
Augustýn, 
Ph.D.,
Koalice TOP 09
a Svobodní

Michal 
Hubert Zrůst, 
klub ČSSD

Vodní stres krajiny: počítá se každý strom

NÁMĚSTÍ Republiky a přilehlé Nádražní ulici by stín vícera stromů prospěl. 
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