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Konec vodního 
blahobytu?

olgerd Pukl (oDS), 
zastupitel MČ Praha 4

Máme za sebou horké 
a suché léto, a to další 
v řadě. Přitom právě 
v městské aglomeraci 
dopad horkého počasí 
dosahuje teplotních 
extrémů na rozpálených 

plochách ulic a veřejných prostranstvích. V naší 
městské části můžeme působení horkého kli-
matu mírnit pobytem na obnoveném přírodním 
koupališti Lhotka, v Podolském bazénu či přímo 
na vltavském břehu v areálu Žlutých lázní. 
Klimatické extrémy jsme zažili v nedávné 
minulosti i v naší městské části, a to v podobě 
povodní. Jednak při tisícileté povodni v roce 
2002 a naposledy při povodni v roce 2013, 
kdy nás překvapil jindy klidný tok říčky Botič. 
V posledních pěti letech přichází opačný ex-
trém - klimatické sucho. Projevuje se nenápad-
ným, až plíživým způsobem jako zasycháním 
městských travnatých ploch, což vyvolává 
veřejnou diskusi o správné údržbě zeleně. 
Dochází k ztrátě vody v podzemních zdrojích 
snižováním celkové úrovně hladiny podzem-
ní vody. Městský člověk napojený na rozvod 
veřejného vodovodu a zvyklý na každodenní 
vodní blahobyt si závažnosti klimatického 
vývoje snad ani nevšimne. 

Jsme střechou evropy
Vývoj počasí přitom ukazuje, že zdroje vody na 
území naší země přestávají dostačovat k zajiš-
tění našich potřeb, zejména v suchem nejvíce 
ohrožených regionech republiky. Systémové 
řešení rizik musí být vyvážené, týkající se jak 
opatření ke zvýšení zadržování vody v krajině, 
tak zajištění zásobování občanů pitnou vodou. 
Hospodaření s vodou na našem území je zcela 
závislé na atmosférických srážkách jako na 
jediném zdroji vody. Naše země je střechou 
Evropy a veškeré srážky, které na ni dopadnou, 
nenávratně odtečou pryč, pokud je nezadržíme. 
Musíme tedy být schopni tyto omezené a zrani-
telné zdroje zadržet a efektivně s nimi nakládat. 
Negativní dopady suchého období z minulých 
let na krajinu a vodní zdroje se kumulují a pro-
hlubují. 
Význam vody pro každodenní život si naše 
společnost nedostatečně uvědomuje, protože 
žijeme ve vodním blahobytu, a to v každém 
směru. Potřeba zachovat dostatečné množství 
zdrojů a zásob vody v dobré kvalitě nabývá na 
významu. Problematika vody by měla být před-
mětem nejvyššího veřejného zájmu. Bohužel se 
tak neděje, což se projevuje tím, že naše krajina 
nedokáže díky chování lidí dostatečně zadržo-
vat vodu. Voda se musí chránit a je třeba s ní 
nakládat velmi obezřetně, abychom ji mohli my 
i další generace účelně a efektivně využívat pro 
lidskou potřebu jako vodu pitnou i pro přírodu 
samotnou.

Sekat, či nesekat?

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

Řekl bych, že téma po-
sledních týdnů a vlastně 
celých prázdnin je jasné. 
Řešení se zdá být pro 
mnohé jednoduché, ale 
jak pro koho. Jako přízni-
vec moderních, přírodě 

blízkých přístupů k péči o zeleň rozumím 
podnětům některých občanů v období horka 
a sucha nesekat. Vyšší tráva zachytí více rosy 
a srážek, které se mohou odpařit, a i když nepa-
trně, snížit teplotu vzduchu v okolí. V časném 
létě mohou být byliny v době květu útočištěm 
pro různé druhy hmyzu a nedochází k takové-
mu vysoušení půdy. Jako hydrolog-vodohospo-
dář mám na tuto problematiku vyvážený názor. 
Výše uvedené v reálných podmínkách alespoň 
částečně funguje, pokud je tráva zelená, může 
transpirovat (aktivně odpařovat vodu), byliny 
mohou kvést a poskytovat potravu pro hmyz. 
Nicméně i tak k významnějšímu snížení žáru 
velkoměsta (a ke zmírnění dopadů změny 
klimatu) ve srovnání s jinými druhy vegetace 
prakticky nepřispívá, efekt je spíše psychologic-
ký. Zároveň jako radní odpovědný i za údržbu 
a pořádek našich veřejných prostranství si mu-
sím racionálně uvědomit, že žijeme ve městě, 
nikoliv v přírodní rezervaci. Mnozí občané mají 
psy (rizika spojená s klíšťaty a agresivními ple-
velnými osinami), někteří občané mají na travní 
pyly alergie. Řešení tedy není prosté.

citlivý přístup je namístě
Zopakuji, co jsem psal už v prázdninovém Tuč-
ňáku - rádi bychom nastavili takový režim sečí, 
aby byly plochy v zástavbě pravidelně sekány, 
kdežto na svazích, podél toků, lesů, alejí a kolem 
kmenů vzrostlých stromů by se seče omezily 
a tráva nechala vyrůst. Samozřejmě s respek-
tem k metodickému doporučení magistrátu při 
vysokých teplotách a suchu seče zcela pozastavit, 
jako tomu bylo nyní. A ne ani tak z klimatických 
důvodů, které po uschnutí trávy nefungují, 
ale především pro zvýšenou prašnost a hluk 
sekaček, který dále cuchá nervy vedrem již tak 
podrážděného Pražana (včetně těch mých).

Na některé věci  
sami nestačíme

Po jarních deštích a letní zástavě sečí bohužel 
na mnoha místech vyrostly a vysemenily se 
plevele (např. ječmen myší). O této situaci víme 
a budeme ji řešit časnou a opakovanou jarní 
sečí, některé plochy možná bude nutné přesít. 
Jsou tu však i jiné zarostlé plochy (zejména 
kolem komunikací), které nemáme ve správě 
my, ale jiné subjekty, a ty sekat „jen tak“ nebo 
i z podnětu občanů nemůžeme. S takovými 
správci jednáme, aby se stav zlepšil. Ale je to 
běh na delší trať a my bojujeme dál.

Špatná zpráva pro školáky 
a dobrá zpráva z Braníku 

Filip Vácha (ToP 09), 
radní MČ Praha 4

MČ Praha 4 v srpnu 
usilovně pracovala na tom, 
aby opravy v základních 
a mateřských školách byly 
zdárně dokončeny a nový 
školní rok mohl bez obtíží 
začít. Nejčastějšími opra-

vami v našich školách byly opravy hřišť, kotelen, 
podlah, ale i zdiva a elektrických rozvodů. Seznam 
prací byl opravdu dlouhý. Rád bych zmínil alespoň 
rekonstrukci kotelny a sanaci školního dvora 
v základní škole Nedvědovo náměstí, v rámci které 
získala podolská škola novou moderní kotelnu. Je 
to další krok rekonstrukce školy, který navázal na 
již zrekonstruovanou školní jídelnu. 
Dále probíhaly opravy sociálních zařízení v zá-
kladních školách v ulicích Křesomyslova a Jere-
menkova. Sociální zařízení ve všech patrech je 
nyní moderně vybaveno a barevně sladěno. Jaký 
to velký rozdíl oproti 80. letům, kdy základní 
školu v Praze 4 navštěvovala má generace. 
Tehdy vše na nefungujících záchodech opra-
voval, přesněji lepil, pan školník. Jak to jen šlo 
a z toho, co měl momentálně po ruce, na kvalitu 
nehledě. Výsledek tomu také odpovídal. 
Všechny opravy v našich školách byly již ukon-
čeny a výuce tedy nic nebrání. Mimo uvedené 
opravy MČ Praha 4 úspěšně realizuje i dvě větší 
stavby, a to snížení energetické náročnosti (za-
teplení) v základní škole Na Planině a výstavbu 
tělocvičny pro základní školu Bítovská. 
Dobrá zpráva přichází také z Braníku, kde je 
v plném proudu rekonstrukce domu s pečova-
telskou službou. V rámci rekonstrukce dojde 
k vybudování nové prádelny, sušárny a výdeje 
prádla v hlavní budově. V uvolněném prostoru 
protější budovy bude moci vzniknout komfortní 
denní stacionář, takzvaná Rodinka, se středis-
kem osobní hygieny, pedikúrou a kadeřnictvím. 
Jako radní odpovědný za investice městské části 
jsem velice rád, že se rada městské části rozhod-
la opravit chodníky v ulicích Matěchova a U Str-
že a že dala zelenou opravám dalších městských 
bytů, které po své opravě a pronajmutí přinesou 
městské části prostředky, které potřebuje napří-
klad pro výstavbu nového seniorského domu.

Reakce Jana Hušbauera (radní MČ Praha 4 /
ANO 2011) na prodej 4-Energetické
Tvrzení, že koalice svým postupem překazila 
prodej 4-Energetické, není pravdivé. Radnice řešila 
procesní kroky bezodkladně a vždy v návaznosti 
na závěry hodnotící komise. To platí i ve věci uza-
vření smlouvy o poskytnutí a ochraně důvěrných 
údajů, což je možno doložit časovým přehledem 
celkového procesu, který se odehrával kompletně 
v návaznosti na stanovené podmínky veřejné 
soutěže ze strany bývalé koalice. Byly to právě 
podmínky a kritéria soutěže, které měly za důsle-
dek, že v soutěži nakonec nezůstal jediný zájemce 
a Rada MČ Praha 4 byla nucena tuto soutěž zrušit.


