
Nástin priorit Komise životního prostředí  

Rady Statutárního města Prostějova  

pro funkční období 2018 – 2022 
Předkládá: Libor Marčan (předseda komise) 

1. Regulace efektu městského tepelného ostrova 

2. Voda ve městě, voda pro město 

3. Stabilní krajina = klidný život 

4. Poznávat a chránit 

5. Dlouhodobá koncepce biokoridoru Hloučela 

6. Příprava na růst města – park neroste jeden den 
Ad. 1 

Komise si klade za cíl vymyslet strategii regulace efektu městského tepelného ostrova (dále 

jen efekt) 

Úkoly: 

a. Hledat možnosti ozelenění ulic a veřejných prostranství, které neumožňují výsadbu 

stromů. 

b. Dohlížet na nové městské investice v oblasti výstavby a rozvoje tak, aby v budoucnu 

byl efekt co nejvíce snížen. 

c. Vhodně hospodařit s vodou (viz bod 2). 

d. Zamyslet se nad aplikací vodních prvků (pítka, kašny, mlhovače… viz bod 2). 

Ad. 2 

Komise si je vědoma, že voda je, a v budoucnu bude strategickou surovinou, se kterou se 

vyplatí dobře hospodařit. Zejména je třeba ohleduplně hospodařit s vodou dešťovou 

a nezbavovat se jí prostřednictvím kanalizační sítě. 

Úkoly: 

a. Zjistit možnosti pořízení retenčních nádrží na dešťovou vodu na velkých městských 

střechách a její další využití 

 budova Magistrátu na Školní 

 zimní stadion 

 sportovní hala 

 zavlažování botanické zahrady 

 školní budovy 

b. Prosazovat při rekonstrukcích městských komunikací a parkovišť takové povrchy, které 

aspoň v omezené míře umožňují vsakování vody. 

c. Prosazovat při rekonstrukcích komunikací spádování do vsakovacích pásů, které budou 

součástí zeleně. 

d. Zamyslet se nad možností zapojení obyvatel… 



 Vsakovací roury napojené na okapy domů. 

 Popularizace programu Dešťovka 

e. Iniciovat projekty, které povedou ke zvýšení retenční schopnosti krajiny v extravilánu 

města (rybník v Žešově, drobné vodní toky, budování tůní… viz bod 3. 

ad. 3 

Komise si je vědoma odpovědnosti za krajinu i vlivu krajiny na život ve městě. Hlavním cílem 

je tedy budovat krajinu zdravou a stabilní, která bude rovněž poskytovat možnosti k rekreaci. 

Úkoly: 

a. Najít, chránit a rozvíjet významné krajinné prvky ve spolupráci s majiteli pozemků 

(studánky, remízky atp.). 

b. Připravit revitalizaci rybníku a okolí v Žešově jako biocentrum, které bude sloužit 

i  k rekreaci obyvatel. Promyslet možnost výsadby jižního větrolamu navazujícího na 

vzniklé biocentrum.  

c. Zamyslet se nad koncepcí okolí Romže/Valové ve Vrahovicích a Čechůvkách. 

ad. 4 

Komise hodlá podporovat rozšíření povědomí obyvatel města o možnostech regionálního 

udržitelného rozvoje, ochraně biodiverzity atp. 

Úkoly: 

a. Navázat na úspěšnou dosavadní spolupráci s ekocentrem Iris. 

b. Vymyslet komplexní cyklus programů, který podpoří vzdělanost obyvatel 

v ekologických tématech. 

 Ekosobota 

o Vzdělávací celoodpolední blok vždy s nějakým konkrétním tématem, ale 

podobným průběhem. Možnost uskutečnit např. 4x za rok. 

o Návrh programu: 

 Promítaní filmu s regionálně ekologickou tématikou 

 Krátká přednáška navazující na téma filmu. 

 Diskuze s odborníkem. 

 Závěr: Co z toho můžeme v Prostějově realizovat? 

 Po dobu konání akce např. výstava tematických fotografií, 

obrazů atp. regionálních tvůrců.  

 Pro děti dětský koutek s ekologickými hrami (spolupráce 

s ekocentrem). 

c. Zrealizovat přednášky odborníků na prostějovských středních školách. 

d. Podpořit jednorázové akce sloužící k popularizaci vědy a ochrany přírody. 

e. Podpořit vzdělávací činnost u zájmových spolků spojených s péčí o přírodu a krajinu 

(rybáři, včelaři, zahrádkáři atp.). 

f. Zapojit žáky a studenty prostějovských škol do městských projektů – umožnit jim 

posuzovat reálné situace a učit je komplexně uvažovat – možnost oživení města 

novými nápady. 

 

ad. 5 

Komise vnímá biokoridor Hloučela jako nejvýznamnější celek zeleně na území města a proto 

si zaslouží stanovení dlouhodobé koncepce péče a rozvoje. 



Úkoly: 

a. Zamyslet se nad smyslem a budoucností biokoridoru (park/lesopark/les/…) a výsledky 

zohlednit ve dlouhodobé koncepci (tedy uvědomit si, co od Hloučely vlastně čekáme). 

Uspořádat veřejný seminář. 

b. V návaznosti na bod „a“ sestavit konkrétní plán kroků, které povedou k oživení lokality 

a zajistí stabilitu v dlouhodobém horizontu. 

c. Zajistit spolupráci s Povodím Moravy. 

d. Prověřit a zhodnotit výsledky dosavadní péče o lokalitu. 

ad. 6 

Komise si klade za cíl vytipovat v souladu s územním plánem vhodné lokality pro výsadbu 

stromů i mimo intravilán města tak, aby k nim v budoucnu mohla být přivedena výstavba a 

tyto stromy již mohly plnit svoji ekologickou funkci. 

a. Iniciovat, hodnotit a připomínkovat přípravy parku v Krasicích, jakožto počáteční krok 

k jižnímu zelenému lemu města. 

b. Prověřit možnosti výsadby větrolamů kolem města. 

c. Vytipovat vhodné lokality pro založení parků do budoucna. 
 


