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Petr Hladík: Studie ICARUS jsem se osobné účastnil
Sám jste se zúčastnil studie ICARUS, můžete 
to přiblížit?
Byla to zajímavá zkušenost. Cely týden byl 
v našem obývacím pokoji stacionární přístroj 
na měření prachových částic a vybraných 
škodlivin. Podobné zařízení jsem měl také 
celý týden u sebe při veškeré činnosti. Záro
veň jsem zaznamenával po hodinách, v ja
kém prostředí jsem byl. Zda uvnitř, venku, 
s otevřeným oknem či v autě. Další důležitou 
součástí byly hodinky, které měřily moji ak
tivitu - tep či počet nachozených kroků. Při 
fyzické námaze člověk dýchá hlouběji a s větší 
frekvencí, a tedy vdechne i více prachových 
částic. A silikonový náramek do sebe po celou 
dobu vstřebával chemické látky, se kterými 
jsem přišel do styku.

■ Přinášíme rozhovor s prvním náměst
kem brněnské primátorky Petrem Hladí
kem, zaměřili jsme se hlavně na ekologii.

Velký úspěch zaznamenal RECETOX v po
sledních týdnech ve druhé fázi výzvy Teaming, 
která v rámci programu Horizon2020podpo
ruje významné rozšíření stávajících nebo vy- 
budování nových center excelentní vědy. Brno 
uspělo hned se dvěma projekty, kromě RECE
TOX bylo se svým projektem úspěšné i VUT. 
Co to znamená pro město?

Jaký je současný vztah města Brna k životní
mu prostředí, co město nejvíc trápí, s jakými
dluhy minulosti se musíte potýkat?
Životní prostředí v Brně ovlivňuje vzrůstající
plošná zastavěnost území, zejména zpevnění
volných ploch na úkor zeleně. Nová výstavba
musí být do budoucna plánovaná tak, aby
byla šetrná k životnímu prostředí a byla ener
geticky úsporná. Je žádoucí zlepšit hospoda
ření s dešťovou vodou v návaznosti na změnu
klimatu a její využití na podporu zeleně ve
městě. Je třeba ve městě více vysazovat zeleň,
která současně působí jako klimatizace ve
městě. Bezpečně zajistit velké skleněné plo
chy před nárazy ptáků. Podpořit biodiverzitu
ve volné krajině, ÚSES. Dokončit poslední
etapu systémového opatření pro bezpečnou
migraci obojživelníků v oblasti přírodní pa
mátky Žebětínský rybník (opatření pro bez
pečnou migraci obojživelníků se postupně PRVNÍ NÁMĚSTEK brněnské primátorky Petr Hladík Brno je městem vědy a inovací. Jsme rádi za 
zajišťuje od roku 1999). každé takové pracoviště, které zde vzniká.
Město Brno v rámci svých možností realizuje V oblasti školství zase spolupracujeme na Týmy z MU i VUT dokázaly, že excelentními 
technická a organizační opatření k ochraně monitoringu vnějšího i vnitřního prostředí pracovišti jsou a nové zázemí si opravdu za- 
ovzduší. Konkrétně se jedná např. o kropě- brněnských mateřských a základních škol, slouží.
ní a čištění komunikací, obnovu vozového Celkem do 5 mateřských a 5 základních škol
parku apod. Z hlediska ochrany ovzduší je jsme nechali v zimě umístit vzorkovací září- Jaké další akce s centrem chystáte? 
velkým problémem velké množství tranzitní zení po dobu čtyř týdnů a kampaň se bude Pro měsíce září a říjen letošního roku spo- 
dopravy na významných komunikacích ve opakovat ještě v letním období po nástupu léčně připravujeme blok osvětových akcí na
městě, intenzivní stavební činnost a staré lo- dětí do školy v září. téma „Kvalita ovzduší v Brně a vůbec“, kde
kální spalovací zdroje na tuhá paliva. bude veřejnost seznámena s problematikou
V oblasti zeleně je problémem nedostatek Nakolik je spolupráce s městem a RECETO- znečišťujících látek v ovzduší a monitorin-
srážkové vody, který vychází z množství Xem prospěšná, co si od ní slibujete? gem kvality ovzduší. Představí se tam už také
zpevněných ploch a odtoku srážkové vody do Ve vnitřních prostorách škol jsou často horší výsledky některých zmíněných společných 
kanalizace. Druhým problémem jsou inže- podmínky než venku. Je důležité, aby pro- projektů. V příštím roce dostane město k dis- 
nýrské sítě ajejich ochranná pásma, jenž zne- středí, ve kterém děti tráví značnou část dne, pozici souhrnné výstupy projektu ICARUS 
možňují masivnější výsadbu vzrostlých stro- nebylo přítěží pro jejich zdraví a bylo dobře i závěry ze studie brněnských škol a proběh- 
mů v ulicích, ale i v plochách zeleně za účelem odvětrávané. Kromě monitoringu pracho- nou i další akce, kde budou výsledky prezen- 
ochlazování veřejného prostoru. vých částic je sledována také koncentrace továny veřejnosti.

škodlivých látek ve vzduchu. Poté, co řada
Zmiňme spolupráci města s centrem Masary- škol prošla rekonstrukcí, při kterých byly Kdyočekávátevýraznézlepšenístavuživot- 
kovy univerzity RECETOX... zatepleny a byla jim vyměněna okna, je zapo- ního prostředí v Brně, na co a kdy se mohou
S RECETOXem spolupracujeme na několika třebí častějšího větrání. Chceme proto zjistit, občané těšit?
úrovních. Nejrozsáhlejší je naše spolupráce v jakých školách je reálně problém, a násled- Očekáváme, že životní prostředí Brna se bude 
na projektech ICARUS a SMURBS evropské- ně ho budeme řešit. Výsledky z tohoto měření postupně zlepšovat i díky lepší osvětě a změně 
ho programu Horizon 2020 při přechodu na však stále nemáme k dispozici. Pokud se spo- přístupu každého z nás k této problematice, 
zdravá a chytrá města, která běží už 4 roky. Iupráce osvědčí, umím si představit, že by v ní Na úseku ochrany přírody se opatření přijí-
V rámci zdravotnictví bychom chtěli využít město mohlo i v tomto směru pokračovat. mají průběžně, záleží na okolnostech, příle- 
výstupy projektu CELSPAC, což je brněnská Data z projektu CELSPAC, ale zejména z pro- žitostech a podmínkách. Aktuální případy 
část evropské dlouhodobé studie rodičů a dětí, jektů ICARUS a SMURBS pak lze využít při vyvolané zejména stavební činností, které
V první fázi bylo formou dotazníkových šetře- strategickém plánování, ochraně životního mají dopad na zájmy ochrany přírody, se řeší
ní i lékařských a psychologických vyšetření od prostředí, zajištění kvality bydlení i služeb, operativně případ od případu, aby nedošlo 
roku 1991 do roku 2012 sledováno cca 7500 Projekt ICARUS je přímo zaměřen na to, aby k ohrožení zájmů ochrany přírody a knegativ- 
rodin v Brně a Znojmě. Studovaly se děti a je- město získalo data pro další strategické plá- nímu ovlivnění ekologické stability území, 
jich rodiny od narození do 19 let: jejich zdra- nování a rozvoj. Brno je v něm jedním z pilot- Co se týče ochrany životního prostředí a při
ví, socioekonomická situace, bydlení, životní nich měst, kde se analyzují zdroje znečištění, způsobení města na klimatickou změnu, 
styl, životní prostředí atd. Druhá fáze probí- platná legislativa, kvalita ovzduší i expozice zpracovává město akční plán, který zajistí 
há právě teď a sleduje se, jak se vyvíjí zdraví, obyvatel a modelují možné budoucí scénáře snížení oxidu uhličitého minimálně o 40 % do 
fyzická kondice a životní podmínky u těchto vývoje znečištění ve vazbě na přijatá opatře- roku 2030. Tento plán bude schvalovat ZMB 
mladých dospělých ve věku, kdy zakládají ro- ní. Závěry odborných studií lze využít jako pravděpodobně v říjnu letošního roku. Dal- 
diny. Zároveň se v brněnských porodnicích podklad pro další rozhodování města v oblasti ším velkým tématem je hospodaření s deš- 
zahájilo sledování další generace brněnských životního prostředí, dopravy či bydlení. Cent- ťovou vodou, v rámci kterého jsme aktuálně 
dětí. V obou běžících studiích se už nejedná rum RECETOX dále může být zpracovatelem v červnu spustili dotace na tvorbu zelených 
jen o dotazníkové šetření, ale i o získávání bio- konkrétních odborných studií pro město za- střech a na zadržování dešťovky, ale plánuje- 
logických vzorků, které se ukládají v biobance měřených např. na stanovení toxických látek me i další opatření, která pomůžou zadržovat 
a budou sloužit pro další výzkum zaměřený na ve vodách nebo půdě a vliv těchto látek na živé vodu v krajině tak, aby co nejméně odtékala 
vliv životního prostředí na zdraví. organismy včetně člověka. do kanalizace.


