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3 Křivoklát.
Ke Středočeskému
kraji patří
i řada
kulturních
památek.
4 Skalní
útvar
Pokličky.
CHKO
KokořínskoMáchův
kraj
5 Chaty
v údolí
Sázavy

čující je rovněž přivaděč do Prahy. Je
však potřeba posílit pražskou vodovodní
síť, aby byla schopna zásobovat obce po
obvodu města, které se velmi rychle
rozrůstají.
Dalším problémem jsou drobnější
toky, které přitékají do Prahy ze Středočeského kraje a které nejsou dostatečně
čisté, aby se mohly kvalitně rekreačně
využívat. I tady musíme obcím pomoci
s jejich přečištěním.

Další nezbytností pro život
je vzduch, kvalita ovzduší.
Zde jde především o automobilovou
dopravu, která se neustále zvyšuje. Zároveň se vylepšuje i technický pokrok, který
by měl pomáhat. Je však otázkou, zda je
tomu opravdu tak. Toto je ovšem mnohem
širší problematika, kterou se zabývají i jiné
sektory, například dopravy a místního
rozvoje.

Je důležité dostat lidi z aut a naučit je
cestovat více třeba vlaky. Osobně dojíždím
do práce z Kutné Hory, jedu autem do
Kolína, kde přesedám na vlak. Je to
pohodlné, rychlé a čas ve vlaku není
takovou ztrátou jako v autě.

6 Odpadky,
kam s nimi.

Úkolů je nemálo. Co se daří?
Snažíme se pomoci při rozvoji vodovodů, kanalizace, při protipovodňových
opatřeních či snížením dopadů sucha,
připomínám spolupráci s Prahou. Zajímavý je projekt vodovodu v tělese dálnice D3, který by dovedl pitnou vodu na
jih kraje.

Na závěr rozhovoru si dovolíme
položit takřka klasickou otázku,
váš osobní sen ve vztahu
Středočeský kraj a životní
prostředí?
Stručně. Všichni Středočeši mají vyřešeno čistění odpadních vod, zásobování
pitnou vodou. Rovněž si přeji, aby se stav
přírody, lesů, vod, přírodních památek
alespoň nezhoršoval. To mi nyní stačí.
Děkujeme za rozhovor.
www.kr-stredocesky.cz
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rozhovor

Pestrost
Středočeského kraje
Každý správný kraj má své
krajské město, výjimku však tvoří
kraj Středočeský. Jeho hejtmanský úřad sídlí takřka v centru
Prahy, kterou celou vlastní kraj
obepíná. Nejenom o této zvláštnosti, ale i o dalších aspektech
soužití Středočechů a Pražanů
jsme si povídali s radním
Středočeského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství
RNDr. Ivo Šancem, CSc.

1
Rozhovor pro náš časopis
začněme poněkud osobně. Nyní
jste radním pro životní prostředí,
jak se vyvíjel váš vztah
k přírodě?
2 Podzim
Vyrůstal jsem na venkově, v Podna vodní
krkonoší.
Již od dětství jsem rád chodil do
nádrži Slapy
lesů, zajímal se o ptáky, minerály. Zhruba
od třinácti let jsem s kroužkem z domu
mládeže jezdil po tehdejším Československu a sbíral minerály. Bylo tedy
jasné, že chci studovat geologii, mineralogii, což jsem po gymnáziu splnil. Šlo
tedy o plynulý vývoj, který následně
ovlivnily společenské změny, a po roce
1990 jsem se začal věnovat politice, ale
můj kladný vztah k přírodě přetrvává
dodnes. Do přírody stále rád chodím, zde
si nejlépe odpočinu.

10/2017

1 Švihov Želivka,
zdroj vody
nejen
pro Prahu
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Jak bylo v úvodu naznačeno,
Středočeský kraj nemá své
krajské město, jak tuto
neobvyklost vnímáte vy?
Středočeský kraj opravdu nemá
regionální logiku. Na jedné straně jsou
střední Čechy nejen z přírodního hlediska
velice pestré, jsou zde lesy, řeky, vodní
plochy, skály, hory. Do toho se rozrůstají
příměstské výstavby v okresech Praha
východ a západ. Díky tomu je zde plno
zajímavých výzev, například vodní a odpadové hospodářství, hrozící sucha, neodkanalizované obce, sílící doprava.

Proberme si postupně jednotlivé
oblasti. Čím byste začal?
Určitým problémem je skutečnost, že
od roku 2024 nebudou moci obce skládkovat směsný komunální odpad, což samy
obce bez naší pomoci těžko vyřeší. Je zde
však dlouhodobá koncepce, nejen středočeská, ale i celonárodní, na energetické
využití odpadů. Zřejmě dojde k přestavbě
mělnické teplárny na spalovnu produkující opět teplo, čímž se ekonomicky
zvýhodní tento budoucí způsob likvidace
odpadů.

2

Před několika dny se objevila
zpráva o memorandu o vodě,
které by mělo podepsat hlavní
město se Středočeským krajem.
Jaké jsou problémy s vodou?
Jde především o zásobování pitnou
vodou. Praha je závislá na vodních zdrojích, které se nacházejí na území Středočeského kraje, a naopak jsou okolo metropole obce, které odebírají pitnou vodu
z pražské vodovodní sítě. Naštěstí
zdroj Švihov – Želivka je dostačující,
nyní je spotřeba asi 50 procent, dosta-

