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Kvalitnější ovzduší v Uherském Hradiš-
ti přinese nová takzvaná „Mlžící stěna“, 
kterou plánuje postavit místní dodava-
tel energií – společnost CTZ již koncem 
roku 2016. 

Zdejší teplárna zásobuje teplem pět 
tisíc domácností. Hlavním palivem pro 
výrobu tepla je hnědé uhlí, které skla-
duje ve svém areálu. Opakovaná mě-
ření prokazují, že limity pro polétavý 
prach v ovzduší nejsou překračovány. 
Společnost se i přesto rozhodla reali-
zovat opatření pro zlepšení ovzduší ve 
městě.

V roce 2015 společnost CTZ realizo-
vala investiční projekt „Regenerace 
zelené stěny“ (o níž jsme ve Zpravodaji 
2016/6 již informovali). Nyní připravu-
je výstavbu Mlžící stěny. 
Jak bude mlžící stěna fungovat?
Stěna (v podobě mlžících jednotek) je 

navrhována v délce 49 metrů. Tvoří ji 
tři ocelové sloupy, o výšce 10 metrů, 
vzdálené od sebe 24 metrů, na jejichž 
vrcholu budou vysokootáčkové rotační 
hlavice (rotační mlžící jednotky), do-
plněné ventilátorem. Tyto jednotky se 
budou otáčet o 60° vpravo a vlevo. Tím 
vytvoří clonu vodní mlhy, jež se naváže 
na prachové částice unášené větrem. 
Díky kapkám vody a proudu z ventilá-
toru klesnou částice rychle k zemi a ne-
budou se již volně šířit ovzduším. Vodní 

mlha tak sníží množství polétavého 
prachu jak v okolí skládky, kde dochází 
k jeho vzniku při zakládání a manipu-
laci, tak i šíření polétavého prachu.

Provoz mlžících jednotek bude řízen 
řídící jednotkou, která vyhodnocuje 
vstupní data z meteorologické jednotky 
a funguje v automatickém nebo ručním 
režimu. Stěna bude v provozu celo-
ročně, a to i v zimním období, pokud 
budou splněny „spouštěcí podmínky“ 
– směr a rychlost větru – severní až se-
verovýchodní, vlhkost vzduchu a žádný 
déšť. Velkou výhodou mlžící stěny je 
její energetická nenáročnost a nároky 
na kvalitu, čistotu a spotřebu vody. 
Metoda mokrého odprášení, založená 
na výrobě jemné vodní mlhy, skrápějící 
skládku uhlí i otevřenou manipulační 
plochu, přispěje k dalšímu zlepšení 
životního prostředí ve městě.

Ing. Romana Snášelová 

Pro nastávající sezónu koncertů 
klasické komorní hudby Musica jsme 
připravili skutečná pomyšlení. V jed-
notlivých pořadech se představí naši 
špičkoví interpreti – sólisté i ansámbly, 
jejichž umění ocenili posluchači jak na 
domácích, tak i světových podiích. V 
dramaturgii sledujeme jednak širo-
kou hudební rozmanitost stylových 
období od gregoriánskéoho chorálu, 
přes renesanci, baroko, klasicismus, 
romantismus, až po hudbu 21. století a 
také různorodost složení jednotlivých 
těles – od sólistů (kytara, housle, ba-
rokní trubka), až po smyčcové, decho-
vé i vokální soubory. Můžete se těšit 
na dlouholeté stálice vysoce kvalitní 
hudební interpretace (např. Václav 
Hudeček, Afflatus Quintet, Schola 
Gregoriana Pragensis) i na vynikající 
mladé umělce (Lukáš Klánský, Anna 
Slezáková, Graffovo kvarteto). Neméně 
lákavé jsou prostředí, v nichž se kon-
certy nastávající sezony budou konat: 
tradiční koncertní sál barokní Reduty, 
uherskohradišťský kostel sv. Františka 
Xaverského, Dominikánský kostel v 

Uherském Brodě či sloupová síň Muzea 
J. A. Komenského tamtéž.    

  
Cyklus jazzových koncertů už zapus-

til pevné kořeny v pestrém hudebním 
životě Uh. Hradiště, nově se od příští 
sezony dostává také do sousedního 
Uherského Brodu. V širokém stylovém 
spektru, od klasického jazzu, přes soul 
jazz, jazz-rock a další různé fusion, 
free nebo modern jazz, až po součas-
né šťavnaté crossovery se představí 

výběr z toho nejlepšího domácího, 
slovenského, polského, rakouského, 
britského nebo amerického muzicí-
rování. Záměrně představuji původ 
muzikantů, přes častá klišé o ovlivňo-
vání jejich hudby prostředím, v němž 
žijí. V současném světě informací bez 
hranic má navýsost svobodný jazz i 
své geografické valéry. Tak si pojďte s 
přáteli do našich „jazzových kaváren“ 
nasát nepřeberné množství hudeb-
ních nápadů, důmyslnou improvizaci, 
upřímnou hudební výpověď a oprav-
dové muzikantské nasazení. Těšte 
se třeba na hard-bop kvarteta Petra 
Beneše s naším nejlepším trumpetis-
tou Miroslavem Hloucalem nebo zvuk 
„hammondek“ v podání Jana Kořínka... 
lákadel je spousta!

Mgr.art Jan Maděrič
dramaturg cyklů Jazz a Musica, 
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Více informací o předplatném 
i jednotlivých koncertech naleznete 
na www.kkuh.cz.

Mlžící stěna posílí ochranu ovzduší ve městě

Startujeme novou sezónu abonentních cyklů Jazz a Musica


