
MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

S listopadem začíná  
v Olomouci i zimní údržba

Strážníci hledají majitele 
nelegálně odstavených aut

Dokončení západního  
obchvatu je zase o kus blíž
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VELKÁ VODA  
MORAVA SE OPĚT PŘIPOMNĚLA 

OBRAZEM

TÉMA ČÍSLA

 NÁVRAT BAREVNÝCH ERBŮ 
 ZAKONČIL OPRAVU RADNICE 
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TRAMVAJOVOU TRAŤ ČEKÁ NOVÁ 
SOUTĚŽ

CHCI SILNÝ KLUB, ŘÍKÁ
JAKUB BENEŠ

DISKUSE V ORANŽERII: STRATEGIE
A ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ

NEMILANSKÝM CHYBÍ VODA 
A STROMY

SLAVNÍ MEDAILISTÉ OZDOBILI 
OLYMPIJSKÝ DEN

Zakázka za necelých 470 milionů korun 
jde kvůli přerušení v době nouzového 
stavu znovu do soutěže.

Rozhovor s předsedou představenstva 
Jakubem Benešem o plánech ve 
fotbalové Sigmě.

Témata: zlepšení údržby a financování 
zeleně,ale také propojení parků a okolní 
krajiny nebo teplotní podmínky ve městě.

27
FILHARMONIE ZAHÁJILA JUBILEJNÍ 
SEZONU SVĚTOVOU PREMIÉROU

Na koncertě zazněla světová premiéra 
současného olomouckého skladatele 
Marka Keprta.

Vrácení studny a ponechání stromů, 
nejlépe s posezením, by uvítali lidé 
v městské části Nemilany. 

Stovky dětí z olomouckých škol si 
vyzkoušely několik sportovních disciplín  
a potkaly muže, kterým tleskaly stadiony.

Užili jste si letošní olomoucké Dny evropského dědictví? 

Alice Mikešová
vedoucí pobočky výrobní firmy

ČÁSTEČNĚ

Během týdne jsem se bohužel té-
měř nedostala z práce. To, co jsem 
stihla, bylo opravdu velmi dobré, 
myslím, že se Olomouc předvedla 
v dobrém světle. Líbily se mi spre-
jerské výtvory v Lafayettově ulici.  

GLOSA 

Máme za sebou Národní zahájení Dnů 
evropského dědictví a oslavy dvaceti let 
zapsání sloupu Nejsvětější Trojice na se-
znam UNESCO. Olomouci to moc slušelo. 
Hostila desítky starostek a starostů  
z celé republiky, velvyslance, zahraniční 
hosty, spoustu turistů, ale především jste 

ji přišli podpořit vy, Olomoučané. I přes 
různá opatření a omezení vše proběhlo 
bez problémů a svobodně. Možná v tom-
to roce naposledy. (Snad ne!) 
Trojice i celé náměstí svítilo, zářilo. Jak 
při koncertě Indican a filharmonie, gala-
večeru baletu nebo při sérii koncertů za-
vršených Ondřejem G. Brzobohatým. 

Olomouc byla vidět, opět zářila! Video-
mapping se modlil za Olomouc. Kdo 
přišel na náměstí, pohltila jej úžasná 
atmosféra. Máme krásné město. Užívej-
me si ho…

Radim Schubert  
vedoucí oddělení kultury

OBSAH / ANKETA

Rostislav Nétek
vysokoškolský pedagog 

Chodíme s rodinou pravidelně, 
letos nás zaujalo úchvatně zre-
konstruované Komenium a depo-
zitář Vědecké knihovny. Večerní 
koncerty u Trojice jsme si užili 
i s dětmi, kterým jsme výjimečně 
prodloužili večerku.

ANO

Rostislav Krušinský
knihovník

Po několika letech jsem nebyl 
aktérem Dnů evropského dědictví. 
Ve volném víkendu jsem podnikl 
krátkou Apaluchu v Jeseníkách.  
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Termín pro podání žádostí je do 11.11.2020. Fotografie bytů, termíny 
prohlídek a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

Černá cesta 27, č.b. 11, ve 4. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 41,63 
m2). Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.419,- Kč + 
zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.
Rozměry: pokoje: 9+14 m2, kuchyň: 6,4 m2, předsíň: 6,7 m2, balkon:  
1,5 m2, sklep: 1,4 m2

tř. Kosmonautů 12, č.b. 6, ve 2. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 62,21 m2. 
Jistota 15.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 6.318,- Kč + zálohy 
na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.Rozměry: 
pokoje: 18+12+12 m2, kuchyň: 8,6 m2, předsíň: 4,8 m2, balkon: 2 m2, 
sklep: 1 m2

Ostružnická 9, č.b. 2, ve 3. NP, o velikosti 3+kk (plocha bytu 158,46 m2). 
Jistota 15.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 11.995,- Kč + zálohy 
na služby. Elektřinu a plyn si nájemce sjedná přímo s dodavateli. 
Rozměry: pokoje: 39+26+24 m2, kuchyň: 6 m2, hala: 14+15 m2, předsíň: 
4,8 m2, schodiště: 8 m2, balkon: 2 m2, sklep: 10 m2

Ztracená 1, č.b. 5, ve 2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 97,43 m2). 
Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 10.132,- Kč + 
zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem. 
Rozměry: pokoje: 28+29 m2, kuchyň: 12,5 m2, předsíň: 15 m2

Peškova 2, č.b. 49, v 5. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu 38,31 m2). 
Jistota činí 12.225,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.075,- Kč + 
zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.
Rozměry: pokoj: 19 m2, kuchyň: 10 m2, předsíň: 3 m2, sklep: 1 m2

Rumunská 11, č.b. 1, v 1. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 80,58 
m2). Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 9.339,- Kč 
+ zálohy na služby 2.056,- Kč.  Elektřinu si nájemce sjedná přímo 
s dodavatelem. Rozměry: pokoje: 23+14 m2, kuchyň: 14 m2, 
předsíň: 14 m2, WC + koupelna: 6 m2, balkon: 5,5 m2, sklep: 4 m2

Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a. s., 
bytové oddělení, Školní 2, 779 00 Olomouc | telefon 585 238 119

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ K PRONÁJMU

prostor o celkové výměře 36,19 m2 
v 1. NP budovy č. p. 67, 
ul. Jilemnického č. o. 29, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 80, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc. 
Energetická náročnost budovy: 
F – velmi nehospodárná.

Žádost o nájem lze podat:

osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 
10, 779 00 Olomouc, písemně na adresu: Magistrát města 
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc.

Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projed-
nání orgány statutárního města Olomouce poskytne odbor 
majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, odd. majetko-
vých řízení, Bc. Kateřina Kašpárková, DiS., tel. 588 488 278, 
604 290 164, e-mail: katerina.kasparkova@olomouc.eu.

V případě zájmu o bližší informace k prostoru, popř. o jeho 
prohlídku, se lze obrátit na společnost Správa nemovitostí 
Olomouc, a. s., e-mail: info@sno.cz, tel. 585 238 143 nebo 
585 238 144.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ K PRONÁJMU
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V OLOMOUCI ŽIJÍ 
SPOKOJENÍ LIDÉ

PŘIBUDOU KONTEJNERY  
NA KOVOVÝ ODPAD

MĚSTO SE POSTARÁ O OCHRANNÉ 
POMŮCKY PRO ŠKOLY

OLOMOUC CHCE
NOVÉ HODINY V ULICÍCH

ROZHOVOR  
S TOMÁŠEM JUNKEREM 

V létě proběhlo dotazníkové šetření
mezi obyvateli města Olomouce, které 
zorganizovala místní Agenda 21.

Město ve spolupráci s Technickými 
službami rozšíří během listopadu počet 
kontejnerů na kovy o dalších třicet. 

Vedení města se rozhodlo, že nakoupí  
učitelům i pracovníkům ve školách 
kvalitní české respirátory.

25
TEREZA KNÉBLOVÁ  
JE MISTRYNÍ EVROPY

Po úspěchu mezi dospělými zazářila i na 
juniorském šampionátu. Na stupně vítězů 
ji doprovodil Martin Rudorfer.

Specifická část veřejného mobiliáře se má 
dočkat změny. Hodiny v ulicích Olomouce 
budou bez reklam.

Streetartový umělec a designér
je po Olomouci i ve světě podepsán 
jako Pauser.

Chyběly by vám ve městě pouliční otáčivé hodiny?

Martin Skála
logistik přepravy

ČÁSTEČNĚ

Mně by docela asi chyběly, občas se 
na ně podívám. Osobně bych možná 
preferoval hodiny v historizujícím 
rázu a určitě bez reklam. Reklama  
a billboardy v ulicích mi vadí. 

GLOSA

Milovníci architektury už dlouho zvěda-
vě sledují, jak se radnice postupně odha-
luje ve stále větší kráse. V květnu to byly 
sluneční hodiny, nyní, když už je slunce 
pomálu, uvidíme zrestaurovanou erbo-
vou výzdobu lodžie a zadních schodů.
Možná nás nový vzhled překvapí. Bu-
dou do daleka zářit barvami, snad ještě 

více než ony sluneční hodiny. Není to 
ale žádný kýč. Vždyť zářivé barvy vždy 
hlásaly pýchu města. Na lodžii jsou erby 
římské říše, uherského a českého králov-
ství, rakouského arcivévodství, morav-
ského markrabství a slezského vévodství, 
a dole uprostřed samotný erb města. 
Pěkně v pořadí, jak by je vyhlašoval  
renesanční herold.

Na zadní straně radnice je také erb 
s polskou orlicí – připomene, že Ludvík 
Jagellonský byl králem i u nás. A tak erby 
oznamují, že Olomouc je nejen srdcem 
Moravy, ale je rovněž ve středu Evropy.

Jana Engelbrechtová
Medievalistka
Katedra historie FF UP

OBSAH / ANKETA

Stanislava Vrzalová
důchodkyně

  

Určitě by tam měly zůstat. Na mís-
ta, kde teď jsou, rozhodně patří. 
Jestli je design takový nebo tako-
vý, to je mi jedno. Hlavně by tam 
měly být, já bych to uvítala. 

ANO

Bohuslav Zajíc
supervizor  

Rozhodně by mi nechyběly. Mně 
se to nelíbí a hyzdí to ulice. Hodiny 
na věži radnice a orloj mají jistě 
svůj historický význam, ale tohle je 
v dnešní době určitě přežitek.

NE
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OZNÁMENÍ

Vzhledem k současné situaci letošní osla-
vy Dne boje za svobodu a demokracii 
(17. listopadu) u památníku před právnic-
kou fakultou proběhnou pouze jako tiché 
položení věnců a kytic zástupců statutár-
ního města Olomouce, Armády ČR, Čes-
koslovenské obce legionářské, Sokolské 
župy Olomoucké–Smrčkovy, a to v indivi-
duálních termínech a časech.

Statutární město Olomouc vyhlašuje již 
15. ročník tradiční soutěže "Pojmenuj vá-
noční strom". Výtvarně zpracované návr-
hy se jménem vánočního stromu mohou 
zájemci zasílat do 12. 11. 2020 na adresu: 
Lucie Rozbořilová, Magistrát města Olo-
mouce, oddělení kultury, Horní náměstí 
583, 779 11 Olomouc. Na obálku uveďte 
"Soutěž vánoční strom" a na zadní stra-
nu výtvarných návrhů jméno, třídu, věk 
a název školy.

V pondělí 16. listopadu bude Svatý Kope-
ček nasvícen purpurově. Bude připomín-
kou Světového dne předčasně narozených 
dětí a světlo je i poděkováním lékařům 
a sestřičkám za neonatologickou péči. 
V Česku se letos slaví podesáté.

Rezervace léků je ve fakultní nemoc-
nici zase jednodušší. Stačí přeposlat 
eRecept formou SMS. Další inovaci 
a zjednodušení pro pacienty připravili 
v Lékárně Fakultní nemocnice Olomouc. 
Individuálně připravované léky si nyní 
mohou rezervovat nejen prostřednic-
tvím formuláře na webových stránkách 
lekarna.fnol.cz, ale stačí jen přeposlat 
SMS obdrženou ze systému eRecept 
prostřednictvím SMS zprávy na telefon-
ní číslo 734 161 674.

Jestliže máte doma kovové, keramické, 
skleněné či jakékoli jiné zvonky a zvo-
nečky, kterými byste rádi někomu udělali 
radost, pak nezisková organizace Amelie 
vyhlašuje sbírku zvonečků, která potr-
vá do 23. 11. Výtěžek z jejich následného 

adventního prodeje bude využit na 
provoz Centra Amelie, které poskytuje 
psychosociální pomoc onkologicky ne-
mocným a jejich blízkým. Zvonky můžete 
přinést do knihkupectví Fontána na Hor-
ním náměstí 367/5 v Olomouci nebo po 
domluvě přinést přímo do Centra Amelie 
na stejné adrese, ale v 1. patře.

V zoo na Svatém Kopečku se vyklubalo  
šest mláďat krokodýla čelnatého. V tomto 
nelehkém období můžete přispět nejen 
na malé krokodýly, ale i dalším zvířatům. 
Zvíře můžete adoptovat prostřednictvím 
webových stránek zoo nebo zasláním 
částky v libovolné výši na účet vytvořený 
pro příspěvky na péči a výživu o ohrožené 
druhy zvířat:  182-1805657389/0800

Český červený kříž v Olomouci poskytuje 
psychologickou pomoc po telefonu. Lin-
ka funguje od 23. října a je určena lidem, 
kteří potřebují pomoc a podporu v ne-
lehké situaci nouzového stavu a epide-
mie koronaviru. Na telefonu 776 788 103 
působí psychologové a osoby kvalifiko-
vané pro tuto formu pomoci. Dostupná 
je v pracovních dnech v době 9:00–15:00. 
Být se svými problémy sám není hrdin-
ství, nechat si pomoci je normální!

Platnost řidičáků se v nouzovém stavu 
prodlužuje, nový řidičský průkaz není 
potřeba. Pokud vám propadl řidičský 
průkaz, nemusíte si jej měnit pro ces-
ty po České republice. Pokud přesto 
nový doklad potřebujete, využívejte 

rezervační systémy úřadů. Fungová-
ní odboru agendy řidičů a motorových 
vozidel Magistrátu města Olomouce 
v návaznosti na nouzový stav a vládou 
přijatá opatření: pondělí, úterý, středa 
a čtvrtek – termín lze předem rezervo-
vat. Pondělí a středa 9–11 | 13–16 hodin 
bez předchozí rezervace. Úterý a čtvrtky 
pouze pro rezervované.

Olomouc a Univerzita Palackého je dob-
rá volba. Vyplývá to z průzkumu mezi 
absolventy Univerzity Palackého. Bývalí 
studenti, kteří se v Olomouci rozhodli zů-
stat, tak učinili především s ohledem na 
rodinu, kvalitu života v regionu, množ-
ství volnočasových aktivit a kulturního 
vyžití, množství pracovních příležitostí 
ve vystudovaném oboru či možnosti pro-
fesního růstu. Pozitivním zjištěním je, že 
téměř všichni respondenti, kteří začali 
pracovat v Olomouckém kraji, neuvažují 
o změně.

Stavební firma zahájila práce na stav-
bě cyklostezky podél Bystřičky. Výstav-
ba první části Jantarové cyklostezky 
v městské části Hodolany brzy začne. 
Firma si převzala staveniště. Nová část 
cyklostezky povede cyklisty po levém 
břehu řeky Bystřice od ulice U Ambu-
latoria po lávku přes Bystřici na konci 
ulice Lermontovova ve směru do Bys-
trovan. Vyřeší i nebezpečné přejíždění 
frekventované Hodolanské ulice u „Myší 
díry“. Novou, téměř 700 metrů dlouhou 
část cyklostezky pokryje asfalt, doplní 
ji veřejné osvětlení, dopravní značení 
a mobiliář. Stavba přijde na téměř deset 
milionů korun.

Dobrovolníky hledá Fakultní nemoc-
nice Olomouc. Dobrovolníci z řad 
zdravotníků (lékařů i nelékařů) jsou 
zapotřebí na výpomoc v současné mi-
mořádné epidemiologické situaci. Ne-
mocnice uvítá pomoc formou dohody 
o pracovní činnosti. Formulář pro dob-
rovolníky najdou zájemci na stránce  
covid.fnol.cz/dobrovolnici-covid

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY V OLOMOUCI 

do 6. listopadu   Na Šibeníku – částečná uzavírka 
do 15. listopadu  Tovární – částečná uzavírka 
do 15. listopadu  Lazecká – částečná uzavírka
do 15. listopadu  Jarmily Glazarové - úplná uzavírka
do 17. listopadu  úplná uzavírka v místě železničního přejezdu
do 25. listopadu  Hraniční a Pionýrská – částečné uzavírky

do 30. listopadu  1. máje – částečná uzavírka
do 30. listopadu  Hněvotínská – částečná uzavírka
do 15. prosince  8. května – úplná uzavírka (rekonstrukce)
do 20. prosince  Dvorského – částečná uzavírka
do 31. prosince  Nábřeží – úplná uzavírka
do 30. června 2022  Masarykova – úplná uzavírka (most přes Moravu)
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DOKONČENÍ ZÁPADNÍHO OBCHVATU 
JE ZASE O KUS BLÍŽ
Ředitelství silnic a dálnic má klíčové razítko pro stavbu další etapy západní části 

obchvatu Olomouce. Nový kus dálnice vyřeší nekonečné kolony aut na příjezdu  

do Olomouce. 
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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získa-
lo územní rozhodnutí na stavbu dálnice 
D35 v úseku Křelov–Slavonín. Důležité 
stanovisko otevírá cestu pro stavbu více 
než tříkilometrového úseku dálnice a tím 
i dokončení západního obchvatu města. 
Náklady se odhadují na 800 miliónů ko-
run (bez DPH). Zahájení se předpokládá 
nejpozději v roce 2024.

RADKA ŠTĚDRÁ

Díky novému kusu dálnice mají skončit 
I nekonečné kolony aut na příjezdu do 
Olomouce od Mohelnice, kde dělá pro-
blém nekapacitní kruhový objezd poblíž 
nákupního centra. Nový úsek dálnice 
začne u Břuchotína a povede k budou-
cí křižovatce u letiště v olomoucké části 
Neředín. Územní rozhodnutí na všechny 
stavební objekty na trase vydal staveb-
ní úřad na konci srpna. „Územní rozhod-
nutí je pravomocné. Právní moci nabylo 
1. října 2020,“ potvrdila vedoucí staveb-
ního odboru olomouckého magistrátu 
Eva Hyravá. ŘSD se tak nyní může pustit 
do přípravy dokumentace, která je nutná 
pro stavební povolení.

Končí letité spory
„Pravomocné územní rozhodnutí je zá-
sadní dokument, který stabilizuje stavbu 
v území. Tím definitivně končí letité spo-
ry, kudy trasa chybějícího úseku dálniční-
ho obchvatu na úrovni Křelova povede,“ 
shrnul význam územního rozhodnutí 
Martin Smolka, ředitel olomoucké Sprá-
vy ŘSD a současně nastínil další postup. 
„S pokračováním přípravy jsme nečekali, 
až získáme územní rozhodnutí. V předsti-
hu jsme provedli podrobný geotechnický 
průzkum a zahájili práce na dokumen-
taci pro stavební povolení a záborovém 
elaborátu stavby.“

Zmizí dopravní anomálie
Stavba západního obchvatu Olomou-
ce je dosud hotová jen z poloviny. Kvůli 
nesouhlasu obce Křelov s trasou dálnice 
je dokončený jen úsek D35 od křižovatky 
s dálnicí D46 do místa budoucí mimo-
úrovňové křižovatky poblíž Neředína. 
Díky pravomocnému územnímu rozhod-
nutí by tak měla z české dálniční sítě 
zmizet jedna dopravní anomálie. Tou je 
úsek silnice, který ve směru od Mohelni-
ce přivede auta na nekapacitní kruhový 
objezd. „Naprosto nevyhovující kruháč 
u Globusu zde tvoří bariéru a zbytečnou 
zajížďku. Právě kvůli chybějícímu kusu 
dálnice a dopravně nedostačujícímu kru-
hovému objezdu se tam tvoří obří kolony 

popojíždějících aut, které na příjezdu do 
města způsobují zácpy a dlouhodobě 
oprávněně štvou tisíce řidičů,“ upozornil 
primátor Mirek Žbánek.

Odvede tranzit a ulehčí dopravě 
ve městě
Nový úsek dálnice má tuto zajížďku od-
stranit, umožnit plynulou jízdu okolo 
Olomouce bez kruhového objezdu, zá-
sadně ulehčit městu od tranzitní dopra-
vy a snížit dopravní 
zátěž na vnitřním 
městském okruhu. 
„Odvedením tranzitní 
dopravy dojde k po-
klesu automobilové-
ho provozu zejména 
v ulicích Foerstrova 
a Albertova, kudy 
denně projede až 25 
tisíc aut. Díky sníže-
ní intenzit dopravy 
v těchto ulicích se 
podaří přispět k vět-
šímu komfortu byd-
lení v bezprostřední 
blízkosti silnice, 
a tím i lepší kvalitě 
životního prostředí 
v Olomouci,“ popsal 
Martin Major, náměs-
tek primátora odpo-
vědný za dopravu.

Výkupy pozemků 
a další postup
Dokumentaci pro 
stavbu ŘSD dokon-
čí na přelomu roku. 

V příštím roce po zpracování znaleckých 
posudků a geodetickém oddělení parcel 
se naplno rozběhnou výkupy pozemků. 
V rámci majetkoprávní přípravy bude 
nutné vypořádat 180 listů vlastnictví 
a další stovky nájemních smluv a smluv 
na uložení věcných břemen. Po dokon-
čení výkupů pozemků a získání pravo-
mocného stavebního povolení proběhne 
veřejná soutěž na zhotovitele stavby. 
„Pro ni je nutné ještě zpracovat detailní 
zadávací projektovou dokumentaci, včet-
ně harmonogramu stavby, položek roz-
počtu a dalších technických detailů. Na 
přípravu stavby je ze strany Ministerstva 
dopravy alokován dostatek finančních 
prostředků,“ ujišťuje ředitel olomoucké 
pobočky ŘSD Martin Smolka.

Dopravní význam stavby
Stavba dálnice D35 v úseku Křelov–
Slavonín 2. etapa propojuje stávající 
čtyřproudou silnici D35 Mohelnice–Olo-
mouc s už hotovou stavbou Křelov–Slavo-
nín. Začíná v km 136,666 před nadjezdem 
polní cesty nad D35, obchází pevnost 
Křelov a v km 139,832 se napojuje na 1. 
etapu. Úsek dálnice vede po dosud země-
dělsky využívaných pozemcích, nezasta-
věným územím a zahrádkářskou kolonií. 
Nová mimoúrovňová křižovatka u Křelova 
zajistí spojení z Olomouce jak na Mohel-
nici, tak na D46 ve směru na Brno.
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 � Délka: 3166 m
 � Počet všech stavebních objektů: 93
 � Mostní objekty: na dálnici 3, nad 
dálnicí 1, celková délka mostů 218 m
 � Mimoúrovňové křižovatky:  
Křelov (délka větví 855 m)
 � Ostatní křižovatky:  
okružní 1 (na II/448)
 � Protihlukové stěny: 1 (délka: 437 m)
 � Opěrné zdi: 1 (délka 76 m)
 � Celkový objem zemních prací: vý-
kopy 424 217 m3, násypy 483 222 m3

 � Katastrální území: Břuchotín, Kře-
lov, Řepčín, Neředín, Topolany
 � Objednatel:  
Ředitelství silnic a dálnic
 � Předpokládaná cena stavby: 
806 040 909 Kč (bez DPH)

 DATA O STAVBĚ 



V době krize je nesmírně důležitá pomoc všech. Mnoho olomouckých obchodníků, 
živnostníků a organizací se nyní ocitlo ve velmi těžké situaci. V souvislosti 

s bojem proti koronaviru museli uzavřít nebo omezit své provozy.  Ze dne na den se 
tak ocitli bez příjmů, ale náklady jim běží dál. To pro ně může mít fatální následky.

Pokud si chceme v Olomouci nadále zachovat pestrou nabídku služeb, 
prodejen a aktivit, na kterou jsme v „době před pandemií“ byli zvyklí, můžeme 
jim i my pomoci tím, že zůstaneme jejich zákazníky. Podpořme společně 

olomoucké podniky a organizace. Vyberte si na www.olomoucsipomaha.cz 
a dejte šanci těm, které máte rádi.

Olomouc si pomáhá!

Spolu to zvládneme!

Vyberete si Podpoříte Pomůžete!

www.OlomoucSiPomaha.cz #olomoucsipomaha

DĚKUJEME
ZA PODPORU

Vážení spoluobčané, milí Olomoučané. 
Olomouc se stejně jako všechna další 
města a obce v naší zemi opět potýká 
s nebezpečnou infekční chorobou a se 
vším, co boj proti jejímu šíření doprovází. 
V této nelehké době naplno pracuje 
krizový štáb města a koordinuje veškeré 
aktivity, které se řešení situace týkají. 
Vás bych chtěl poprosit o trpělivost, 
opatrnost a spolupráci. Vyhrocená 
polarizace nálad a postojů je v tuto chvíli 
nebezpečná pro všechny.

V Olomouci pravidelně jedná krizový 
štáb, který zajišťuje uplatnění vládních 

opatření do praxe a řeší aktuální situ-
aci ve městě. Jsme ve stálém spojení 
s Krajskou hygienickou stanicí, Policií 
ČR, profesionálními hasiči, městský-
mi strážníky, Univerzitou Palackého 
a dalšími významnými institucemi. 
Pomáháme školám, spolupracujeme 
s charitativními organizacemi, podílí-
me se na sociálních terénních službách. 
Vyčlenili jsme základní školu, která se 
postará o děti zdravotníků a dalších lidí, 
nasazených na nezbytné práce v první 
linii. Informační centrum radnice opět 
zajišťuje provoz bezplatné krizové linky 

800 606 800, v provozu je i speciální 
internetová stránka. Jsme připraveni 
pomoci i krajské hygienické stanici v pří-
padě trasování nákazy.
Krizová situace ovlivňuje i fungování 
úřadu a samosprávy. Situaci jsme při-
způsobili formy jednání komisí a dalších 
orgánů samosprávy. Navzdory tomu, že 
si nemoc vybírá daň v podobě absencí 
v řadě odborů magistrátu, nadále zajiš-
ťujeme výkon samosprávy pro občany. 
Naším cílem je udržet v chodu jak město, 
tak i zdravotní systém.

Dovolte, abych vás tedy poprosil 
o dodržování základních pravidel, 
plošně zavedených v celé zemi, a také 
o trpělivost a shovívavost v případě, 
kdy něco nejde na sto procent tak, 
jako za běžné standardní situace. 
Jsem si jistý tím, že společně tuto kri-
zovou situaci zvládneme.

Současně chci touto cestou podě-
kovat všem zdravotníkům, policis-
tům, sociálním pracovníkům a dalším 
lidem, kteří pracují v první linii a mají 
lví podíl na tom, že vše dosud funguje 
tak, jak má.  
 
Děkuji,
Mirek Žbánek,
primátor Olomouce

 OLOMOUC TO NEVZDÁ,  
 SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME
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Jsme v Olomouci rádi, říká šéf firmy, která pomáhá v Nepálu
Průmyslová hygiena je obor, ve kterém 
tato rodinná firma patří k nejlepším ve 
střední Evropě. Hygienu zajišťuje zejména 
pro automobilový, elektrotechnický a po-
travinářský průmysl. Úzce spolupracuje se 
světovými giganty z různých kontinentů. 
Nevěnuje se ale pouze průmyslovým utěr-
kám, rohožím či ochranným pracovním 
pomůckám. Firma LORIKA CZ Olomouc 
intenzivně pomáhá sirotkům v Nepálu 
a věnuje se i dalším dobročinným projek-
tům na řadě míst světa.

„Od počátku jsme věděli, že až vydělá-
me nějaké peníze, chceme pomáhat. To, 
že se tak nakonec děje zejména v Nepá-
lu, byla více méně náhoda,“ řekl zakla-
datel firmy LORIKA CZ Miroslav Krištof. 
Sám hraje výraznou roli v práci organiza-
ce Himalaya Peace Home, která pomá-
há dětem tibetských uprchlíků v Nepálu 
a v Káthmándú provozuje dětský domov. 
„Hlavním projektem je nyní budová-
ní farmy v Indii pro organické pěstování 

zemědělských plodin, chov včel a ryb, kte-
rý navazuje na projekt dětského domova 
Himalaya Peace Home v Káthmándú. Je 
určen pro děti, které v dětském domově 
dospěly a kterým chceme nabídnout lepší 
alternativu pro jejich budoucnost,“ dodal 
Miroslav Krištof.

Není to jediná dobročinná aktivita 
firmy. Zásluhy má i na poli boje s leprou 
a tuberkulózou v několika zemích světa. 
Podporuje projekt výsadby stromů v Ban-
gladéši. U nás pomáhá poskytovateli 
sociálních služeb Vincentinum a škole 
Credo, podporuje hospic na Svatém Ko-
pečku a Nadaci Křižovatka, které darova-
la monitory dechu pro FN Olomouc.

Byť obchodují s celým světem, v Olo-
mouci je jim dobře. „Bydlíme tady 
a jsme v Olomouci rádi. Neměnili by-
chom,“ dodal šéf firmy Krištof. „Velmi 
si vážíme firem, které dělají svou prací 
dobré jméno městu a navíc prokazují 
i tak výraznou sociální odpovědnost,“ 

konstatoval primátor Mirek Žbánek při 
návštěvě v sídle firmy. „Město jim může 
pomoct tak, že jejich zástupce přizve 
k jednání s diplomatickými misemi ze 
zemí, jimž mohou nabídnout své služby,“ 
připomněl primátor Žbánek.

Primátor Mirek Žbánek pravidelně 
navštěvuje firmy, které k vlastnímu pod-
nikání přidávají i nadstavbu v podobě 
sociálně odpovědných projektů. Spolu-
pracuje v tomto směru s Okresní hospo-
dářskou komorou Olomouc.   mif

V rámci zavádění místní Agendy 21 proběh-
lo v letních měsících dotazníkové šetření 
mezi obyvateli města Olomouce. Cílem 
bylo zjistit, jak jsou lidé spokojeni s životem 
ve městě, nebo co je naopak trápí.

Celkem se podařilo získat 1 007 vyplně-
ných dotazníků. Struktura respondentů 
odpovídala věkové struktuře obyvatel 
města. Šetření se zúčastnilo 475 mužů 
a 532 žen. Přes 90 procent respondentů 
v Olomouci bydlí trvale.

Ženy jsou spokojenější
S městem jako místem pro život je spoko-
jeno 91 procent respondentů. V případě 
hodnocení dle vybraných kategorií je pa-
trné, že ženy byly mírně spokojenější než 

muži, nejspokojenější věkovou kategorií 
byli respondenti ve věku 65 a více let, 
naopak mírně nižší spokojenost převlá-
dala mezi respondenty ve věku 27–39 let. 
Z hlediska místa bydliště byli mírně spo-
kojenější obyvatelé městských částí Olo-
mouc-město a Nová Ulice.

Ve stejném šetření v roce 2017 bylo 
s městem jako místem pro život spokoje-
no také 91 procent respondentů, nálada 
ve městě se tedy nezměnila a zůstala 
pozitivní.

Místní byli v šetření vyzváni ke zhod-
nocení celkem 21 oblastí života ve měs-
tě. Nejlépe byla hodnocena dostupnost 
zdravotních služeb, nabídka obchodů 
a služeb, kultura a kulturní vyžití. Mladší 
věkové kategorie (15–39 let) více uváděly 

nespokojenost s dostupností bydlení. Nej-
horší hodnocení získaly oblasti: parkování 
ve městě, dopravní zatížení a průjezd-
nost, stav a údržba silnic. „Je v pořádku, 
že se potvrzuje to, co sami vnímáme jako 
problém. Proto v současné době pracu-
jeme na přípravě nové parkovací politiky 
města a do její přípravy jsme zapojili Olo-
moučáky. V dotazníkových šetřeních a na 
veřejných projednáváních jsme zjišťovali 
jejich pohled na parkování. Jejich návrhy 
a podněty na lepší řešení teď zpracovává-
me a vyhodnocujeme,“ objasnil primátor 
Mirek Žbánek.

Kultura je předností
Za největší přednost lildé považují oblast 
kultury, kulturního vyžití, památek a his-
torii města. Za největší slabinu považu-
jí bezdomovectví, které je problémem 
všech větších měst a nevyhýbá se ani Olo-
mouci. „Nevhodné chování bezdomov-
ců lidi samozřejmě obtěžuje. V létě jsme 
proto přijali vyhlášku o zákazu bivakování 
a táboření na několika veřejných místech. 
Naši strážníci díky tomu dostali do ruky 
účinný nástroj, jak s problémem v ulicích 
bojovat. Účinnost a dopady nové vyhlášky 
teď pravidelně s městskou policií vyhod-
nocujeme,“ popsal primátor.

Pravidelné informace o dění ve městě 
místní získávají nejčastěji z Olomouc-
kých listů a internetových stránek města. 
Zatímco mladší věkové kategorie použí-
vají nejčastěji sociální sítě.   ste

 V OLOMOUCI ŽIJÍ SPOKOJENÍ LIDÉ 
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Specifická část veřejného mobiliáře 
ve městě se má dočkat zásadní změny. 
Hodiny v ulicích Olomouce, které často 
neměřily přesný čas, mají nahradit nové. 
Aby jejich vzhled nepůsobil vizuální 
smog, budou bez reklam. 

„Nechceme dál prodlužovat agónii 
hodin, které jen málokdy ukazovaly 

spolehlivě správný čas a byly zejména 
reklamním nosičem,“ komentoval situ-
aci majetkoprávní náměstek primátora 
Matouš Pelikán. Hodiny totiž dopo-
sud spravuje soukromý provozovatel 
a dlouhodobě se mu nedaří zajistit, aby 
byly funkční.

„Bojujeme proti vizuálnímu smogu. 
V radě jsme se proto shodli na tom, že 

budeme po provozovateli požadovat 
odstranění všech sedmi dosluhujících 
zařízení z ulic města. Často nefunkční 
hodiny, které slouží hlavně jako reklam-
ní nosiče, kritizovali občané i komise 
městských částí. Jejich odstranění do-
poručil také útvar hlavního architekta,“ 
popsal primátor Mirek Žbánek.

Tento typ mobiliáře tak čeká kro-
mě vzhledu i změna umístění. Půjde 
o designové čisté zařízení bez reklam, 
které funguje na základě moderní 
technologie a nevyžaduje ruční seřizo-
vání. „Navržený model by měl umožňo-
vat dálkové řízení technologií DCF77. 
Náhradu navíc rozhodně neplánujeme 
na pozemcích města v plném rozsahu 
jako dosud. Uvažujeme asi jen o třech 
nejfrekventovanějších místech,“ popsal 
záměr náměstek Pelikán.

Nové hodiny by se tak v budoucnu 
mohly objevit například na náměstí Ná-
rodních Hrdinů, u tržnice nebo poblíž 
okresního soudu.   ste

 POULIČNÍ HODINY MAJÍ  
 NAHRADIT NOVÉ A BEZ REKLAM 

Nepoužívané veřejné WC v Čechových sadech nahradí smart toalety
Místo nákladné rekonstrukce nefunkč-
ních veřejných toalet chytré řešení.  
V Čechových sadech se brzy objeví smart 
veřejné WC. Navíc půjde o zařízení s po-
dobou, která vizuálně nebude narušovat 
prostředí městského parku. Radní roz-
hodli o odstranění původní zděné budo-
vy veřejných záchodků.

„Chceme nahradit starou nefunkční 
budovu veřejných toalet v Čechových 
sadech funkčními toaletami. Toto řešení 
bude výrazně levnější než rekonstrukce 
stávající zchátralé budovy,“ uvedl primá-
tor Mirek Žbánek.  

Půjde o mobilní stavbu, která disponuje 
lepším vybavením než běžné veřejné to-
alety, odolá útokům vandalů a pro její in-
stalaci není zapotřebí stavební povolení. 
„Zpracování dokumentace pro demolici 
stávajícího WC jsme už zadali. Současně 
s tím jsme objednali i zpracování doku-
mentace pro územní souhlas na osazení 
smart toalet, a to včetně přípojek vody 
a kanalizace,“ popsal záměr investiční 
náměstek primátora Martin Major.

Smart toalety běžně disponují bezdoty-
kovými dávkovači, zásobníky i čidly stavu 
vody. Vstup na ně je možný elektronickou 

cestou, to je prostřednictvím platební 
karty, pomocí sms nebo QR kódu. Vzhled 
chytrých toalet může být originální nebo 
decentní, aby zvolený design vizuálně ne-
rušil okolní prostředí. „Protože je park kul-
turní památkou, bude se řešením zabývat 
útvar hlavního architekta, komise pro ar-
chitekturu i odbor památkové péče. O pro-
voz by se po instalaci postaralo Výstaviště 
Flora,“ objasnil primátor Žbánek.

Stará budova veřejných toalet by z par-
ku mohla zmizet na jaře a nové toalety by 
mohly být návštěvníkům parku k dispozici 
v létě příštího roku.   ste

ZPRÁVY Z MĚSTA
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V listopadu by měly zmizet z prosto-
ru vedle pošty na Foerstrově ulici tři 
pouliční stánky, ve kterých se doposud 
prodávalo oblečení nebo fast food  
občerstvení.

Komise městské části by chtěla prostor 
upravit tak, aby se tam lidé mohli na 

chvíli zastavit, v období veder se na chví-
li zchladit ve stínu stromů a sednout si 
na lavičku, aniž by na nich už setrvávali 
bezdomovci. Komise proto sbírá názory, 
představy a návrhy od lidí, kteří v této 
lokalitě žíjí.

„Rádi bychom, aby se Olomoučané 
více zapojovali do úprav a zvelebování 

naší městské části. Jednou z příležitostí 
je právě možnost říci, co je jejich priori-
tou a jaká je jejich představa,“ uvedl Jo-
sef Kaštil, předseda Komise městské části 
Olomouc – Tabulový Vrch.

Své názory můžete napsat na e-mail 
kmc11@olomouc.eu nebo říci přímo na 
jednání komise.   dtx

Sousedé z Hejčína byli v pétanque stříbrní

Parta lidí hrající pétanque v Hejčíně 
má za sebou druhou účast v Olomouc-
kém pétanque poháru. Letos hráči od 
Pelikána přeskočili všechny z Hodolan 

i Nových Sadů a nestačili jen na mi-
moolomoucké hráče z Krumsína. Pohár 
jim unikl, ale stříbro jim po závěrečném 
play-off na krku viselo.   pok

Nové bydlení
s hradem
na dlani

Pavla Gottwaldová, DiS.
pavla@metr2reality.cz
+420 725 797 757

Mgr. Zdeněk Vaněčka
z@metr2reality.cz
+420 603 177 711

www.kralovskalouka.cz

  +420 603 177 711
+420 725 797 757

Přijďte se k nám podívat
V listopadu dokončujeme vzorový dům

 CO BYSTE CHTĚLI MÍSTO PRODEJNÍCH STÁNKŮ? 

IN
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10
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mailto:kmc11@olomouc.eu
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Ani letos si v mateřské škole Michalské 
stromořadí nenechali ujít tradiční Klo-
boukový bál. Školka ho pro děti pořádá 
už dobrých 12 let, možná i déle.

„Je to pro nás už takový rituál. Každý 
říjen si děláme oslavu podzimu inspi-
rovanou pohádkou Kloboukový bál od 
Leny Freyové. Učíme děti přijímat dary 
přírody, umět je dobře využít, případně 
poslat zase dál – takže sbíráme kaštany 
a žaludy pro zvířátka, případně z nich 
tvoříme. Chceme jim ukázat, že když se 
budeme o přírodu hezky starat, sama se 
nám odmění,“ vysvětluje ředitelka školky 
Věra Žižlavská.

Školka u Bezručových sadů se tedy 
každý říjen mění v palouček plný malých 
skřítků a víl. Děti společně s rodiči vyrobí 
klobouk z darů přírody a po malé módní 
přehlídce se všichni společně vypraví na 
procházku do města či parku.

„Děti mají ohromnou radost, když se 
mohou se svými výtvory pochlubit kama-
rádům, vymýšlejí si i vlastní skřítkovská 
nebo vílí jména. Je to pro nás všech-
ny událost, na kterou se každý podzim 
těšíme,“ řekla ředitelka, která je ráda, 

že ani události kolem covidu jim letošní 
Kloboukový bál nepřekazily. „Díky tomu, 
že školky zůstaly v provozu, se nám daří 
držet si pozitivní mysl. Cítím obavy a ob-
rovskou zodpovědnost za personál, děti 
i jejich rodiče. Děti samozřejmě vedeme 
k důkladné hygieně a jsme velmi obe-
zřetní,“ dodala Žižlavská.

Kontakty jsou důležité
Důležitost udržení sociálních kontaktů 
pro děti potvrzuje i školní psycholož-
ka Andrea Krejčí. Podle ní je setkávání 
se s kamarády pro děti každého věku 
naprosto zásadní a ze současné situace 
můžou pro mnoho dětí plynout problé-
my, které si rodiče ani pedagogové často 
neuvědomují nebo nepřipouštějí.

„Je dobře, že zůstaly otevřené alespoň 
školky. Kontakt s vrstevníky i s učiteli, na 
které jsou děti zvyklé, je nesmírně důle-
žitý a pomáhá jim to celou situaci vcelku 
normálně zvládat,“ popsala Krejčí.

Karanténa může  
znamenat komplikace
Na konci října bylo ve městě otevřeno 
všech 49 mateřských škol, ale některé se 

začaly potýkat s nedostatkem personálu 
kvůli karanténám. Naprostý klid hlásili 
v Mateřské škole Komenium. „Chodí nám 
méně dětí, rodiče si děti i s malým na-
chlazením pro jistotu nechávají doma, ale 
jinak jsme my i děti spokojení, že můžeme 
fungovat bez omezení,“ uvedla Blanka 
Halounová, která vede smíšenou třídu.

S rychle se šířící nákazou se ale může 
stát, že chod mateřské školy ohrozí i je-
den pozitivně testovaný zaměstnanec. 
Takovou situaci například řešila Mateř-
ská škola Herrmannova, které v důsledku 
karantény vypadlo jedenáct zaměst-
nanců. „Zůstalo nás tu vlastně pět. Je to 
náročné, ale děláme všechno pro to, aby 
školka fungovala dál a děti to na denním 
programu nijak nepocítily,“ potvrdila ře-
ditelka Libuše Pluháčková.

Připravená výpomoc
Odbor školství olomouckého magistrátu 
situaci sleduje a v rámci možností nabízí 
školkám pomoc. „Pokud by se některá 
z mateřských škol potýkala s nedostat-
kem učitelek, jsme v kontaktu s prodě-
kanem pedagogické fakulty, který se 
pak přímo s ředitelkami domlouvá na 
tom, jak jim mohou jejich studentky po-
moci,“ vysvětlila vedoucí odboru škol-
ství Hana Fantová.   jau

 KLOBOUKOVÝ BÁL PORAZIL COVID 

ŠKOLY

Vedení města chce české respirátory pro olomoucké školy

Město se postará o ochranné pomůcky 
pro školy. Kvalitní české respirátory na-
koupí učitelům i pracovníkům ve školách. 

„Abychom ochránili učitele a spolu 
s nimi i všechny zaměstnance, na kterých 

další fungování našich škol v tomto 
náročném období stojí, rozhodli jsme se 
zajistit pro ně kvalitní české respirátory,“ 
objasnil rozhodnutí městské rady primá-
tor Mirek Žbánek. 

„Budou to respirátory třídy FFP2 a 
vybíráme jen ty od českých výrobců. 
Chceme tím podpořit tuzemské firmy, 
jejich zaměstnance a ve školách při-
spět k lepšímu pocitu bezpečí,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Major, který 
má oblast ochrany obyvatel v kompe-
tenci a návrh na jednání městské rady 
předkládal. 

Výběr dodavatele ochranných pomůcek 
pro školy zajistí odbor ochrany magist-
rátu. Nákup i distribuce školám by měli 
proběhnout co nejrychleji.

Olomoucké školy zabezpečuje město 
ochrannými prostředky od začátku pan-
demie.  „Před začátkem školního roku 
jsme školám rozvezli ve čtyřech vlnách 
zásobování celkem pětadvacet tisíc re-
spirátorů,“ připomněl vedoucí odboru 
ochrany magistrátu Jan Langr. K tomu 
ale také 49 tisíc roušek, 300 párů rukavic, 
tisíc ochranných štítů a téměř čtyři tisíce 
litrů dezinfekce.   ste
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UNIKÁTNÍ GALERIE KRÁLOVSKÝCH ERBŮ
OBNOVENÁ PÝCHA HONOSNÉ RADNICE

TÉMA

Není u nás mnoho historických budov, které i po staletích plní 
svou původní reprezentativní a administrativní funkci. Šest 
století stará olomoucká radnice mezi ně patří. Po třech le-
tech stavebních úprav je nyní opět chloubou Olomouce. Jejím 
pomyslným klenotem jsou dvě obnovené galerie královských 
erbů, které nemají mezi tuzemskými radnicemi obdobu.

MICHAL FOLTA

Na radnici byly vždy, ale v této podobě je nikdo z dnešních Olo-
moučanů neviděl. Šest gotických a sedm renesančních erbů 
získalo po více než sto letech opět původní polychromii. Erby, 
kterých si leckdo v jejich čistě kamenné podobě ani nevšiml, 
teď jasně září a vystupují ze zdí nad vchody do radnice. Nejde 
o žádnou novodobou manýru, ale o původní stav.

Barvy z erbů odstranili teprve při přestavbě radnice na po-
čátku 20. století v duchu puristické představy, že co je gotické, 

musí být kamenné a tmavé. Barevnost erbů byla přitom do-
ložena jak na archivních fotografiích, tak i v malých zbytcích 
původní polychromie, nalezených restaurátorem. O obnovu po-
lychromie se velmi zasloužil přední heraldik Karel Müller, ředi-
tel Zemského archivu v Opavě. „Erby bez původní polychromie 
jsou pouze historizujícím ornamentem bez výpovědní hodnoty,“ 
konstatoval Karel Müller. Díky jeho stanovisku a zájmu inves-
tora, podpořeného i magistrátním orgánem památkové péče, 
bylo rozhodnuto o obnově polychromie. Erby pak restauroval 
akademický sochař a kameník Josef Petr a barevnost jim vrátil 
akademický malíř Radomír Surma.

Jako u dvora: panovnické galerie
Co je na erbech z olomoucké radnice zvláštní? Nejde o nahodilé 
seskupení znaků, ale ucelené soubory takzvané kurtoazní neboli 
dvorní heraldiky. Jedná se vlastně o heraldické galerie panovnic-
kých dynastií Jagellonců a Habsburků. Právě to, že jsou obě gale-
rie na budově olomoucké radnice, je neobvyklé.

„Seskupení tří a více erbů v určité promyšlené kompozici slou-
žila již od vrcholného středověku k okázalé reprezentaci svých 
objednavatelů a představovala svébytnou demonstraci společen-
ského postavení, rodových vztahů i majetku,“ uvedla historička 
a vedoucí odboru památkové péče olomouckého magistrátu Vlas-
ta Kauerová. „Olomoucká radnice je patrně jediným obdobným 
objektem v našich zemích, který se může pochlubit hned dvěma 
dynastickými erbovními galeriemi,“ dodává.

Na jedné straně radnice je soubor šesti gotických erbů 
z doby Vladislava II. Jagellonského, na straně druhé na rene-
sanční lodžii je soubor sedmi renesančních znaků z doby císaře 
Rudolfa II. Zejména mladší soubor vyniká perfektním výtvar-
ným zpracováním. „Takových renesančních znaků je u nás málo, 
je to unikát,“ zdůraznil po dokončení práce akademický malíř 
a restaurátor Radomír Surma. Erby jsou propracované s velkou 
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Na renesanční lodžii jsou erby z roku 1591. Jedná se 
o habsburskou galerii vytvořenou za císaře Rudolfa II. 
Šest desek na balustrádě reprezentuje císaře a jeho země. 
Znaky jsou uspořádány hierarchicky od nejvýznamnější-
ho zleva doprava. Nejprestižnější první místo je vyhraze-
no císařskému znaku. Císařský orel má na hrudi polcený 
štítek vyjadřující spojení Rakous a Burgundska. Řazení 
následujících zemských znaků odpovídá znění císařského 
titulu. Na prvním místě je uherské království s polceným 
štítem, následuje český lev, kurtoazně obrácený tak, aby 
hleděl na další znak vyjadřující titul arcivévody rakous-
kého. Poslední dvě pole náleží znakům Moravy a Slezska. 
Níže umístěná deska pak nese městský znak, ozvláštněný 
zavěšenými festony.

  RENESANČNÍ GALERIE CÍSAŘE RUDOLFA I I . 

OPRAVA RADNICE

Na jedné straně radnice tak vidíme starší dynastickou ga-
lerii, jagellonskou. Vznikla v období pozdní gotiky, někdy 
krátce po roce 1490, kdy česká král Vladislav usedl i na 
uherský trůn. Motiv dvou trojic erbů je prostý – na čest-
ném místě uprostřed je panovnický znak krále Vladisla-
va, tedy jagellonská orlice, a po obou stranách jsou erby 
zemí, kterým Vladislav vládnul – tedy uherského a českého 
království, moravského markrabství a slezského vévodství. 
Erbovní figury jsou navzdory obvyklým pravidlům natoče-
ny tak, že vzhlížejí k centrálnímu erbu panovníka. Právě to 
je specifikem dvorské, kurtoazní heraldiky. Standardně by 
totiž měly být heraldické figury, jako lev či orlice, natočeny 
vždy hlavou doleva.

  DVŮR KRÁLE VLADISLAVA II . JAGELLONSKÉHO  

pečlivostí a do detailu, jak samotné heraldické figury, ale i štíty, 
na kterých jsou umístěny. „Například český lev je snad nejkrás-
nějším renesančním zpodobněním českého znaku, jaký jsem 
kdy viděl,“ dodal Surma. Je zřejmé, že si naši předkové na re-
prezentativní výzdobě radnice dali opravdu velmi záležet.

Radnice na opravu čekala šedesát let
Restaurované erby jsou ovšem jen korunou na celém velikém 
projektu rekonstrukce radnice. Ta si po šedesáti letech od po-
sledního zásahu už důkladnou rekonstrukci zasloužila. Autory 
projektu stavebních úprav radnice byli architekti a projektanti 
Pavel Pospíšil a Robert Binar a v první fázi opravy střech také 
Iveta Trtílková. Významnou roli hrál zejména při rekonstrukci 
věže statik František Balcárek. Práce prováděla od počátku spo-
lečnost H & B delta Vsetín.

Mimořádně náročné práce byly rozděleny do několika etap. 
V první fázi, která začala už v lednu roku 2017, byla provedena 
oprava krovu a výměna střešní krytiny.

Následovala kompletní obnova fasád, obnova štukových 
a kamenných prvků, oplechování říms i parapetů, výměna svis-
lých dešťových svodů, výměna a restaurování pískovcového 
obložení, oprava schodišť na východní a západní straně radnice 
a restaurování truhlářských i kovových výrobků. Součástí této 
etapy byl i návrat slunečních hodin na fasádu a právě obnovení 
polychromie erbů.

Je nutné zmínit i jmenovitě odborné řemeslníky a restaurátory, 
kteří radniční budově vdechli nový život. Byli to kamenický restau-
rátor Josef Petr, výtvarný restaurátor Radomír Surma, restaurátor 
kovových prvků Petr Hartmann, truhlářské práce provedl Mi-
chal Zlámal, zlatnické práce provedl restaurátor Jan Bittner, na 
věžních hodinách pracoval restaurátor Tomáš Sušeň a o obnovu 
cymbálů se postaral zvonař Rostislav Bouchal. Jeho práci po jeho 
úmrtí dokončila zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová.

Barokní stavitelé překvapili
Během práce bylo třeba řešit řadu nečekaných problémů. Na-
příklad vysoká dřevěná špice věže původně vůbec neměla být 
sejmuta. Uvažovalo se o tom, že bude stačit výměna hnilobou 
poškozené spodní části krovu nad ochozem. O tom, že je kon-
strukce špice v havarijním stavu, se přesvědčili projektanti až při 
práci na krovech střechy.

Sama konstrukce špice byla oříškem. Odborníky překvapilo 
odvážné ukotvení vysoké špice do zdiva. Celá dřevěná část kon-
strukce věže nebyla nijak zakotvena do zděné části věže a prak-
ticky neexistovalo žádné propojení mezi spodní středověkou 
částí dřevěné konstrukce a horní novější částí. Celou 35 metrů 
vysokou dřevěnou část věže držely pouze dva metry zdiva, což 
bylo značně odvážné i na tehdejší dobu.

Projektanti po průzkumu věže a vypracování statického mo-
delu konstatovali, že barokní stavitelé navrhli proporce výšky 
a štíhlosti věže na samé hranici statických možností. To bylo pří-
činou, že později musela být konstrukce věže postupně zpevňo-
vána a doplňována různými příložkami, až byla v podstatě celá 
okována. Její stabilitě nepomáhalo ani dodatečné instalování 
těžkých kovových cymbálů.

Právě otázka věžních cymbálů pak byla silně medializova-
ná. Od samého počátku projektu se přitom o jejich zprovoznění 
neuvažovalo. „Při průzkumech byly zjištěny jen zcela zkorodova-
né zbytky potrhaných táhel, které nebyly funkční desítky let a je 
tedy vyloučené, že by je v nedávné době mohl kdokoliv slyšet, 
jak se občas v médiích objevovalo,“ uvedli projektanti rekon-
strukce. Podle nich musel být závěs s cymbály do věže zavěšen 

až dodatečně a cymbály byly zřejmě původně umístěny jinde.
Rekonstrukce skončila a sídlo správy města je opět takové, jaké 
jej chtěli mít i dávní konšelé a purkmistři královského hlavního 
města Olomouce. Snad se rekonstrukce dočkají i dochované inte-
riéry této výjimečné budovy.



14        www.olomouc.eu ANKETA ZASTUPITELŮ

Jiří Zima
KSČM

Radnice symbolizuje 
význam, jaký Olomouc 
měla v rámci státu již od 
dávných dob české stát-
nosti. Opravu hodnotím 
jako zdařilou a jsem rád, 
že se na fasádu vráti-
ly sluneční hodiny, které svého času musely 
ustoupit dobové protirakouské animozitě. 
Doufám, že po letech bezradnosti, jak zvý-
šit turistický ruch, se už magistrátu podaří 
toto turistické lákadlo, které je konečně vi-
dět v plné kráse, náležitě „prodat“ a přiláká 
na něj do Olomouce hojně tuzemských i za-
hraničních milovníků historických památek.

Pavel Grasse
ProOlomouc

Radnice je opravená 
hezky. Bude pěkná na 
fotkách. I na těch nad-
hledových, z míst, kdy 
je záběr s oblibou vo-
len bez pozadí výško-
vé skleněné budovy na třídě Kosmonautů. 
Je to naše představa historie, jak se nám 
dnes z pohodlí našich obydlí líbí. Hezký 
barák, který tady v nějaké podobě stojí už 
šest století. Vlastně taková omalovánka, 
historická fikce, projekce našich představ, 
bez ambice zachovat vše původní do doby 
opravy dochované. Obrázek dnešní doby. 
Tak, a teď ještě spravit radnici zevnitř.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Jsem ráda, že olomouc-
ká radnice získala nový 
a  krásný vzhled. Na 
Horním náměstí byd-
lím, hraji v Moravském 
divadle, natáčím v Čes-
kém rozhlase a přímo na radnici oddávám, 
takže náměstí je takový můj obývák a rad-
nice je teď stejně jako sloup Nejsvětější Tro-
jice jeho ozdobou. K radnici se také váží 
mé osobní vzpomínky, neboť jsem se na ní 
v roce 1984 vdávala a v roce 1991 jsem se 
tam poprvé osobně setkala s prezidentem 
Václavem Havlem. Doufám, že s její podo-
bou budou spokojeni i všichni Olomoučané.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Musím říci, že oprava 
vnějšího pláště radni-
ce se opravdu povedla. 
Vskutku dominantní je 
nová radniční věž, kte-
rou nelze než obdivo-
vat. Konečně po mnoha letech oprav dostal 
sloup Nejsvětější trojice důstojného souse-
da. Radnice je pro mne symbolem majestá-
tu, ale také zavazující ke službě a práci ve 
prospěch občanů. Dle mého názoru by se 
radnice měla ještě více otevřít pro občany, 
vytvořit zde kulturní a komunitní centrum. 
Vzpomínám na krásné koncerty na nádvoří, 
které by jistě stálo za to obnovit.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Oprava je moc pove-
dená, samotného mě 
překvapilo, jak celá bu-
dova prokoukla a věž 
se rozzářila. Nezůstalo 
však jen u opravy, díky 
svolení památkářů a práci restaurátorů pod 
vedením Radomíra Surmy přibyly na radnici 
sluneční hodiny a barevné erby. Olomouc-
ká radnice patří mezi nejkrásnější radnice 
u nás, doplňuje olomoucké sakrální památ-
ky a je důstojným centrem veřejné správy 
ve městě. Snažím se, aby toto místo neby-
lo vůči občanům přívětivé jen navenek, ale 
i vůči jejich starostem a potřebám.

Marek Zelenka
Piráti a Starostové

Radnice vypadá výstav-
ně, což mě moc těší. 
Zda byla opravena kva-
litně, to se dozvíme až 
za několik let, po konci 
reklamační lhůty.
Když už se ale dělala 
oprava za desítky milionů, doufal jsem, že 
s ní radnici zároveň technicky a uživatel-
sky vylepšíme. Přibyly sluneční hodiny, dob-
ře. Ale co třeba “terasy” na obou stranách 
radnice mající velký kulturní potenciál? Na 
severní straně chybí, dle mých informací, 
zásuvky, na jižní terasu se zase nedá vstou-
pit vůbec. Škoda. Třeba za dalších 50 let.

Jak se vám líbí oprava radnice a čeho je pro vás symbolem?

Radim Lindner
ANO 2011

Olomoucká radnice 
byla vždy symbolem 
vznešenosti celého 
města. Teď po několi-
kaleté rekonstrukci je 
opět v novém hávu a ve 
své noblese může opět hrdě stát v celé své 
kráse a připomínat všem Olomoučanům, 
že mohou být pyšní na to, v jak starobylém 
a historicky významném městě žijí. Oprava 
se povedla a dala naší radnici ten správný 
šmrnc.

Antonín Staněk
ČSSD

Od chvíle, kdy před 600 
lety (v roce 1420) byla 
dokončena základní 
stavba kamenné budo-
vy olomoucké radnice, 
prošla tato mnoha sta-
vebními úpravami, rekonstrukcemi a opra-
vami. Ta poslední započala v  roce 2017 
a jsem rád, že jsem spolu s kolegy z teh-
dejšího vedení města mohl být u jejích za-
čátků. Dnes se spolu se všemi Olomoučany 
raduji z výsledků práce mnoha skvělých ře-
meslných mistrů, kteří stojí za tím, že se olo-
moucká radnice skví v plné kráse coby hrdý 
symbol hrdého města.

Martin Major
ODS

Z  této investice mám 
opravdu radost. Jak 
z radnice postupně mi-
zelo lešení, ukázala se 
v původní kráse. Koneč-
ně je opět vidět, že olo-
moucká radnice bývala po staletí sídlem 
samosprávy nejvýznamnějšího města na 
Moravě. Těší mne, že jsme se nespokojili jen 
s prostou opravou staticky narušených částí, 
ale nechali jsme restaurovat i veškeré umě-
lecké prvky, jako jsou staré erby, umělecké 
kování a podobně. Přestavba dala všem za-
brat, náročná byla zejména oprava věže, 
ale stálo to za to!
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Koalice, zvolená v komunálních volbách v roce 2018, je přes-
ně v polovině funkčního období. Primátora Miroslava Žbánka 
jsme se zeptali, jak v poločase vidí plnění programového pro-
hlášení a jak je spokojen s naplňováním vlastních předsevzetí.

Pane primátore, jste s plněním programového prohlášení vaší 
koalice spokojen?
Jsme v poločase, proto je předčasné být spokojený nebo ne-
spokojený. Jisté je, že se tady pracuje naplno a řada věcí se 
mění k lepšímu. Současně je ještě obrovská spousta práce 
před námi. Nebojím se říct, že Olomouc má nakročeno k dobré 
budoucnosti, záleží teď ale na několika faktorech. Podstatné 
je, aby se i nadále pokračovalo směrem, kterým jsme se vyda-
li, a druhá nezbytná podmínka je zvládnout současnou mimo-
řádně těžkou pandemickou situaci. Ta ovlivňuje i chod města 
a následně jeho ekonomickou kondici.

Jaký je ten směr, o kterém hovoříte?
Od začátku bylo naší prioritou změnit základní povahu řízení 
města. Chtěli jsme přejít od nahodilého rozhodování ad hoc, 
které tu po léta převládalo, k systematickému rozhodování na 
základě jasných strategických plánů a výhledů. Máme za to, že 
jen to je cesta, jak Olomouci dodat potřebnou kondici a energii. 
Stotisícové město je ohromný organismus, jehož fungování je 
závislé na velkém množství vzájemně podmíněných a propoje-
ných faktorů. Se všemi je nutné při rozhodování počítat.

Co jste pro to udělali?
Vytvořili jsme pracovní týmy, které připravují strategie po-
stupu v jednotlivých oblastech. Tyto strategie pak hrají roli 

cestovního itineráře, podle nějž se rozvoj města v tom či 
onom odvětví realizuje. Stanovili jsme plán dlouhodobých 
strategických investic. V minulosti se často investovalo naho-
dile, buď podle toho, kde se co pokazilo a bylo třeba napra-
vit, nebo podle vypsaných dotačních výzev. Snažíme se také 
předat městu a jeho příspěvkovým a akciovým společnostem 
ty nejlepší prvky koncernového řízení. To je směr, který při-
náší výrazné provozní úspory i pružnější řízení. Zásadní je, že 
jsme vytvořili odbor strategického řízení, který městu citelně 
chyběl. Díky tomu teď musí plánované akce zapadat do dlou-
hodobé strategie. Podobné to je s novým útvarem hlavního 
architekta, který se nyní vyjadřuje k jakýmkoliv stavebním 
a územním záměrům ve městě. Eliminujeme tak nahodilost, 
která předchozímu řízení města dominovala a kterou svým 
předchůdcům vyčítám.

Jaké byly vaše priority, když jste plánovali program  
volebního období?
Kromě toho, co jsem popsal výše, mi hodně záleželo na tom, 
aby radnice byla transparentní a otevřená. Chtěl jsem, aby 
každý Olomoučan věděl, že primátor a celé vedení města 
jsou tu od toho, aby řešili jeho starosti a aby zajistili v Olo-
mouci dobré podmínky pro život. Snažím se proto od počát-
ku vést úřad maximálně otevřeně, odpovídám občanům na 
veškeré možné dotazy, bavím se s lidmi na ulici i v kanceláři, 
snažím se hledat rychlá a praktická řešení špatných situa-
cí. Když jezdím nebo chodím po městě a narazím někde na 
nepořádek, na nezákonné parkování nebo něco podobného, 
ihned to řeším. Jsem přesvědčen o tom, že to je ta cesta, jak 
přiblížit město jeho občanům a ukázat, že tady jsme všichni 
na jedné lodi.

Jak chcete občanům ukázat, co z programového  
prohlášení plníte?
Připravujeme srozumitelně pojatý zevrubný materiál, kde si ka-
ždý člověk přečte, co se v té které oblasti za dva roky udělalo. 
Nebude to žádný suchý úřední dokument, ale opravdu srozu-
mitelný text, díky němuž si bude každý moci vyhodnotit, zda 
pracujeme pořádně, nebo zda se tady flákáme a na sliby zapo-
mínáme. Věřím, že Olomoučané budou rádi za takový nástroj 
k posouzení práce radnice. Samozřejmě že je kromě věcí, které 
jsme už splnili, i dost věcí, které jsou teprve v procesu, a jsou 
i takové, které na splnění teprve čekají. Nic ale neodkládáme 
a pracujeme na tom. Jsme v poločase, všichni uvidíme, jaké vy-
svědčení bude na konci.

Máte obavu z toho, jak covidová krize zasáhne město?
Samozřejmě nemohu být úplně klidný. V době, kdy náš rozho-
vor probíhá, se denně dozvídáme o dalším zhoršení epidemio-
logické situace. Bezpečnost ve městě zvládáme solidně, už 
proto, že jsme se na to dokázali dobře připravit po jarní vlně. 
Dnes ale nikdo neví, jak dlouhá budou omezení ekonomiky, 
do kdy budou zavřené restaurace, obchody či různé služby. Je 
tedy těžké predikovat, jak moc to ovlivní město, které si za-
kládalo právě na široké nabídce restaurací, kaváren, cukráren 
a dalších služeb či třeba na množství kulturních akcí. Teď nás 
čeká velmi těžký úkol, a to sestavení rozpočtu pro rok 2021. Je 
jasné, že dopady krize se na podobě rozpočtu projeví a nějak 
se to dotkne každého z nás. Na druhou stranu, jsem optimista 
a věřím, že tak jako zvládneme krizi epidemiologickou, zvlád-
neme i její ekonomické dopady. Olomouc bude pořád tím výji-
mečně krásným městem.   Michal Folta

  ZAČÁTEK BYL DOBRÝ.   

  UVIDÍME, CO UDĚLÁ LETOŠNÍ KRIZE 
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Zájem Olomoučanů o třídění kovů rok 
od roku stoupá, a tak se stále častěji 
objevují požadavky na rozšíření počtu 
sběrných míst.
 
Odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství ve spolupráci s Technic-
kými službami města Olomouce rozšíří 
během listopadu počet kontejnerů na 
kovy o dalších třicet. Celkový počet tím 
vzroste na 85 kusů.

„Chceme lidem poskytnout možnost třídit 
kovy v dostupné vzdálenosti od jejich byd-
liště a omezit odkládání kovů do směsného 
odpadu,“ uvedl náměstek primátora Ota-
kar Bačák. Rozmístění všech dosavadních, 
včetně nových kontejnerů je zakresleno na 
webu www.olomouctridi.cz.

Kovy lze v domácnosti odkládat do 
speciálních tašek. k dispozici ve dvou ve-
likostech v objemech 40 a 20 litrů. „Byly 
součástí ocenění za Mimořádný přínos 

v oblasti odpadového hospodářství, kte-
ré město Olomouc letos získalo v soutěži 
O keramickou popelnici. Nové šedé tašky 
na třídění kovů mají stejný design jako již 
dříve distribuované sady tašek na třídění 
papíru, plastů a skla.

Všechny typy tašek si obyvatelé Olo-
mouce mohou vyzvednout na obslužném 
pracovišti odboru městské zeleně a od-
padového hospodářství v budově magist-
rátu v Hynaisově ulici 10.   mmo

S listopadem začíná v Olomouci i zimní údržba
Začalo nám období zimní údržby. Ta se na 
místních komunikacích provádí od počátku 
listopadu do konce března na základě ope-
račního plánu schváleného radou města.

„Na půdorysu jednotlivých městských 
částí jsou schváleny konkrétní trasy s ur-
čením pořadí důležitosti,“ objasnil primá-
tor Mirek Žbánek. Od pořadí důležitosti se 
odvíjí i časový termín výjezdu posypových 
mechanismů, který pro Technické služby 
města Olomouce (TSMO) činí 4, 12 nebo 
48 hodin.

V případě chodníků rozhoduje jejich 
šířka – do 1,2 metru, rozmezí 1,2–1,6 metru 
a širší než 1,6 metru. „Ty nejužší, stejně jako 
schody, mosty a lávky, se udržují ručně, 
ostatní strojově. Kromě toho jsou stano-
veny chodníky, které se v zimě neudržují, 
což je na nich vyznačeno,“ uvedla za TSMO 
Hana Vacová. Zvláštní kategorii pak tvoří 
zastávky MHD, které jsou rovněž udržová-
ny ručně.
Údržbu dokáží Technickým službám kom-
plikovat ale i samotní Olomoučané pře-
devším nesprávným parkováním. „Když 
blokují část chodníku, který kvůli tomu ne-
lze strojně ošetřit a dispečer musí na místo 
vyslat pracovníky ručního úklidu,“ popsala 
Vacová. V případě noční nebo víkendové 
směny se čas údržby zbytečně prodlužuje.

Mezi časté stížnosti obyvatel patří i ta, že 
multikára provedla ošetření jen na jedné 
straně chodníku. „To bývá zapříčiněno 
tím, že se potkávají trasy s rozdílnou šíř-
kou chodníku a ošetřují je různé me-
chanismy. Jelikož tyto trasy mají různou 
délku a těch užších je nepoměrně více, je 
logické, že neprobíhá údržba ve stejnou 
dobu, mnohdy ani ve stejný den,“ dodala 
Vacová.

Sjízdnost komunikací je zajišťována plu-
žením a chemickým posypem, v přípa-
dě nižších teplot inertním materiálem, 
ale vždy platí, že zimní údržba je pouhé 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůd-
nosti vznikajících povětrnostními vlivy.
Podrobnější informace k zimní údržbě 
jsou na stránkách www.tsmo.cz.   dtx

 VE MĚSTĚ BUDE DALŠÍCH TŘICET  
 KONTEJNERŮ NA KOVOVÝ ODPAD 

Lichý týden se změní 
na sudý a naopak
Vzhledem k tomu, že v Olomouci 
má velká část svážených odpa-
dových nádob (bez ohledu na typ 
odpadu) dvoutýdenní frekvenci 
svozu, jsou lidé navyklí připra-
vovat nádoby na svoz v režimu 
sudých a lichých týdnů. Rok 2020 
končí 53., tedy lichým týdnem.  
Z toho vyplývá, že na přelomu 
roku budou následovat dva liché 
týdny po sobě. Z tohoto důvodu 
dochází v lednu roku 2021 ke změ-
ně svozových dnů.

Obyvatelům a firmám, jejichž 
svoz připadá na lichý týden, bude 
proveden v 53. týdnu roku 2020  
a následně ve 2. týdnu roku 2021. 
Dále pak budou svozy každý sudý 
týden.

Občanům a firmám, jejichž 
svoz připadá na sudý týden, bude 
proveden v 52. týdnu roku 2020 
a následně v 1. týdnu roku 2021. 
Dále pak budou svozy každý lichý 
týden.   mmo

SVOZ ODPADU

TECHNICKÉ SLUŽBY

http://www.tsmo.cz
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Neobvyklé množství dešťových srážek 
i povodně mohou vyvolávat dojem, že 
zprávy o historickém a stále se prohlu-
bujícím suchu již nemusíme brát až tak 
vážně. Záleží však na tom, o jakém su-
chu při procházce městem a navazující 
krajinou vlastně mluvíme.

„Zemědělské sucho, které si na Hané 
můžeme představit jako množství vody 
v půdě do hloubky padesáti centimetrů, 
se při pohledu na úrodu snad pro leto-
šek podařilo zažehnat. Ale často rychle 
mizející průtoky v řekách a pouze mírně 
zlepšené hladiny vod ve studních jsou 
důkazem toho, že hydrologické sucho 
nás nemusí zcela opustit, jen jsme získali 
trochu více času na přípravu opatření ře-
šících povodně i sucho současně,“ uvedl 
vedoucí odboru životního prostředí olo-
mouckého magistrátu Petr Loyka.

Revitalizace je nezbytná
Aktuálně připravovaná etapa protipovod-
ňové ochrany Olomouce naváže na úpravy 
kolem řeky, které byly dokončeny v roce 
2013. Tehdy bylo provedeno zkapacitnění 
doplněné o revitalizaci řeky v úseku mezi 
mosty ve Velkomoravské a železničním 
mostem na trati do Prostějova. Chysta-
ná IV. etapa na jihu města bude s touto 
II. A etapou propojena novým bočním 

říčním korytem. „To se z hlavního toku 
odpojí nad kojeneckým ústavem a zpět 
do řeky se vrátí až pod železničním mos-
tem. Přes železniční trať budou povodňo-
vé průtoky převedeny novým inundačním 
mostem, který tak odlehčí povodňovým 
průtokům v hlavním korytě řeky. Pokud 
chceme i na území města efektivně řešit 
povodně i sucho, nesmí v protipovodňo-
vém opatření na jihu města chybět revi-
talizace,“ zdůraznil Loyka.
Stěžejním bodem je revitalizace stávají-
cího Mrtvého ramene s vytvořením nové 
tůně. „Jde o typickou revitalizaci říčního 
systému, o funkční napojení dnes izolo-
vaného původního meandru na hlavní 
tok řeky a odtěžení sedimentů z jeho 
dna,“ popsal Loyka.

Projekt bude obsahovat vybudování 
dvou vodních ploch o celkové rozloze 
téměř deseti hektarů, pro něž bude za-
chována územní rezerva a území s jejich 
vznikem v budoucnu bude počítat.

Berma a ostrovy
Zajímavá revitalizace se uskuteční i na 
pravobřežní bermě Moravy. Dojde k je-
jímu snížení, aby tudy mohla povodeň 
bezpečně projít. Vzniknou zde dva nové 
menší říční meandry a dva ostrovy.
Rekonstrukce hráze na pravém bře-
hu řeky Moravy za areálem čistírny 

odpadních vod a vybudování levobřežní-
ho valu, který naváže na II. A etapu, bude 
ukončen u železniční trati a ochrání oby-
vatele na jihu Olomouce. 
„Jde o posílení vazby řeka – niva na ploše 
sta hektarů, přičemž počítáme s rozsáh-
lou revitalizací říční nivy zatravněním 
a novými výsadbami dřevin. Všichni si 
uvědomujeme, že jde o poslední takto 
rozsáhlé území navazující na řeku, proto 
je naší prioritou kvalitní provedení se so-
literními stromy, porosty dřevin, vodními 
prvky a kvetoucími loukami,“ dodal ve-
doucí odboru Loyka.

Tento ekologicko–krajinářský projekt 
je rozdělen na etapy a bude ho provádět 
Povodí Moravy ve spolupráci s městem 
a Agenturou ochrany přírody a krajiny.

Na suchou půdu neprší
„Vodní prvky a mokřady v minulosti 
musely často ustoupit polím. Respek-
tuji ochranu zemědělské půdy a ochra-
nu přírody jako dva opravdu nejvyšší 
veřejné zájmy, ale je velmi žádoucí 
zaměřit se na budování mokřadů i na 
dalších vhodných místech v majetku 
města. I vybudovaný čili umělý mokřad 
na vhodném místě je lepší než žádný. 
Zadrží vodu a přibrzdí ji tam, kde neničí 
a neškodí a trochu i ochladí navazující 
kousek území. A voda se hlavně vsakuje 
tam, kde spadne,“ řekl Loyka.

Naši předkové se podle něj drželi 
moudra „na suchou půdu neprší“. Ne-
měli na to modely, ale uměli s krajinou 
žít. Díky většímu odparu častěji, pra-
videlněji, ale méně přívalověji a niči-
věji prší. No a voda padá do krajiny, ze 
které se odpařila. „Když krajinu odvod-
níme, narušíme a tím i pěkně vysuší-
me, dočkáme se naopak střídání sucha 
s ničivými extrémními dešti. I proto se 
zabýváme obnovou krajinných prvků 
na městských pozemcích a chystáme 
přírodě blízká protipovodňová opatře-
ní,“ uzavřel Loyka.  pok

 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  
 MUSÍ BÝT BLÍZKÁ PŘÍRODĚ 

Třicátiny Litovelského Pomoraví
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovel-
ské Pomoraví oslavila letos třicet let. Vý-
jimečná zachovalost a druhové bohatství 
rozsáhlých lužních lesů doprovázejících 
přirozeně meandrující řeku Moravu řadí 
Litovelské Pomoraví k unikátním krajinám 
v evropském měřítku.

V průběhu celého roku se mohla ve-
řejnost dozvídat o přírodě Litovelského 
Pomoraví na akcích, které správa CHKO 
ke svému výročí připravila.
„Na jaře proběhl ekovýchovný program 

v botanické zahradě a výstava fotogra-
fií. V září jsme uspořádali přírodovědnou 
stezku pro děti a šedesát dobrovolníků 
se zapojilo do čistění řeky Moravy. Bě-
hem třicátého ročníku Ekologických dnů 
proběhly exkurze do nejhezčích koutů 
Pomoraví,“ uvedl za CHKO Jan Vrbický.

Vrcholem oslav byla v září akce v In-
formačním středisku Šargoun u Litovle. 
Neuškodil jí ani přesun do náhradního 
termínu. Program oslav bude letos za-
končen v Pevnosti Poznání.   dtx



I přes druhou vlnu koronaviru mohli 
klienti SeniorCentra zažít výjimečnou 
bohoslužbu pod vedením Otce Antoní-
na Štefka, která je povzbudila v součas-
né nelehké situaci. Mše svatá proběhla 
v olomouckém domově pro seniory Se-
neCura přímo venku na terase.

„Společně s klienty jsme pro tuto udá-
lost připravili improvizovaný oltář, který 
jsme vyzdobili lucernou a květinami. Mše 
svatá byla skvělou příležitostí více se 
poznat. K dobré atmosféře přispělo i pří-
jemné počasí, takže jsme po bohoslužbě 
ještě chvíli společně pobyli v prostorách 

zahrady a povídali si,“ uvedla Lenka Baz-
gerová, vedoucí aktivizační pracovnice 
SeniorCentra Olomouc.

Jednoho z nejstarších klientů olo-
mouckého SeniorCentra Mojmíra 
Látala, který v domově žije se svou 
manželkou a který mše pravidelně na-
vštěvuje již od dětství, bohoslužba na 
terase nadchla. „Byl to nádherný záži-
tek, připomnělo mi to mši na Velehra-
dě, která se také konala venku. Moc se 
nám to s manželkou líbilo,“ uvedl Moj-
mír Látal.

Mše proběhla ještě před preventiv-
ním uzavřením domova návštěvám, ale 
vzhledem k velkému ohlasu ze strany 
klientů se bude bohoslužba ve venkov-
ních prostorách SeniorCentra určitě 
opakovat, hned jak budou návštěvy opět 
obnoveny. „Bylo to nádherné setkání 
a zahrada nám všem poskytla skvělé 
místo k rozjímání a ke společným mod-
litbám,“ dodala k nevšednímu duchovní-
mu zážitku Lenka Bazgerová.  dtx

Slunečnice za pandemie neuvadla
Olomoucký klub onkologických pacien-
tek Slunečnice připravil i na letošní rok 
atraktivní program pro svých sedmdesát 
členek. Vše se nakonec uskutečnit ne-
mohlo, přesto byla nabídka pestrá.

„Z tělovýchovných aktivit to byla jóga, 
harmonická gymnastika nebo cvičení 
v bazénu. Uskutečnily se ale také rela-
xační pobyty v lázních,“ uvedla za klub 
Slunečnice Věra Kratochvílová.

Činnost klubu zahrnuje i společenská 
setkání, bowlingový turnaj nebo návště-
vu kulturních představení. V nabídce jsou 
také výlety a exkurze. „Vydaly jsme se 

třeba do Vizovic nebo do Branné, kde si 
pět členek vyšláplo na Šerák a Keprník,“ 
doplnila Kratochvílová.

Klub Slunečnice vznikl z podně-
tu lékařů onkologické kliniky Fakultní 
nemocnice Olomouc v roce 2001. Jeho 
hlavním cílem je pomoci ženám ve sví-
zelné životní situaci a vytvoření kva-
litního vzdělávacího a odpočinkového 
programu, který alespoň částečně mírní 
dopad nemoci na psychický stav. Větši-
nu členek tvoří ženy po operaci s rakovi-
nou prsu. Setkávají se pravidelně každý 
měsíc.   dtx

 SENIOŘI SE POMODLILI   
 POD ŠIRÝM NEBEM 

ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY BEZ BAKTERIÍ A PLÍSNÍ

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Cítíte, co vaří nebo kouří váš soused?

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

Chcete vidět, jak vypadají vaše odvětrávací šachty?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200
martinsz@plicedomu.cz | +420 605 017 245

INZ2011059



20        www.olomouc.eu

Tradiční přehlídka ovoce a zeleniny na Vý-
stavišti Flora se počátkem října nesla v po-
klidné, pohodové a bezpečné atmosféře.

Ústřední téma podzimní Flory Olomouc 
s názvem Zdravá rostlina se prolnu-
lo do celé expozice v pavilonu A, která 

představila nejlepší a nejzdravější výpěs-
tky českých ovocnářů, zelinářů a školka-
řů. Zároveň také proběhly zahradnické 
trhy Hortikomplex a festival gastronomie 
a nápojů Olima. „Letošní výstava měla 
necelou polovinu loňské návštěvnosti, ale 
na atmosféře se tato skutečnost nepode-
psala. Nálada návštěvníků i jejich ohlasy 
na expozice byly kladné. Věříme, že díky 
výstavě načerpali tu pravou podzimní 
náladu a že našli inspiraci, ať už v podzim-
ních floristických vazbách, či v krásných 
výpěstcích. Dokázali jsme, že lze vytvořit 
výstavu v pohodě a bezpečí,“ uvedla ředi-
telka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková.

Překvapením výstavy byla experimen-
tální expozice Z jiného světa. Ta svými 
pestrobarevnými rostlinami, tajemnou 
atmosférou a vesmírnou hudbou zavedla 
návštěvníky na jinou planetu. Čtyři dny 
nabitého programu, bohaté zahradnické 
trhy a záplavu barevných plodin a květin 
pozvedlo také víkendové příjemné poča-
sí babího léta.    dtx

   REGIONÁLNÍ POTRAVINA   
   OLOMOUCKÉHO KRAJE  

Masné výrobky tepelně opracované 
Králičí tlačenka AGROLAPIN s.r.o. 

Masné výrobky trvanlivé, tepelně 
neopracované, konzervy a polokonzervy
Dančí paštika s divokým kořením,  
Designfood s.r.o. 

Sýry včetně tvarohu
Roztomilák, PROFI MP STAVBY s.r.o. 

Mléčné výrobky ostatní
Tvarohový dezert karamel, Zlata Ronzová 
Mádrová - Zlatá farma 

Pekařské výrobky včetně těstovin
Farmářský pšeničný kváskový pecen, 
WELLART, s.r.o. 

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
NEUDĚLENO 

Alkoholické a nealkoholické nápoje  
(s výjimkou vína z hroznu révy vinné)
HOLBA Premium, Pivovar Holba a.s. 

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě
Salát ledový, ZELTR AGRO 

Ostatní
Pšeničná mouka hladká světlá, MJM agro a.s.   

   OCENĚNÍ ZELINÁŘSKÉ UNIE  
   ČECH A MORAVY 

 
V soutěži o nejlepší výpěstek

Košťálová zelenina: 
1. zelí hlávkové bílé, odrůda AGRESSOR, 
ZP Otice, a.s. 

 PODZIMNÍ FLORA OKOUZLILA  
 BARVAMI LISTÍ A PLODŮ 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A OCENĚNÍ Cibulová zelenina: 
1. šalotka, odrůda CONSERVOR,  
Ing. Jan Procházka,  
člen Odbytového družstva 

Kořenová zelenina: 
1. celer, odrůda MERGA, ZELTR AGRO a.s. 

Plodová zelenina: 
1. rajče, odrůda REDDORO, Jižní Morava, a.s. 

Ostatní zelenina: 
1. zelená fazolka, odrůda VALENTINO, 
HANKA MOCHOV s.r.o., člen Odbytového 
družstva LITOZEL 

Výsledky soutěže o nejlepší kolekci odrůd

1. MORAVOSEED CZ a.s. 

2. SEMO a.s. 

3. SEVA - FLORA s.r.o.  

   GRAND PRIX OVOCNÝCH DESTILÁTŮ  
   FLORA KOŠT 

slivovice 
Slivovice 2019, Jaromír Helia, Ořechov 
– Polešovice 

ostatní slivoně a jejich směsi 
Durancie 2019, Gurmáni Mikulčice, 
Mikulčice 

hruškovice 
Hruškovice 2018, Vaculík Miroslav, 
Vřesovice 

jablkovice 
Jablkovice 2018, Maštera Antonín, 
Mohelnice 

meruňkovice 
Meruňkovice 2019, Karafiát Lubomír, 
Svatobořice – Mistřín 

broskvovice 
Broskvovice 2017, Ing. Josef Dvořáček, 
Mikulčice 

třešňovice 
Třešňovice 2017, Vaculík Miroslav, 
Vřesovice 

višňovice 
Višňovice 2018, Ing. Josef Dvořáček, 
Mikulčice 

vínovice a ostatní z hroznů 
Vínovice 2019, Veselý Grunt s.r.o., Janová 

oskeruše a ostatní jeřabiny 
Jeřabinovice 2016 – Palírna Radlík, 
Jílové u Prahy 

ostatní ovocné druhy destilátů a směsi 
Kdoule 2017, Ing. Josef Dvořáček, 
Mikulčice

destiláty zrající v sudu s označením 
ovocného druhu 
Hruškovice 2014, Vaculík Miroslav, 
Vřesovice 

ostatní lihoviny 
Ořechový likér 2018, Palírna Radlík, 
Jílové u Prahy 

Champion FLORA KOŠTU 
Slivovice 2019, Helia Jaromír, Ořechov 

   FINÁLE FLORISTICKÉ SOUTĚŽE ČESKÉHO  
   SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ (VÍTĚZOVÉ)

Kategorie žák 
Valentýna Kostelníková 

Kategorie junior 
Tereza Úlehlová 

Kategorie senior 
Martina Pouzová 

PODZIMNÍ FLORA
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ROZHOVOR

Tomáš Junker (*1983) vystudoval design oděvů v Prostějově a začal se studiem 
multimediální komunikace ve Zlíně. Pak se pokusil studovat na VŠMU v Bratislavě. 
„I na to jsem se ale vykašlal a žiju si takovým spokojeným životem.“
Pracuje na volné noze, je tedy freelancer. Dvacet let a živí se designem. Street art 
není jeho primární zdroj příjmů, ale je v něm dost dobrý – má přezdívku Pauser.

PAUSER
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Jeho oblíbená barva je černá. „A šedá, 
tak ta je supr, to je královna všech barev!“ 
Ale má rád i modrou nebo růžovou, záleží 
na tématu. Nedávno vytvořil v Olomouci 
stencils – šablony, kdy zpodobnil generála 
Lafayetta, Mozarta, Václava Havla nebo 
Marii Terezii. Aktuálně se hodně mluví o 
jeho výzdobě kavárny v Muzeu umění.

Kde jste byl na náměty?
Je to kombinace různých druhů umění, 
protnutí historie s novodobým uměním, 
můžete tam vidět různé fragmenty – 
může tam být Banksy i různé historické 
bitvy. Vycházel jsem z toho, že v tomto 
domě je umění, proto i historické a sou-
časné výjevy z umění.

A jednorožec…?
Může tam být jednorožec, zátiší s jídlem, 
kočkama a rybami, je tam nějaká – posta-
va – lidská figurativní kresba nebo malba.

Proč má na rameni tu kotvu?
Je to inspirováno renesanční malbou, 
ale je to současné, tak proto s tetováním. 
A kotva? To je prostě symbol ukotvení.

Je ta slečna někomu podobná? 
Moje děti tvrdí, že je to manželka v kou-
pelně, ale při pohledu do zrcadla si roz-
hodně podobná není. Není to svázáno 
ničím, klidně jí tam můžu domalovat dva 
bláznivý zuby.

Kdy jste vzal sprej poprvé do ruky?
To mi bylo asi osm let. Našli jsme s bra-
trancem spreje v dědově garáži na Lazcích 
a tu jsme posprejovali. To byl první impuls. 
A taky se mi líbily klipy Michaela Jackso-
na, ve kterých byly posprejované ulice. Tak 
jsme chtěli dělat, co se dělá v televizi.

Co všechno jste posprejoval?
Všechno…

Kdo vám dal přezdívku Pauser?
Vznikla v dobách, když jsem ve dvanácti 
začal dělat graffiti. Byl to nějaký podpis 
nebo jméno a z toho postupně vykrysta-
lizoval název Pauser. Je to můj výmysl, 
nikdo mě tak nepojmenoval.

Sprejerství je ale hodně na hraně, na jednu 
stranu uznávaný a dobře placený street 
art, na druhou graffiti a vandalismus…
Transformace graffiti ve street art je zá-
ležitostí až posledních let. Když se stejné 
věci říká graffiti, tak se nikomu nelíbí, když 
se totéž překlopí a řekne se, že to je street 
art, tak se na to lidé dívají úplně jinak, při-
tom je to to stejný. V dnešní době je street 

art o těch krásných murálech. Graffiti je 
jiná a hlavně nezávislá disciplína. Dělá se 
spíš pro lidi v té komunitě, než aby to zají-
malo někoho ostatního.

Dostal jste se někdy do konfliktu, třeba 
s policií?
Joo, jako každej člověk, který se v tom 
pohybuje. Skončit na policejní stanici, ně-
kdy i v cele – to se může stát. 

Vám se to stalo?
Dejme tomu, že se to stát může.

Kdyby vaše děti sprejovaly, měl byste 
z toho radost?
Ony chodí se mnou, pomáhají mi a už si 
to ošahávají. Můj syn se mnou chodí ma-
lovat, už se do toho víceméně dostal.

Kde všude jste se už podepsal, projevil?
Hodně jsem toho procestoval, Spojené 
státy, celou Evropu, Arménii nebo Arubu.

To byly murály, zakázky?
Ne, spíš jak cestuju, tak někde něco po-
maluju, a tak…

Ale ani tam to není asi legál?
Třeba na Arubě nebo na různých mís-
tech v Evropě mě někdo pozve na festi-
val nebo na nějakou akci, kde se prostě 
maluje. A dělám tam svou tvorbu. Abych 
jezdil někam za zakázkami a někomu 
maloval nějaký berušky na zeď, tak to ne. 
Když už to je zakázka, musím mít volnou 
ruku. Jinak mě to nebaví.

Festivaly ale dávají volnost.
To jo, o tom to je. Tak to děláme i v rámci 
našeho festivalu v Olomouci. Nemůžete 
je omezit, když jim něco přikážete, to by 
nebyla volná tvorba.

Takové to bylo i letos s olomouckým 
Street Art Festivalem, že?
Letos to bylo hodně omezené. Dělal jsem 
jen boční zeď malé zimní haly s tím mon-
strem, s godzillou, co má tvarůžek. Tam 
jsme s klukama dělali ten spodek, přijelo 
pár lidí, s kterýma malujeme, byl to čisto-
krevný graffiti jam.

Na co jste nejvíc pyšnej?
To je otázka… Mnohdy mě potěší víc to, 
když jsem v dobré partě lidí na nějakém 
místě a mám to spojené s dobrými zážit-
ky. To, jestli se něco povedlo, není nejdů-
ležitější. Víc si cením, když se na festivalu 
potkám s kamarády, je to víc o spolupráci 
a o tom, že se potkáme na různých mís-
tech planety.

Tak to může být příjemné, ale myslel 
jsem spíš tvorbu.
To se nedá říct, v podstatě každé období, 
něco udělám, vyfotím si to, ale pak stej-
ně udělám další věc, která je ještě lepší 
nebo jiná a člověk z toho má jiný po-
cit. Když jdu malovat, tak většinou jedu 
někam se známýma, na legální stěně 
u Zenitu jsme malovali tisíckrát, to nemá 
cenu chodit tam a zpátky. Teď už dělám 
i věci v ateliéru, tam se posouvám z ulice.

Jak se mají lidé dívat na tagy?
Jsou fenoménem. Můžete s nimi bo-
jovat, jak chcete, a nezbavíte se toho. 
Vždycky někdo půjde a nějak se vyjád-
ří. Je jedno, jestli je to sprej nebo křída. 
Kdo to dělá úmyslně na novou zeď, pa-
mátku nebo opravený dveře – to je jeho 
problém, jeho vlastní boj, jestli ho to 
udělá šťastným… Jestli je to v Berlíně, 
Olomouci nebo Uničově, vždycky bude 
někde nějaké místo posprejované, to by 
se nesměly vyrábět spreje. Pak by si ten 
člověk vzal hasičák, naplnil ho barvou 
a postříkal něco jiného.

Jde také o místo. Přemýšlel jste nad tím, 
na co malujete?
Jistěže, v první řadě jde o selský rozum 
a o to, jak máte nastavené hodnoty, když 
třeba sám nechcete, aby vám někdo po-
čmáral barák. Pokud někdo bydlí v jedna 
plus jedna a rodiče mu platí nájem, je mu 
v zásadě jedno, co posprejuje. Vždy záleží 
na jedinci. Když je někdo blbej, tak po-
sprejuje i kostel. A pokud to někdo udělá na 
truc, musí počítat s tím, že se mu to vrátí.

Máte nějaký vzor? Mluvil jste 
o Banksym…
Úplně ne. Jsou lidi, které respektuju a líbí 
se mi jejich tvorba. Jde o rukopis, kte-
rý jde vidět. Mr. Dheo, který tady dělal 
krále se selfie tyčí, každý ho hned pozná. 
Třeba Banksy je fenomén, ale nikdo neví, 
kdo to je a jestli to není třeba parta lidí…

Co když je to holka?
Tak by byla skvělá!

Otevře podle vás street art lidem oči, 
smíří je to se sprejery?
Tvorba po městě je spíš zajímavá pro 
turisty než pro místní. Fotí si to a baví je, 
jak to funguje ve veřejném prostoru. Je 
to zajímavější pro lidi přijíždějící do Olo-
mouce než pro ty, co tady žijí. Ti to berou 
jako separátní záležitost. Ale podporuje 
nás město, kraj, univerzita i další partneři. 
A lidé to začínají vnímat… 
 Pavel Konečný

ROZHOVOR
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 VELKÁ VODA 
Říjnové vydatné deště zapříčinily v Olomouci něko-
lik komplikací, navzdory očekávání však hladiny řek 
ohlašovaného třetího stupně nedosáhly. Poté, co tři dny 
v kuse skutečně vytrvale pršelo, v pátek 16. října kul-
minovala Morava na druhém stupni povodňové akti-
vity. Kvůli rozvodněné Bystřici musel být na jeden den 
uzavřen průjezd Myší dírou, Morava místy zaplavila 
některé náplavky, větší problémy ale voda v Olomouci 
nezpůsobila.   jau
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V Jablonci nad Nisou se konalo atletic-
ké Mistrovství České republiky družstev 
dorostenců a dorostenek. Družstvo olo-
mouckých dorostenců se na šampionát 
probojovalo poměrně hladce a po po-
sledním kole soutěže Moravy a Slezska 
odjelo do Jablonce se silnými ambicemi 
na medailové umístění.

Začátek byl pro kluky velice slibný. Prv-
ních pět bodů získali ve skoku dalekém 
sedmý Karel Brychta a desátý Jiří No-
votný. Také další skokanské disciplíny 
přinesly důležité body. V sektoru sko-
ku vysokého posbírali úctyhodných 27 
bodů Lukáš Vajda, Matěj Háp, Benedikt 
Lochman a opět Jiří Novotný. Jirka dále 
vybojoval vítězství a tedy 11 bodů ve 
skoku o tyči za 450 centimetrů. Další dva 
tyčkaři Jiří Zedník a Benedikt Lochman 
bohužel nezdolali ani svou základní výš-
ku, ale cenných šest bodů získal nad oče-
kávání Matěj Kelnar, který si vylepšil své 
osobní maximum na rovné 4 metry.

Úspěšný sprint
Velice úspěšné pak byly pro olomoucký 
tým sprinterské disciplíny 100 m, 200 m 
a 400 m. V běhu na sto metrů se probo-
jovali do finálových běhů hned tři zá-
vodníci AK Olomouc a všichni tři v nich 
bodovali. Vojtěch Horák zvítězil v „áčko-
vém“ finále a získal tak 11 bodů a Ondřej 
Fojt a Karel Brychta přidali dohroma-
dy ještě 3 body ve finále „B“. V běhu na 
200 m bodovala stejná trojice hochů 
a posbírali na této distanci celkem 16 
bodů. V běhu na 400 m se olomouckým 
také zadařilo, když Jan Šalman doběhl 
v novém sezonním maximu 50,51 sekun-
dy šestý, Benjamin Jakob také v no-
vém osobním maximu 50,81 sekundy 
osmý a poslední bod vybojoval Michal 
Hroch, který si svůj „osobák“ vylepšil na 
51,75 sekundy.

První zaváhání přišlo v běhu na 
110 m překážek, kde byl diskvalifikován 
Jan Bartoň a družstvo tak přišlo o téměř 
jisté body z této disciplíny. Honza si pak 

alespoň doběhl pro čtyři body v běhu 
na 300 m překážek, kde mu sekundo-
val a jeden bod přidal také Jan Šalman. 
Michal Haluzík a Filip Coufal získali 
dohromady pěkných 13 bodů, když si 
oba na 2000 m překážek zaběhli nové 
osobní rekordy, a to 6:51,79 minuty 
a 6:59,88 minuty.

V dalších vytrvaleckých disciplínách 
vybojovali celkem 23 bodů Michal Hroch, 
Marek Künstler, Jan Šalman a Adam Neu-
dörfler v běhu na 1500 m, dalších 15 bodů 
Tomáš Přidal a Marek Janák v běhu na 
3000 m a čtyři body navíc přispěl Bedřich 
Zahradník v běhu na 800 m.

Chybná předávka
Ve vrzích, které byly pro Olomouc nej-
slaběji obsazenou disciplínou, nasbíral 
celkem 15 bobů Daniel Matušík a před 
štafetovými běhy tak měli olomoučtí 
dorostenci ještě stále pomyšlení i na cel-
kové prvenství na šampionátu, protože 
na první TJ Jiskru Otrokovice ztráceli jen 
11 bodů. Bohužel však nejsilnější štafe-
tě Atletického klubu Olomouc nevyšla 
jedna z předávek a byla tak hned v prv-
ním běhu na 4×100 m diskvalifikována. 
V dalším běhu sice štafeta „B“ ještě vybo-
jovala šest bodů, ale ani to a ani dalších 
celkem 16 bodů ze štafet na 4×400 m už 
olomouckým dorostencům na Otrokovi-
ce nestačilo.

Poměrně zklamaní chlapci se tak 
mohli radovat „pouze“ ze stříbrné příčky. 
Avšak i to je na Mistrovství České repub-
liky velký úspěch a kluci by neměli věšet 
hlavy. Patří jim zasloužená gratulace ke 
stříbrným medailím a také pochvala za 
skvělé výkony, které předváděli po celou 
letošní sezonu.    deš

 ATLETIČTÍ DOROSTENCI STŘÍBRNÍ NA  
 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DRUŽSTEV 

Cyklokrosařům začala nová sezona
Lesopark Šibeník a bikrosová dráha v Uni-
čově patřila vyznavačům sportovní cyklis-
tiky. Na tratích se za organizace Romana 
a Dominika Brandýsových uskutečnily 
duatlonové závody a úvodní dvě klání 
Oderského poháru Force-Kolarna 2020. 
Nejprve otestovali dvoukilometrový biko-
vý okruh spolu s běžeckou částí příchozí 
dospělí duatlonisté. Po tříkilometrovém 
běhu, šesti kilometrech crosss count-
ry a závěrečném 1,5kilometrovém běhu 
protrhl cílovou pásku jako první Filip Han-
slian z Mountaintime Cross Tri Teamu.

Pohárový cyklokros
Následný cyklokros pohárového Oder-
ského poháru se setkal s velkou účastí 

závodníků a potěšitelné je, že především 
z řad mládeže. V závodě na tři okruhy 
zvítězil žák Lukáš Opletal z olomouc-
kého týmu Short Bike Academy Opletal. 
V dalším startu na 30 minut kraloval On-
dřej Novotný z Dukly Praha.

Nejsledovanější hlavní závod na 
40 minut za účasti mistra Polska Marka 
Konwy ovládl český reprezentant Daniel 
Mayer z KC Hlinsko, polský cyklokrosař 
dojel druhý.

Mistrovství kraje
Druhý pohárový závod se jel jako mist-
rovství Olomouckého kraje v cyklokro-
su. V úvodním startu potvrdil svoji formu 
vítězný žák Lukáš Raška z Short bike 

Academy Opletal, další peloton kadetů, 
masters a žen ovládl Adam Bernát z Duk-
ly Praha. Za bouřlivých ovací vyhrál 
prestižní mužskou elitní kategorii domácí 
cyklokrosař, mistr republiky Emil Hekele. 
Za tři víkendové dny se na tratích před-
stavilo celkem 265 mladých i dospělých 
sportovců.

Úřadující český mistr Emil Hekele 
z Loštic se potýkal s technickými problémy. 
Ovšem dařilo se jeho příteli a také 
nadšenému hanáckému Holanďanovi 
Gosse van der Meerovi, který bodoval 
v obou závodech UCI C2 a především 
spanilou jízdou v Holých Vrších roztles-
kal početné publikum. Vítěz předloň-
ských světových cyklokrosových otvíráků 
v Číně a medailista evropských závodů 
dorazí do Olomouce v listopadu.   deš
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Po úspěchu mezi dospělými zazářila 
i na juniorském šampionátu. Olomoucká 
závodnice Tereza Kneblová je mistryní 
Evropy ve vodním slalomu na singlká-
noi. V polském Krakově vyhrála ve finále 
o více než šest sekund před druhou Fran-
couzskou Doriane Delassusovou.

„Snažila jsem se na startu nebýt nervózní, 
což se mi docela povedlo, a až na jedno 
načelení (náraz čelem lodi do břehu – 
pozn. redakce), kdy jsem myslela, že jsem 
úplně v háji, jsem to vyřešila dobře a zby-
tek jízdy byl prakticky bez chyby,“ uvedla 
šampionka.

Starší ze sester Kneblových před dvěma 
týdny skončila šestá mezi dospělými na 
mistrovství Evropy seniorů v pražské Tróji, 
už tam ale hlásila, že hlavní závod sezony 
teprve přijde.

„Jsem nejvíc šťastná. Je to sen. Jelo se 
mi fantasticky a ten pocit v cíli, to chci ješ-
tě někdy zažít, pro takové chvíle ten sport 
dělám,“ svěřovala se po finálové jízdě no-
vopečená mistryně Evropy.

Pro Terezu to bylo už druhé zlato na 
šampionátu, to první vybojovala v závodě 
hlídek spolu se svou sestrou Klárou a další 
olomouckou kamarádkou Veronikou Janů. 
Tereza tak jako jediná z celé české výpravy 
vybojovala dvě zlaté medaile.

„Já mám Krakov hrozně ráda, loni jsem 
tady byla druhá na světě a teď dvě zlaté na 
Evropě. Musím říct, že před startem indivi-
duálního závodu jsem byla dost nervózní, 
ale hned jak jsem vyjela, to ze mě spadlo 
a bylo to dobrý. Závod hlídek byl skvělý 
v tom, že jsme jely tři holky z Olomou-
ce a hlavně jsem v týmu závodila se svou 
sestrou, to bylo úplně nejvíc a vítězství 
jsme hrozně prožívaly,“ přidala postřehy ze 
zlatého Krakova Tereza Kneblová.

V Polsku nebyla Tereza zdaleka jedi-
nou Olomoučankou. Na vrchol juniorské 
sezony vyjelo z Hané rekordních pět lodí 
a všechny předvedly výbornou formu. Dru-
hou individuální medaili přidal v posled-
ním závodě celého šampionátu kajakář 
Martin Rudorfer.

V tradičně nejobsazenější kategorii se 
Rudorfer ve finále nevyvaroval dvou do-
teků branek. Ve většině případů by to pro 

jakéhokoliv kajakáře znamenalo konec 
nadějí na větší úspěch, jenže Rudorfer se 
s touto okolností nemínil smířit. Díky ex-
trémně rychlé jízdě Martin manko smazal 
a vybojoval stříbro.

„O něčem podobném jsem ani nesnil. 
Když jsem dojel do cíle, tak jsem věděl, že 
jsem zajel skvělou jízdu, jenže dva doteky 
jsou hodně. Myslel jsem, že to bude nějaké 
čtvrté páté místo a i s tím bych byl maxi-
málně spokojený. Medaile je neuvěřitelná,“ 
hledal Rudorfer slova, kterými by okomen-
toval evropské stříbro.

Zlatou medaili veze do Olomouce 
i singlkanoista Martin Kratochvíl. Junior-
ské jedničce se sice nevydařil individuální 
závod tak, jak by si přála. Martin obhajoval 
stříbro z loňského roku, tentokrát však do-
jel v soutěži jednotlivců osmý.

Kratochvíl ale spolu s pražskými kolegy 
Adamem Králem a Kryštofem Lhotou vybo-
joval zlato v soutěži družstev. „Titul je per-
fektní, a to hlavně proto, že Adam byl před 
závody nemocný a tak jsme spolu hlídky 
nemohli moc trénovat. Vítězství je velký 
úspěch,“ hodnotil zlatou hlídku Kratochvíl.

Kromě vítězné Terezy se navíc dařilo 
i oběma mladším závodnicím. Klára s Vero-
nikou postoupily v individuálních závo-
dech do finálové desítky a obsadily deváté 
respektive desáté místo. K úspěšnému vy-
stoupení v závodech jednotlivců je nutno 
přidat již zmíněné čistě olomoucké zlato 
v soutěži hlídek.

„Po dojezdu jsme vedly, takže jsme měly 
velkou radost, pak nám tam ale naskočil 
dotek a my spadly na druhé místo, po chvíli 
ale penalizace zase zmizela a byly jsme 
opět zlaté… Bylo to takové trochu zvlášt-
ní, tu radost jsme prožily vlastně dvakrát,“ 
usmívala se mladší ze sester Kneblových 
Klára a Veronika Janů dodala: „S holkami 
jsme velké kamarádky, takže je perfektní, 
že jsme mohly jet spolu. Byl to pro mě prv-
ní takhle velký závod, ale myslím, že jsme 
to nakonec všechny zvládly dobře.“   deš

 TEREZA KNÉBLOVÁ JE MISTRYNÍ  
 EVROPY, RUDORFER VEZE STŘÍBRO 

Karatisté sbírali medaile na šampionátu
Mistrovství České republiky v kara-
te asociace S.K.I.F. (Shotokan Kara-
te International Federation), které 
se konalo v Hradci Králové, přines-
lo úspěch členům klubu SK Karate 
Olomouc. Svěřenci trenérů Miroslava 
Sobka a Jiřího Svobody si na Hanou 
přivezli cenné kovy.

Podniku se účastnilo celkem 15 
závodníků z Olomouce a na medaile 
v konkurenci 133 karatistů dosáhlo 

12 sportovců, kteří si celkem odnesli 
sedm zlatých, šest stříbrných a stejný 
počet bronzových medailí.

Nejmenší závodníci Elen Hojgro-
vá a Max Menčík si vybojovali zlatou 
medaili v kumite a stříbrnou medaili 
v kata. Další medailové pozice obsa-
dili Tereza Válková (3. místo v kumite 
juniorek a 2. místo v kumite žen), Elen 
Menčíková (2. místo v kata doroste-
nek), Veronika Dohnalová (3. místo 

v kumite starších žákyň), Bohumíra 
Dohnalová (1. místo v kumite žen), 
hlavní trenér SK Karate Olomouc Mi-
roslav Sobek (3. místo v kata Masters), 
Ondřej Sobek (3. místo v kumite mlad-
ších žáků), Andrej Svoboda (2. místo 
v kumite mladších žáků), Daniel Brixi 
(2. místo v kata mladších žáků), Ond-
řej Michalčík (3. místo v kata junioři).

V týmové disciplíně kumite junio-
rů obsadili olomoučtí karatisté první 
místo a v kata týmech získali první 
místo rovnou třikrát.  deš
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Knihovna včetně jejích poboček je pro čtenáře otevřena v obvyk-
lých časech. Na pobočkách a v oddělení pro děti a mládež jsme půj-
čovní dobu rozšířili.

Omlouváme se za uzavření pobočky Neředín od 3.–10. 11. a poboč-
ky Brněnská od 13.–24. 11. z důvodu malování.

Vzhledem k měnící se situaci před každou akcí prosím zkontrolujte 
na www.kmol.cz, zda není zrušena.

5. 11. pobočka Brněnská, Podzim je tady!  
V rámci výtvarné dílničky od 13-18 hodin si malí i velcí mohou vy-
robit podzimní dekorace. Materiál bude k dispozici.

5. 11. nám. Republiky, Italská renesance II. část,
S Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvarnicí, se v 16 hodin 
podíváme na ukázky obrazů mistrů, které jsou zastoupeny v nej-
významnějších muzeích a galeriích na celém světě (El Greco, H. 
Bosch, Albrecht Dürer).

10. 11. pobočka Holice, O Šípkové Růžence
Děti i dospělí si zavzpomínají na známou pohádku a při výtvarné 
dílničce si vyrobí růžičky ze spadaného listí.

10. 11. nám. Republiky, Keňa
Vendula Pavláčková, dobrovolnice a autorka knihy „Uprostřed af-
rické svobody aneb nevšední život v Keni“ nám v 17 hodin přiblíží 
obyčejný život v Keni a bude hledat cesty, jak pomoci s výstavbou 
nemocnice v této zemi.

18. 11. pobočka Holice, Padá listí!
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od naroze-
ní pokračuje dalším setkáním rodičů s těmi úplně malými dětmi ve 
středu od 10 hodin. Děti čeká krátký program, dospělé potěší tipy 
na zajímavé dětské knížky.

19. 11. nám. Republiky, Izrael
Ladislav Šnevajs nás v 17 hodin seznámí s pocity rodiče, jemuž 
dcera studuje v léto biblické zemi a znovu s námi prožije Vánoce 
v Izraeli a Jordánsku.

19. 11. pobočka Jungmannova, Den poezie
Pásmo veršů, písní a hudby z nové poezie od 17 hodin připravil 
olomoucký básník Jiří Květoslav Hrubý spolu s hudebníky Jitkou 
Romanovskou (zpěv), Josefem Kadlecem (kytara) a Zdeňkem Do-
hnalem (kontrabas).

23. 11. nám. Republiky, Klub deskových her
Fanoušci deskových her se sejdou od 15 do 18 hodin. Hry si lze půjčit 
i domů. Přihlášení buď v knihovně, nebo na deskovky@kmol.cz.

28. 11. nám. Republiky, Den pro dětskou knihu
První adventní sobota od 8 do 12 hodin je již tradičně věnována dět-
ské knize a dětskému čtenářství. Celá budova se tento den změní 
v pohádkové království a ožije nadpřirozenými postavami, soutěžemi 
a kreativními výtvarnými dílničkami. Děti mohou přijít v kostýmu.

 VÝSTAVY 

Budovu na náměstí Republiky do konce roku 2020 oživují fotografie 
olomouckého fotografa Christa Kirkelovského. Autor upřednostňuje 
černobílé snímky, neboť poskytují více prostoru pro fantazii a náladu.

Pobočka Jungmannova nabídne až do 31. 12. snímky členů foto-
grafické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.

Výtvarnice Dagmar Mathonová s dcerou představí na pobočce Ho-
lice své kresby do 19. 11. , od 24. 11. je vystřídají práce fotografic-
kého kroužku DDM Olomouc.

Aljo Beran: Ve Florencii jsem 
zjistil, jak je ta Olomouc krásná

Olomouc byla jeho osudem. 
Namaloval bezpočet plá-
ten zachycujících proměny 
města a jeho duše. Vytvořil 
i úplně první českosloven-
skou poválečnou poštovní 
známku v květnu 1945 – 
s olomouckou orlicí. A mi-
mochodem určil i dodnes 

platnou podobu znaku Univerzity Palackého. Aljo Beran (1907– 
1990), výtvarník, který šedesát let zachycoval Olomouc, zemřel 
před třiceti lety. Nyní mu jeho město připravilo velkou retro-
spektivní výstavu.

Aljo Beran se sice narodil v polském Krakově, už gymna-
ziální studia ale absolvoval v Olomouci. Kromě UMPRUM vy-
studoval i filozofickou fakultu a architekturu, což se během 
jeho tvorby projevilo jak ve výtvarném projevu, tak možná 
i v určité fascinaci novou výstavbou. Během let si vypracoval 
svébytný styl, díky němuž jsou jeho díla nezaměnitelná.

Beran působil jako pedagog a organizátor, především ale 
maloval. I když se věnoval více tématům, tím hlavním bylo jeho 
město. Jednou, když se vrátil z Florencie, podle svědků prohlásil: 
„Až tam jsem najednou zjis-
til, jak je ta Olomouc krás-
ná“. Olomouc byla pro Aljo 
Berana celoživotní inspirací. 
V úvodním textu, který přidal 
měsíc před smrtí k cyklu mo-
numentálních olejomaleb 
pro město Olomouc, to vyjá-
dřil takto: „Celý můj život je 
spojen a pevně svázán s naším městem, v kterém jsem zažil roky 
štěstí, ocenění své práce, ale i léta zklamání. Měl jsem ve svém 
životě možnost poznat mnoho měst chlubících se mnohem 
staršími dějinami či význačnějšími architektonickými skvosty, 
a přece se právě Olomouc stala mým celoživotním výtvarným 
osudem. Nikdy mi však nešlo o pouhé výtvarné vyjádření archi-
tektury města, ale především o zachycení jeho atmosféry, o to, 
jak každý z nás jako „chodec“ město poznává a prožívá.“

O odkaz malíře se starají jeho potomci, vytvořili mu 
webovou i aktivní facebookovou stránku. Vnučka Alexandra 
Čadová jeho dílo propaguje i prostřednictvím krajanské-
ho spolku ve španělské Asturii, kde žije. „Jeho obrazy velmi 
pozitivně přijímají i Španělé a zájem se objevuje dokonce 
i z jižní Ameriky. Lidé jsou z obrazů unešení a moc se jim líbí 
i Olomouc,“ řekla Alexandra Čadová při nedávném jednání 
na olomoucké radnici. I Španělé tak díky Aljo Beranovi zjiš-
ťují, že kdesi ve střední Evropě existuje zajímavé a půvabné 
město jménem Olomouc.

Dnešní publikum se může s dílem seznámit díky velké 
výstavě v Galerii města Olomouce od 4. do 28. listopadu. 
Koncepce výstavy představuje Beranův umělecký odkaz co 
nejšířeji od raných děl z počátku 30. let až po tvorbu počát-
ku roku 1990. Stejně široká je i přehlídka námětů a výtvar-
ných technik včetně monumentálních pláten představujících 
město Olomouc, kterému soubor jedinečných pohledů na 
olomoucké dominanty věnoval.   mif

mailto:deskovky@kmol.cz
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V návaznosti na aktuální nařízení vlády 
související s protiepidemickými opatře-
ními muselo vedení Moravského divadla 
zrušit na začátku října všechna naplá-
novaná hudební představení včetně pre-
miéry operní inscenace Fidelio a baletu 
Sólo pro tři.

„Pokud v listopadu dojde ke znovuote-
vření divadel, chceme co nejdříve uvést 
odložené premiéry těchto inscenací a do 
konce letošního roku pak odehrát naplá-
novaná představení pro naše abonenty,“ 
uvedl ředitel divadla David Gerneš. Vstu-
penky na zrušená představení v termínu 

od 12. října do 3. listopadu včetně lze 
vrátit v pokladně divadla do 18. prosince. 
Pokud byly lístky zakoupeny on-line, vra-
cí se částka automaticky zpět na účet, ze 
kterého proběhla odchozí platba. Pokud 
byly vstupenky vydány proti dárkovému 
šeku, budou vráceny opět dárkové šeky 
platné na kalendářní rok 2021.

„Vzhledem k tomu, že divadlo v sou-
časné době přechází na nový systém 
prodeje a akceptace dárkových šeků, 
prosíme diváky o trpělivost,“ řekl mluvčí 
divadla David Kresta.

Pokud byly vstupenky vydány proti 
kuponu Blokového předplatného, budou 
vráceny opět kupony Blokového předplat-
ného, u kterých je automaticky prodlou-
žena platnost na kalendářní rok 2021.

Vedení divadla se rozhodlo pozasta-
vit předprodej vstupenek na předsta-
vení z listopadového a prosincového 
programu.   pok

 DIVADLO VRACÍ VSTUPNÉ ZA ZRUŠENÁ  
 PŘEDSTAVENÍ, ALE VĚŘÍ, ŽE BUDE HRÁT 

PAF se přesouvá z Konviktu do ulic a online světa
Letošní ročník olomoucké Přehlídky  
filmové animace a současného umění  
– PAF Olomouc se uskuteční od 3. do 
6. prosince. Tématem mezinárodního fes-
tivalu audiovizuálního umění je Domino. 
S ohledem na omezení spojená s koro-
navirem tentokrát proběhne v radikálně 
odlišné podobě, která se více zaměří na 
přímý kontakt s publikem skrz výstavy 
ve veřejném prostoru Olomouce, online 
program a mezinárodně distribuovanou 
publikaci PAF Reader.

Domino
Téma PAF 2020 si organizátoři vypůjčili 
z klasické deskové hry založené na po-
klidné koncentraci, logických kombina-
cích a mnohých proměnách. Pro festival 
se stává ústředním tématem i kurátor-
ským gestem, a to proto, že jeho přes-
ný řád lze hravě obrátit vzhůru nohama 
a pracně sestavené kameny vyslat jedi-
ným cvrnknutím vstříc euforickému pádu.

Umění ve veřejném prostoru
Letošní ročník PAF výrazně rozšíří své 
působení v ulicích a podnicích Olomou-
ce – výstavy se uskuteční nejen v tra-
dičních, volně přístupných prostorách 
obrazovek Muzea umění nebo v galeri-
ích Véčko, Deniska a XY. Nově se při-
pravuje kolektivní výstava v interiérech 
tramvají olomouckého dopravního pod-
niku, které diváky od nádraží povezou 
kolem rozsáhlé plochy v proluce u plá-
nované budovy Středoevropského fóra. 

Na ní se připravuje speciální výstavní 
projekt a diváky doveze až na Výstavi-
ště Flora, kde se parkem vydají do sbír-
kového palmového skleníku, který je 
jinak celou zimu nepřístupný. Obyvatelé 
Olomouce nebudou ochuzeni o tradiční 
AniPromítačku. Série projekcí animova-
ných filmů ve městě pro malé i velké se 
plánují stejně jako každý rok na místech, 
na kterých byste je nečekali.

PAF Home
V rámci online sekce PAF Home bude  
v průběhu čtyř festivalových dní zveřej-
ňovaný nejrůznější program ve formě 
živě streamovaných performancí a dis-
kuzí, ale také premiéra nových audio-
vizuálních projektů. Zcela poprvé bude 
online kompletně zpřístupněný letošní 
ročník soutěže zaměřené na umění po-
hyblivého obrazu – Jiné vize CZ. Diváci 
tak budou mít možnost užít si festival 
i z pohodlí svých domovů.  dtx

KULTURA

Za Bohumilem Teplým

Olomoucká kulturní scéna ztratila 
další osobnost. Ve věku 88 let zemřel 
12. října sochař Bohumil Teplý.

Dětství a mládí prožil v Litovli 
a v Nasobůrkách, většinu života ale 
prožil a tvořil v Olomouci. Vystudo-
val obor výtvarná výchova a dějepis. 
V roce 1957 se z něj stal znalec prá-
ce s kamenem i restaurování umě-
leckých děl.

Pracoval na rekonstrukci emauz-
ského kláštera v Praze a během 
plodného uměleckého života vytvo-
řil vedle kamenných soch a památní-
ků, nespočet medailí, plaket, insignií, 
bronzových plastik a reliéfů. Jeho dílo 
potkáváme v ulicích a na náměstích. 
Je autorem Pomníku bojovníkům za 
svobodu a demokracii před právnic-
kou fakultou, vytvořil  pamětní desky 
J. G. Mendela a Sigmunda Freuda.

Jako autor byl zastoupen na bez-
počtu společných výstav. V roce 
2013 obdržel Cenu města Olomouce 
za přínos v oblasti kultury.   mif
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Procházky historickým centrem Olo-
mouce mohou být pro rodiče i děti zá-
bavnější díky několika mobilním hrám 
a aplikacím, které vtipně a poutavě, 
s pomocí příběhů, přibližují dějiny města 
a jejich zajímavé momenty.

Vyzkoušejte například výletní hru Geofun. 
Vybrat si můžete z nabídky tří tematických 
okruhů „Zachraň olomouckou pevnost“, 
„Olomouc Jana Sarkandra“ a „Olomoucký 
stroj času“. Projít trasu a splnit úkoly v kaž-
dém okruhu trvá zhruba hodinu.

Máte rádi zdravé riziko? Pak vás určitě 
zaujme napínavé 3D bludiště Olomouc 
Labyrinth. Cílem hry je projít bludištěm 
vytvořeným podle olomouckého modelu 

města. Překonáte-li nástrahy v podobě 
rozmístěných bomb na cestě, odměnou 
vám budou zajímavé snímky města, které 
možná neznáte.

Nenechte si uniknout ani rozšířenou 
realitu s aplikací Panorama Olomouc.  
Na historické centrum se podíváte z pta-
čí perspektivy z radniční věže a díky apli-
kaci poznáte každou památku, kterou 
odtud uvidíte.

Pro pátrání a dobrodružství chtivé 
jsou tu mobilní herní trasy Skryté pří-
běhy. Díky nim se stanete pomocníky 
velkých osobností i malých postav čes-
kých dějin a poznáte tak zajímavá místa 
ve městě spjatá s těmito osobnostmi. 
A možná můžete i změnit historii…   jau

 ZÁBAVNÁ OLOMOUC S MOBILNÍMI HRAMI  

OLOMOUC LABYRINTH

Hry můžete stáhnout zde:

GEOFUN

SKRYTÉ PŘÍBĚHY

PANORAMA OLOMOUC

Láska za koronu. Divadlo Tramtarie jde k vám domů
Divadlo Tramtarie přichází v době uza-
vřených divadel s novým online projek-
tem. Je jím převedení diváckého hitu, 
inscenace Láska za koronu, do online 
podoby v HD kvalitě.

Inscenace Láska za koronu vznikla bě-
hem května 2020 jako spontánní a upřím-
ná reakce na složitou situaci v době 
uzavření divadel během první vlny 
pandemie. Její premiéru uvedlo Divadlo 
Tramtarie 30. května 2020 na festiva-
lu Divadelní červen open-air. „Původně 
jsme měli záměr zahrát Lásku za koronu 
jen párkrát v rámci Divadelního června 
open-air jako takovou jednorázovku. Ins-
cenace ale sklidila tak obrovský divácký 
ohlas, že jsme se rozhodli ji nasadit i do 

programu open-air festivalu Olomoucké 
nejen shakespearovské léto,“ řekla Petra 
Němečková, ředitelka Divadla Tramta-
rie. Inscenace se dočkala devíti repríz na 
venkovních jevištích, zhlédly ji téměř tři 
tisíce diváků a stala se megahitem, trha-
jícím divácké rekordy.

„Myslím, že hlavním důvodem úspě-
chu této inscenace bylo nejen výsostně 
aktuální téma koronaviru a jeho dopadu 
na společnost, které jsme přivedli jako 
úplně první na česká jeviště, ale zejména 
to, že o této mizérii hovoříme s laskavos-
tí a humorem, který nemá za cíl někoho 
urážet nebo se vysmívat tomu či onomu. 
Šlo nám o to zasmát se sobě samotným, 
povznést se a dodat naději. A to se mys-
lím docela povedlo,“ uvedl autor a reži-
sér inscenace Vladislav Kracík.

Diváci si mohou záznam pořídit tak, 
že si zakoupí vstupenku online na  
www.divadlotramtarie.cz a poté jim při-
jde e-mail s přihlašovacími údaji k videu. 
Záznam pak budou moci zhlédnout kdy-
koliv během následujících 14 dní.   mif

První Patriot v Redutě
První koncert z cyklu Patriot Morav-
ské filharmonie Olomouc rozezněl na 
počátku října Redutu s podtitulem To 
nejlepší z klasiky těsně před zákazem 
kulturních akcí. Zazněly na něm sku-
tečné „hity“ klasické hudby jako Malá 
noční hudba Wolfganga Amadea Mo-
zarta či Koncert pro harfu a orchestr 
G dur Georga Christopha Wagenseila 
a další. V roli sólistů vystoupily dvě 
mladé talentované dámy harfistka 
Lada Karasková z Konzervatoře Evan-
gelické akademie a klavíristka Vik-
torie Zapletalová ze ZUŠ Iši Krejčího 
Olomouc. Dirigoval Robert Kružík.
Další koncert řady P – Patriot s pod-
titulem Vánoce doma s hudbou na-
šich autorů je v kalendáři Moravské 
filharmonie s datem 17. 12. Programy 
všech koncertů a nejnovější informa-
ce k aktuální situaci jsou k dispozici 
na webu mfo.cz a facebooku Morav-
ské filharmonie.   dtx
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Strážníci Městské policie Olomouc 
kontrolují, zda v ulicích města nestojí 
nelegálně odstavená auta bez STK. Už 
téměř půl roku totiž platí novela zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, díky které mají strážníci možnost 
takové případy řešit.

„Silniční vozidla, která jsou více než 
šest měsíců technicky nezpůsobilá 

k provozu na pozemních komunikacích 
z důvodu absence pravidelné technické 
prohlídky, je zakázáno odstavovat na 
pozemní komunikaci,“ popsal legisla-
tivní novinku ředitel Městské policie 
Olomouc Pavel Skalický. Do této doby 
nebyl legislativní nástroj, jak s podob-
nými vozidly, které bývaly v ulicích 
odstaveny i několik let, účinně bojovat 
a postarat se o jejich odstranění.

Od začátku platnosti této novinky řešili 
strážníci olomoucké městské policie 
113 takových vozidel. 

„V jedenatřiceti případech se poda-
řilo kontaktovat majitele a ti následně 
problémová auta z vozovky odstranili 
nebo nechali nově udělat STK. Setka-
li jsme se i s případy, kdy majitel vozi-
dla již zemřel a nebyl nikdo, kdo by se 
o auto postaral. V současné době je 
v řešení také více než dvacítka vozi-
del, jejichž majitelé přislíbili v nejbliž-
ší době odstranění vozidla z pozemní 
komunikace. A nakonec je tu zbývající 
šedesátka vozidel, jejichž majitele se 
nepodařilo kontaktovat a auta pořád 
stojí na stejném místě i přes umístě-
ní upozornění na vozidle. Tyto případy 
jsme oznámili správnímu orgánu k dal-
šímu řešení,“ doplnil podrobnosti ředitel 
olomouckých strážníků.

Městská policie není oprávněna 
auto, které zákon porušuje, sama od-
stranit. Smí to provést jen vlastník po-
zemní komunikace, kterého strážníci 
o situaci informují. V samotném správ-
ním řízení lze ovšem za tento přestu-
pek majiteli vozu uložit pokutu až do 
výše 300 tisíc korun.  mif

 STRÁŽNÍCI HLEDAJÍ MAJITELE  
 NELEGÁLNĚ ODSTAVENÝCH AUT 

Černovírští hasiči 
chrání své sousedy 
už osmdesát let

Osm desítek let pomáhá chránit 
bezpečí lidí v Olomouci – Černovíře 
zdejší sbor dobrovolných hasičů. Ku-
laté jubileum si připomněli v polovi-
ně září. V programu oslav nechyběl 
slavnostní nástup hasičů, předávání 
vyznamenání členům sboru dobro-
volných hasičů ani tradiční požární 
útok. Velkou pozornost návštěvní-
ků si zasloužily archivní fotografie 
dokumentující činnost sboru a vy-
stavené požární automobily, veterán 
Praga RN z SDH Doloplazy a his-
torická motorová stříkačka Škoda 
z SDH Chválkovice.   ste

Svítit ano, oslňovat ne! Buďme ohleduplní
Podzim znamená nejen chlad, ale i méně 
světla. Ráno a večer se dříve stmívá a teh-
dy platí obvyklé pravidlo Vidět a být vi-
děn. Někteří účastníci silničního provozu 
to však berou až příliš zodpovědně. V po-
slední době Městská policie Olomouc za-
znamenává stížnosti chodců, které oslňují 
cyklisté moderními silnými světly. Během 
chvilky tak může dojít ke kolizní situaci 
i s následky na zdraví zúčastněných.

Za snížené viditelnosti musí cyklista 
použít vepředu světlomet s bílým svět-
lem. Neméně důležitá je ale informace 
pro cyklisty ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., 
o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích. V pří-
loze číslo 12 je uvedeno: „světlomet musí 
být seřízen a upraven trvale tak, aby 
referenční osa světelného toku protína-
la rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 
20 m od světlometu“. Proto je důležité, 
aby měl cyklista světlo na kole opravdu 
dobře nastavené a neoslňoval své okolí.

Na trhu s příslušenstvím k jízdním 
kolům dnes najdeme bohatou nabídku 
světel od malých blikaček až po svět-
la se světelným tokem o dvou tisících 
lumenech. To je už opravdu hodně silné 
světlo, které se hodí do přírody, ale ne 

do města. Pro ulice města i parky bohatě 
stačí světlo s rozsahem 200–500 lumenů, 
kdy cyklista má adekvátně osvětlenou 
vozovku nebo stezku, ale zároveň neo-
slňuje ostatní. Většina dnešních svítilen 
na kolo také disponuje několika režimy 
svícení, kterými se dá regulovat samotná 
intenzita svícení.

Vždyť i zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích jasně říká: Povinnosti 
účastníka provozu na pozemních komu-
nikacích je chovat se ohleduplně a ukáz-
něně, aby svým jednáním neohrožoval 
život, zdraví nebo majetek jiných osob 
ani svůj vlastní... 

„Tímto apelujeme nejen na cyklisty, 
ale i ostatní účastníky silničního provozu 
ke vzájemné toleranci a zejména ohle-
duplnosti,“ uzavírá mluvčí strážníků Petr 
Čunderle.   mif
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COVID-19: aktuální situace
 
Pokud máte zdravotní potíže a necítíte se dobře, kontaktujte TELEFONICKY 

svého praktického lékaře, ten vám poradí, co dělat dál. Zároveň byste měli 

pečlivě dodržovat pravidlo 3R, zůstat doma a pokud možno nikam nevycházet.

Pravidlo 3R 

Ruce
Pravidelně si myjte ruce 
teplou vodou a mýdlem 
nebo používejte desin-
fekci.

Rouška 
Noste roušky. Venku v měst-
ské zástavbě, v uzavřených
prostorách, MHD a na místech
s vyšší koncentrací osob. Musí 
zakrývat ústa i nos. Jednu 
roušku noste maximálně čtyři 
hodiny. Roušky na více použití 
po každém nošení důkladně 
vyperte a vyžehlete.

Rozestupy 
Dodržujete bezpečné 
rozestupy alespoň 2 m 
od ostatních osob.

Aplikace vás anonymně upozorní na rizi-
kové setkání s jiným uživatelem eRoušky, 
který byl pozitivně testován. I vy tak mů-
žete ochránit sebe i své blízké před nepří-
jemnými dopady koronaviru.

Aplikace eRouška

Více informací a stažení: 

www.erouska.cz 

Odběrová místa

Pro více informací navštivte naše webové stránky nebo použijte bezplatnou linku

 � Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 6, Olomouc

 � Vojenská nemocnice Olomouc  
Sušilovo náměstí 5, Olomouc Fungování Magistrátu města Olomouce

Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.olomouc.eu nebo na bez-
platné telefonní lince 800 606 800. Zároveň vás žádáme, abyste pro komunikaci se za-
městnanci magistrátu upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt.

Seniorům v nouzi a osobám o ně pečujícím
je na čísle 800 200 007 k dispozici bezplatná telefonní Linka seniorů organizace El-
pida. Na ní jim poskytnou nejen psychickou pomoc, ale i tu fyzickou. Ve spolupráci 
s Junákem jim zdarma pomůžou při zajišťování každodenních potřeb, jako je nákup 
potravin, léků a základních potřeb nebo návštěva pošty.

Rozvoz léků
Lékárna Rena Olomouc lidem nabízí rozvoz léků včetně těch vázaných na lékařský 
předpis. Vše lze domluvit telefonicky (585 435 247 a 776 749 429) nebo e-mailem  
(lekarna.rena@seznam.cz)

Pro olomoucké podnikatele
i ty, kteří by jim chtěli pomoci, existuje webová stránka www.olomoucsipomaha.cz. Ta 
si dala za cíl propojit Olomoučany s místními živnostníky, firmami a organizacemi, na 
které negativně dopadla nebo stále dopadají opatření v souvislosti s bojem proti epi-
demii koronaviru.

Lidé bez domova
Město Olomouc jsou spolu s Charitou Olomouc připraveni nabídnout pomocnou ruku 
i těm, u kterých se objeví podezření na Covid-19 nebo se u nich nákaza přímo prokáže.

Chci pomáhat 
Na koho se obrátit, pokud se člověk 
chce stát dobrovolníkem?

 � Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz/
dalsi-aktivity/dobrovolnictvi

 � Junák – česká skaut, z. s.
www.skautskapomoc.cz

 � Český červený kříž
zvladnemeto.cervenykriz.eu

Co můžete dělat?
Roznášet jídlo, doučovat děti…
Zkuste po vlastní ose oslovit lidi ve 
vašem okolí, kteří by mohli potřebovat 
pomoc. 

covid19.olomouc.eu | telefon 800 606 800
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Před sto lety v Olomouci vyměřovali 
inženýři kanál Dunaj – Odra – Labe
Když se v říjnu roku 2020 začalo opět 
(pokolikáté už) hovořit a psát o zaháje-
ní práce na obřím vodním díle, mohlo to 
vypadat jako zajímavá aktualita. Jenže 
o stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe se 
psalo stejně přesvědčivě i před sto lety. 
Přesně před stoletím, v listopadu 1920, 
také v Olomouci začali inženýři zaměřo-
vat a vyměřovat.

„Zaměřovací práce trasy průplavu lab-
sko – dunajského v oblasti Velkého Olo-
mouce!“ Pod tímto titulkem vycházely 
v různých olomouckých denících na za-
čátku listopadu shodně znějící agenturní 
zprávy. Z rozhodnutí Ředitelství pro stav-
bu vodních cest se tedy mělo na podzim 
1920 v Olomouci zaměřovat. Olomou-
čané byli informováni, že se do měs-
ta už brzy dostaví „civilní inženýři pod 
dozorem zaměřovací sekce ředitelství 
pro stavbu vodních cest“, jmenovitě pod 
vedením vrchního stavebního komisaře 
Huberta Madlmayra.

Tato zajímavá osobnost stojí za malou 
odbočku. Hubert Madlmayr, vystudovaný 
technik a také filozof, se práci na přípravě 
vodních cest věnoval dlouhá léta, kromě 
samotné technické přípravy se výrazně 
angažoval i v jejich propagaci. A pro Olo-
moučany může rovněž být zajímavé, že 
byl bratrem architekta Klaudia Madlmay-
ra, který se v prvorepublikové Olomouci 
zasloužil o několik významných staveb, 
včetně reprezentativního domu na rohu 
Horního náměstí a Ztracené ulice (dnes je 
v jeho parteru cukrárna Mahler).
Inženýři tehdy zamířili zejména do Pav-
loviček a do části Hodolan, známé jako 
Rolsberk. Nakonec byly do plánů tra-
sy průplavu zakresleny pozemky vý-
chodně od zastavěné části Olomouce. 
Dnes je v místech, kde by měly podle 

zaměřovačů lodě vykládat zboží, Lipen-
ská ulice.

Zaměřování nebylo jen tak nějaký 
špás. Radnice všechny majitele nemo-
vitostí předem důrazně upozornila, že 
jsou povinni inženýry a zeměměřiče na 
své pozemky vpustit. Už tehdy se to-
tiž jednalo o stavbu strategickou, jejíž 
potřeby byly nadřazeny standardním 
individuálním právům, vyplývajícím ze 
soukromého vlastnictví. To se za těch 
sto let vlastně nezměnilo; i dnes musí 
každá obec, které se trasa imaginárního 
průplavu dotýká, počítat v územním plá-
nu s rezervou pro tuto stavbu tisíciletí. 
Pozemky na těchto místech se mohou vy-
užívat jen k zemědělským účelům, stavět 
se na nich nesmí.

Inženýři tedy měřili a plánovali, ov-
šem na rozdíl od povodí Labe, kde už 
následně opravdu vznikala zdymadla 
s plavebními komorami, se na Hané teh-
dy ani v dalších letech do země ani ne-
koplo. O průplavu se ovšem i dnes, po sto 
letech, opět hovoří jako o hotové věci, 
kterou pro blaho národního hospodář-
ství prostě musíme mít. Byť zatím nejsme 
schopni ani dostavět dálnice a opravit ty, 
které už máme.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Dušičky: mráz ničí všechno živé
Olomouc zažívá na začátku listopadu tra-
diční Svátek všech svatých neboli Dušičky 
neboli Památku zesnulých. Město posiluje 
tramvajové spoje do Neředína, vojenská 
posádka zajistí důstojnou připomínku pad-
lých všech národností a vyznání na vojen-
ském hřbitově v Černovíře a katolický tisk 
s potěšením kvituje, že cestičky mezi hroby 
jsou plné dojatých občanů. Leč příroda je 
krutá a tehdy zrovna na začátku listopadu 
docela mrzlo. „Tuhý mráz proměňoval při-
nesené květiny ve zvadlé halouzky, které 
v mnohém se podobaly životu lidskému.“ 
Lépe tak udělal ten, kdo na hřbitov přinesl 
„umělé ozdoby“. 

Na kávu a slanečky si nechte zajít chuť
Na kávu a slanečky zapomeňte. Obchod-
níkům, kteří nebyli dostatečně zásobeni 
kávou a také slanečky, vzkázal v listopa-
du 1920 Úřad pro zahraniční obchod, že 
mají smůlu. Jelikož ani kávu, ani slanečky 
si v tuzemsku nevypěstujeme a neulovíme, 
byli obchodníci plně odkázáni na úspěchy 
zahraničního obchodu, který zrovna jaksi 
váznul. Bez těchto dvou surovin se hokyná-
ři a jejich zákazníci museli obejít až do led-
na 1921. Slanečci budiž, ale dvouměsíční 
absenci kávy si nějak neumíme představit.

Dvacet ženštin, sedmnáct žebráků a jed-
na vražda dítěte! 
Městská policie Olomouc pravidelně sklá-
dá svému městu účty. Měsíční bilance před 
sto lety byla velmi obsáhlá a neméně pest-
rá. Strážníci řešili celkem 460 případů. Byly 
mezi nimi případy lehké, jako třeba šest 
fyzických napadení s lehkým zraněním 
nebo devět případů opilství a výtržnosti, 
ale i zločiny děsivé, jako odložení dítěte 
nebo dokonce zadržení dvou lidí pro vraž-
du dítěte! Další ošklivé řešené záležitosti 
se týkaly potratů (tehdy vždy trestné) či tří 
případů těžkého ublížení na těle. Městská 
policie zatkla také sedmnáct žebráků a tu-
láků a dvacet „lehkých ženštin“ předvedla 
k lékařské prohlídce. Tři z nich byly naka-
ženy pohlavní chorobou…   mif

LISTOPAD 1920 TELEGRAFICKY

O propojení Dunaje s Vltavou a La-
bem uvažoval prý už Karel IV., psal 
o něm renesanční historik a olomouc-
ký biskup Jan Dubravius v roce 1552 
a jeho variantu s napojením na Odru 
plánoval také v polovině 17. století 
moravský zemský sněm. V roce 1873 
už stavbu průplavu Dunaj – Odra 
schválily obě komory vídeňského 
parlamentu, stavba ale byla odsu-
nuta kvůli hospodářské krizi. Plán 
se pak znovu vynořoval a opakova-
ně oživoval a doplňoval, například 
v letech 1893 s návrhem na připoje-
ní Labe. Plány nakonec po Rakous-
ku podědila i mladá československá 
republika, která v nich po uklidnění 
poměrů pokračovala. Vše spada-
lo pod ministerstvo veřejných prací 
a nově zřízené Ředitelství pro stav-
bu vodních cest. Změnil se jen plán 
místa napojení Moravy a Dunaje, a to 
od Vídně ke slovenskému Devínu. 
Přípravy se linuly celou prvorepubli-
kovou érou a neskončily ani s okupací 
českých zemí Německem.
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20 milionů ročně vyhazujeme za Namiro. Hanácká kasárna by mohla 
pojmout více než 300 úředníků.

Od r. 1846 až do r. 2015 užívala mohutnou budovu Hanáckých kasáren 
u náměstí Republiky armáda. Zachovalou budovu vystavěla ve stylu 
„erárního“ empíru pro ubytování vojáků a kanceláře olomoucké 
pevnosti. Dnes vyklizenou budovu spravuje Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. V objektu se topí, ale v prázdných chodbách 
a kancelářích poletuje jen prach. 
Proč by to olomouckou radnici mělo zajímat? Stát už kasárna nepotřebuje 
a Olomouc by je za určitých okolností mohla dostat od státu zdarma. 
Totální rekonstrukce druhé největší historické budovy v olomouckém 
centru by údajně stála až k miliardě (tolik činil odhad na přestavbu pro 
potřeby Muzea umění). Budova je však v dobrém stavebně-technickém 
stavu a na obnovení kancelářského provozu potřebuje jen dílčí stavební 
úpravy, které je možné provádět i po etapách. 
Radnice zároveň platí více než 20 mil. korun ročně za nevyhovující 
nájem kanceláří v Namiro a nemá uspokojivě vyřešené, kam umístit 
300 úředníků. Sousedící Vlastivědné muzeum a Muzeum umění zase 
potřebují tisíce metrů čtverečních depozitářů, i ty jsou v objektu 
k dispozici. Kasárna mají velký potenciál jak ve velké kapacitě 
a prostoru (například na jeho nádvoří by se vešla celá nová brněnská 
filharmonie), tak v umístění - ve vazbě na náměstí Republiky 
a optimálním napojení na dopravu. Prověřme odborně, jestli a za 
jakých podmínek by radnice mohla kasárna sama nebo ve spolupráci 
s partnery využít.

Tomáš Pejpek, Petr Macek / ProOlomouc

Termín pro podání žádostí je do 11. 11. 2020. Fotografie bytů, termíny 
prohlídek a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

Černá cesta 27, č.b. 11, ve 4. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 41,63 
m2). Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.419,- Kč + 
zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.
Rozměry: pokoje: 9+14 m2, kuchyň: 6,4 m2, předsíň: 6,7 m2, balkon:  
1,5 m2, sklep: 1,4 m2

tř. Kosmonautů 12, č.b. 6, ve 2. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 62,21 m2. 
Jistota 15.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 6.318,- Kč + zálohy 
na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.Rozměry: 
pokoje: 18+12+12 m2, kuchyň: 8,6 m2, předsíň: 4,8 m2, balkon: 2 m2, 
sklep: 1 m2

Ostružnická 9, č.b. 2, ve 3. NP, o velikosti 3+kk (plocha bytu 158,46 m2). 
Jistota 15.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 11.995,- Kč + zálohy 
na služby. Elektřinu a plyn si nájemce sjedná přímo s dodavateli. 
Rozměry: pokoje: 39+26+24 m2, kuchyň: 6 m2, hala: 14+15 m2, předsíň: 
4,8 m2, schodiště: 8 m2, balkon: 2 m2, sklep: 10 m2

Ztracená 1, č.b. 5, ve 2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 97,43 m2). 
Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 10.132,- Kč + 
zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem. 
Rozměry: pokoje: 28+29 m2, kuchyň: 12,5 m2, předsíň: 15 m2

Peškova 2, č.b. 49, v 5. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu 38,31 m2). 
Jistota činí 12.225,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.075,- Kč + 
zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.
Rozměry: pokoj: 19 m2, kuchyň: 10 m2, předsíň: 3 m2, sklep: 1 m2

Rumunská 11, č.b. 1, v 1. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 80,58 
m2). Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 9.339,- Kč 
+ zálohy na služby 2.056,- Kč.  Elektřinu si nájemce sjedná přímo 
s dodavatelem. Rozměry: pokoje: 23+14 m2, kuchyň: 14 m2,  
předsíň: 14 m2, WC + koupelna: 6 m2, balkon: 5,5 m2, sklep: 4 m2

Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a. s., 
bytové oddělení, Školní 2, 779 00 Olomouc | telefon 585 238 119

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ BYTY K PRONÁJMU

Jak předcházet nehodám na přechodech

Jako občan Olomouce a člen tematické pracovní skupiny pro 
cyklodopravu se zamýšlím, jak zlepšit soužití chodců, cyklistů, 
koloběžkářů a motoristů na našich komunikacích. Není to jednoduchý 
úkol. Každá z těchto skupin se cítí býti privilegována nad skupinou 
ostatní a má pocit, že je utlačována. Ohleduplnost a respektování 
faktu, že nejsem na komunikaci sám, se vytrácí.
Jedním z takových kritických míst je bezesporu přechod u tramvajové 
zastávky u Tržnice. Cyklopruh je zde úzký, v půlce ohrazen zvýšeným 
ochranným ostrůvkem a fakticky neumožňuje bezpečné vyhnutí 
se dvou protijedoucích cyklistů. Dalším úskalím je, že do něj často 
vstupují chodci, překračují ho v celé jeho části a naprosto nerespektují, 
že je primárně vyhrazen jedoucím cyklistům. Neuvědomují si, že 
cyklista není schopen okamžitě reagovat na každé jejich nečekané 
zkřížení dráhy jízdy a že i při opatrné pomalé jízdě cyklisty po 
cyklopruhu může dojít ke kolizi. Z důvodu zvýšení bezpečnosti jsem 
tedy na jednání pracovní skupiny navrhl rozšíření cyklopruhu o jeden 
metr. Cyklisté se tak budou moci bezpečně vyhnout a ještě budou 
mít prostor na případnou reakci při vstupu chodce do jejich dráhy. 
Vcházení chodců do vozovky bez přesvědčení se o bezpečnosti jejich 
počínání může vést ke zraněním, někdy i vážným.
V minulých Olomouckých listech psal pan zastupitel Zelenka o vraždách 
dětí na přechodech pro chodce nezodpovědnými řidiči. Jako jeden 
z příkladů uvedl střet automobilu s dítětem na přechodu na Masarykově 
třídě. Bohužel takto se tento příběh nestal. Nebyla to kolize dítěte 
s autem, ale s tramvají. Dítě mělo sluchátka, nevnímalo provoz, 
nerozhlédlo se a s pocitem falešného bezpečí vstoupilo na přechod 
přímo před přijíždějící tramvaj. Jen díky duchapřítomnosti řidiče 
tramvaje naštěstí nedošlo k vážnému zranění, jen k lehkým oděrkám. 
Větší psychický šok paradoxně utrpěl řidič tramvaje. Buďme tedy k sobě 
ohleduplní, nebuďme sobečtí, nosme reflexní prvky, rozhlížejme se, 
komunikujme spolu a pamatujme, že život nám neochrání přechod pro 
chodce, ale převážně naše ostražitost a opatrnost.

Svatopluk Binder / ANO 2011

Obyvatelé Hejčína žádají, aby město diskutovalo především s nimi

Olomouc nemá městského architekta nebo architektku, zkuste si to tedy 
sami: máte rozsáhlý pozemek blízko centra města a na něm stojí nepříliš 
pohledná, ale architektonicky cenná brutalistní stavba. Dokola jen zelená 
tráva, pozemek kategorie A neumožňuje prodat prostor developerovi. 
Co uděláte? Řeč je o střední části Hejčína, volné ploše mezi waldorfskou 
školou, ulicí Tomkovou a gymnáziem. Místo, kde se již nyní neúnosně 
zahušťuje doprava, místo, které je předmětem každého jednání Komise 
městské části (KMČ) Hejčín. Co tedy uděláte? 
Varianta A/ Můžete se zachovat jako lidé, kterým leží na srdci především 
charakter čtvrti a zájmy obyvatel. Třeba takto: Letos na jaře byl komisi 
předložen jednoduchý návrh: nečekejme, až nás někdo postaví před 
hotovou věc. Pojďme pojmout prostor za svůj a přemýšlejme, co bychom 
v něm chtěli mít. Místo setkání, malých obchůdků a drobného podnikání? 
Odpočinkovou zónu s parkem? Bytové domy? Komunitní centrum? Iniciujme 
tuto debatu i s olomouckou radnicí! KMČ souhlasila. Byly pozvány dva 
architektonické ateliéry z českých vysokých škol, avizována veřejná 
výstava a diskuze na dané téma, kontaktováni příslušní úředníci, zajištěna 
potřebná dokumentace. Covidová situace všechny aktivity zdržela. Zásadní 
ale je, že byly učiněny první konkrétní kroky k tomu, aby se s vzácným 
volným pozemkem nakládalo především v zájmu hejčínských. 
Varianta B/ Můžete se zachovat jako současné vedení města: 
vysoutěžit firmu, která má bez dalších odkladů zbourat budovu bývalé 
Přírodovědecké fakulty. Pak chvíli zvažovat variantu „supermagistrátu“. 
Na usnesení KMČ nereagovat. A pak náhle 6. 10. 2020 sdělit na jednání 
KMČ, že magistrát potřebuje urgentně kanceláře pro 65 úředníků, kteří 
v dohledné době budou muset opustit budovu na Vejdovského a půjdou 
do Hejčína. Během dvou měsíců se tedy musí stihnout nutná revize podloží 
hejčínského pozemku, žádost o šedesáti milionovou dotaci na stavbu 
a zadání projektantovi. 
Nepochybně existují i varianty C a D nebo E, ani příběh středního Hejčína 
není černobílý. Aktuální debata ovšem ovlivní podobu této čtvrti na další 
století. Je to zhruba 100 let, kdy arcibiskup Prečan vypsal architektonickou 
soutěž na hejčínský kostel sv. Cyrila a Metoděje. Pojďme dokázat, že i dnes 
dokážeme myslet na 100 let dopředu a nemusíme bez rozmyslu zastavět 
nejcennější pozemek, který v Hejčíně máme. Svůj názor můžete vyjádřit 
i v dotazníku, který koluje na sociálních sítích.

Andrea Hanáčková a Marek Zelenka / Piráti a Starostové 
členka a bývalý člen KMČ Hejčín
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TIRÁŽ

TAJENKA
Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na 
tobě.. — William Shakespeare 1564–1616 anglic-
ký básník, dramatik a herec 

Tři vylosovaní luštitelé získají dvojdílnou repre-
zentativní publikaci Dějiny města Olomouce. 

Tajenku křížovky zasílejte do 20. listopadu na 
adresu: Magistrát města Olomouce, Horní 
náměstí – radnice, 771 27 Olomouc. Obálku 
označte heslem „Tajenka“.
Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku zaslat na 
adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte pro-
sím uvést své jméno, telefon a doručovací adresu. 

Tajenka z minulého čísla: 
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám 
líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.  
(Thomas Alva Edison)

Úspěšní luštitelé: 
Diana Urbanová a Alois Vidlář

KŘÍŽOVKA

Easy Sudoku Puzzles 2 
www.printablesudoku99.com 
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Hard Sudoku Puzzles 2 
www.printablesudoku99.com 
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   4  2  5 7 
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Najdete v Lékárně AGEL v Poliklinice AGEL, 
Jeremenkova 40/1056, Olomouc 
a na e-shopu www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky

JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

OD ČESKÉHO VÝROBCE

RESPIRÁTOR FFP 2 ROUŠKA

» čtyřvrstvý
» těsně přiléhá k obličeji
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 5 ks

» třívrstvá
» účinnost záchytu ≥ 99 %
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 50 ks

180 Kč
5 ks

399 Kč
50 ks
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pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Olomouc 92.8 FM | 106.8 FM | R-OL

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz

OLOMOUC_inz_186x130_Humoriada_2020_3mm_spad_press.indd   1 20.10.2020   21:34:56
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Projekt (reg.č. CZ.06. 1. 37/0.0/0.0/16_045/0005148), byl spolufinancován EU – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu.

  Nákup   
  modernizovaných   
  tramvají pro MHD  
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