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OLOMOUC HOSTILA X. LETNÍ
OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE

24

 OLOMOUC Z VÝŠKY 
 VYHLÍDKA Z KANCELÁŘÍ, BYTŮ, RESTAURACÍ 

TÉMA ČÍSLA

Letní opravy: Neprůjezdná
třída Svobody i Svornosti

Devět mistrovských 
medailí pro olomoucké veslaře

Olomoucká Campanella 
zpívala v létě v USA
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,5−6,9 l/100 km, 124−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model 
může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé 
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.

Volkswagen Taigo 
Udávejte směr

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. 
Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro modely SEAT Arona: 4,7–5,0 l / 100 km, 107–115 g/km. SEAT Ateca: 
4,7–5,0 l / 100 km, 107–115 g/km. SEAT Tarraco: 1,6–7,6 l / 100 km, 36–175 g/km. Akce trvá do 31. 3. 2022 nebo do odvolání. 
Detailní nabídka je k dispozici u Vašeho dealera. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 

Arona
Ateca
Tarraco

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. Horní Lán 445/1, Olomouc – www.autocentrumolomouc.com
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V TOMTO ČÍSLE

VYŘAZENÉ, ALE FUNKČNÍ AUTOBUSY 
DOSTALI UKRAJINCI ZE LVOVA

ROZHOVOR: 
PROSTOR, SVĚTLO A ZÁBRADLÍ

OHRADU V PROLUCE MUZEA 
UMĚNÍ OBSADÍ ZPÍVAJÍCÍ TRUHLY

Dva plně funkční autobusy, které ještě
nedávno brázdily ulice Olomouce, 
poslouží ukrajinským záchranářům.

Vilém Grohmann 
řidič zdravotnické záchranné služby

Stanislav Hanák  
důchodce  

Martina Kubištová  
studentka

Určitě ano, je to komplikace.  Ale 
informace dostáváme dostatečně 
dopředu, takže potom už víme, 
kudy to objet, a nezdrží nás to. Ale je 
potřeba to sledovat.

Tak je to trochu nepříjemné, ale 
jsem z Olomouce, takže město 
znám a vím, kudy se uzavírkám 
vyhnout. Nijak moc mi to nevadí. 
Nebo jedu tramvají.

Někdy se to udělat musí a v létě 
je tu nejmíň studentů, takže 
úplně chápu, proč se silnice 
opravují zrovna teď. Jako 
komplikaci to nevnímám. 

GLOSA

Pokud někdo tvrdí, že nejhezčí 
pohled na svět je ze hřbetu koně, 
nedíval se na svět z malého letadla. 
Krátce po vzletu z olomouckého 
letiště se dostáváme nad Olomouc, 
která skýtá úchvatné pohledy. 
Z letadla vnímáme krásu historického 

centra pod námi úplně jinak – má 
jiné tvary, jiné rozměry a zdá se, 
že i jiné uspořádání. Najednou 
nepoznáváme domy, dvory nebo 
zahrady, které tak důvěrně známe. 
Uchvátí nás symetrie domů, ulic, 
ale i barvy střech, které z chodníku 
nevnímáme. Je neskutečné, kolik 
historické krásy je koncentrováno 

na tak malém prostoru. Překvapí nás 
rozlehlost parků, velikost nádraží či 
výrazné koryto řeky Moravy s nově 
budovanými náplavkami. Stačí se 
jen dívat kolem sebe a nasávat krásy 
dosud nespatřené.
 
Zdeněk Pazdera
pilot

Komplikují vám život letní uzavírky a objížďky?

Architekt Pavel Pospíšil, který vtiskl 
podobu Dolnímu náměstí, se zamýšlí 
i nad výškovými budovami. 

Singing Chests maďarské 
intermediální a zvukové umělkyně 
Katalin Ladik ozdobí střed města.
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ANO ČÁSTEČNĚ NE

OBSAH / ANKETA

25 LET PO POVODNÍCH. 
OLOMOUC JE NA TOM LÉPE

Čtvrtina století se naplnila v červenci 
od týdne, který byl pro Moravu nejhorší
v celých moderních dějinách.  

ORNAMENTY SE VRÁTILY 
DO RUDOLFOVY ALEJE

U restaurace Fontána se návštěvníci 
Smetanových sadů mohou těšit 
pohledem na ornamentální záhony. 

AKVABELY VÍTĚZKAMI 
PRIMORJE SYNCHRO CUPU

Největší úspěch zaznamenaly 
závodnice v kategorii seniorek,
které se zasloužily o zlatý hattrick.
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OZNÁMENÍ

14. ročník věkově a tematicky neome-
zené literární soutěže Prvotiny 2022 
vyhlásila městská knihovna. Neváhej-
te a posílejte své dosud nezveřejněné 
práce v oblasti poezie (maximálně 5 
básní) nebo prózy (maximálně 20 stran, 
v delším textu označte soutěžní pasáže) 
opatřené jménem, rokem narození a kon-
taktem na prvotiny@kmol.cz nebo ode-
vzdejte na kterékoliv pobočce knihovny 
do 31. srpna. 

Na pulty přišla 
osmá kniha 
olomoucké-
ho spisovate-
le Jaroslava 
Irovského Psí 
život , jejíž pří-
běh se odehrá-
vá na sídlišti 
Nové Sady, ale 
také v Jese-
níkách. Kniha 

se stala ve vybraných knihkupectvích 
bestsellerem, navíc padesátikoruna 
z každého prodaného výtisku pod-
poří neziskovou organizaci Jezevčíci 
v nouzi.

Herní svět – Umění v českých videohrách 
skončí v galerii Caesar 26. srpna. Video-
hry jako fenomén doby obsahují „díla“ 
různého ražení, témat, hloubky, kvality 
a cílového publika. Český herní průmysl 
s přispěním originálního přístupu vý-
tvarníků a díky cílevědomé práci všech 
profesí v herních studiích má celosvětové 
úspěchy, které výstava přibližuje.

Plzeň v Olomouci je společný pro-
jekt olomouckých nezávislých galerií. 
Galerie XY každoročně představuje 
současnou tvorbu výtvarných uměl-
ců z vybraného města. Návštěvníci 
mohou 28. srpna putovat výstavními 
prostory a nezávislými galeriemi Olo-
mouce, kde se setkají s nejrůznějšími 
způsoby prezentace umění. XY před-
staví tvorbu třiceti umělců, kteří se 
v Plzni narodili nebo tam žijí či tvoří. 
Všichni jsou spojeni s Fakultou designu 
a umění Ladislava Sutnara. Procházka 
je specifická svou atmosférou, k prů-
vodu návštěvníků se může každý na 
potkání připojit.

Vrací se výlety pro seniory, které vás vez-
mou do aragonitových jeskyní, hornické-
ho muzea nebo arcibiskupského paláce. 
Desítky dalších míst v Olomouckém kraji 
se znovu zapojily do projektu Seniorské 
cestování. Každý výlet vyjde účastníka 
díky dotaci Olomouckého kraje na dvě 
stě korun. Cestovní kancelář, kterou kraj 
pro zajištění Seniorského cestování vy-
bral, zpřístupní webové stránky, kde si 
senioři budou moci zájezd v e-shopu jed-
noduše zakoupit. Kraj podpořil Seniorské 
cestování pro 1700 účastníků částkou 1,3 
milionu korun.

Fotografická výstava Bronislava Smeš-
ného nazvaná Jeseníky – Sudety, svě-
ty v mlze bude ve Vlastivědném muzeu 
do 28. srpna. Možná paradoxně právě 
podmínky se zhoršenou viditelností, jako 
sněžení anebo mlhy, jsou těmi, které 
překrytím nepodstatného potlačí dobo-
vý kontext a umožní vidět víc a ostřeji. 
A možná i to je jenom iluze a hra fanta-
zie přikryté mlhou... 

Ateliery 22 je společná výstava autorů 
sdružených v Unii výtvarných umělců 
Olomoucka. Koná se v Galerii města Olo-
mouce a potrvá do 13. srpna.

Druhý netradiční letní salon se koná v gale-
rii Mona Lisa. Představuje díla 23 umělců, 
která jsou k vidění do 27. srpna.

Běh s klokanem se koná v Řepčíně a okolí 
se zázemím v Hospůdce u Travise. Účast-
níci jsou rozděleni do věkových kategorií 
od předškolního do seniorského věku, dél-
ka tras je od 60 metrů do 9 kilmetrů.  Vítě-
zové obdrží diplom, věcnou cenu, někteří  
i medaili nebo pohár a bude i bohatá tom-
bola. Pořadateli je parta složená z uči-
telů matematiky z různých stupňů škol 
a dalších nadšenců podporujících pohyb 
a logické myšlení. Vložné je účastníkům 
vráceno v podobě občerstvení. Letošní 
ročník se koná 10. září. Prezence na místě 
od 8:30 pro děti, od 13:30 pro dospělé. Vše 
další na webu behsklokanem.cz.

19. září se v Olomouci otvírá podpůrná 
skupina pro onkologicky nemocné. Se-
tkávání, která slouží sdílení zážitků, po-
citů a emocí spojených s onemocněním 
a jež jsou doprovázena psycholožkou, 
budou probíhat každé druhé pondělí od 
16:30 do 17:30 v Centru Amelie na Hor-
ním náměstí 5. Přihlásit a dozvědět se 
více můžete na e-mailu psycholog. 
olomouc@amelie-zs.cz.

INFORMAČNÍ SERVIS

PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 5. srpna úplná uzavírka Čajkovského
5. srpna úplná uzavírka Horního náměstí – Sazka  
 Tour 2022, start závodu
do 7. srpna částečná uzavírka ul. Kosmonautů
do 7. srpna částečná uzavírka ulice Kyselovská
8.– 18. srpna úplná uzavírka třídy Svobody 
 a Aksamitovy ulice
do 14. srpna úplná uzavírka ulice Norská
do 14. srpna úplná uzavírka ulice Letců
15.– 28. srpna částečná uzavírka Černé cesty
do 15. srpna úplná uzavírka Poláčkovy ulice
do 26. srpna částečná a úplná uzavírka ulice 
 Heyrovského
do 30. srpna částečná uzavírka ulic Vojanova, 
 Čajkovského, Pionýrská

do 30. srpna částečné uzavírky v ulicích U Sportovní  
 haly a Na Střelnici
do 31. srpna úplná uzavírka části Foerstrovy místní  
 komunikace
do 4. září  úplná uzavírka ulice Rokycanova
do 7. září výstavba smíšené stezky pro chodce 
 a cyklisty Chválkovická
do 30. září úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. září úplná uzavírka křižovatky třída Svobody  
 – Havlíčkova – Pavelčákova (mimo bus)
do 2. října úplná uzavírka třídy Svornosti 
 (od Kmochovy po U Kovárny)
do 30. listopadu částečná uzavírka ulic Bílkova 
 a U Sv. Jana (Topolany)

První zasedání členů okrskových 
volebních komisí se uskuteční 
v pátek 2. září v pavilonu A, 
Výstaviště Flora Olomouc.
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NEPRŮJEZDNÁ...

Uzavírky a dopravní omezení jsou každoročním letním evergreenem, bez nějž se město neobejde. Pro letošní rok schválila 
Rada města Olomouce čtrnáct různě velkých oprav komunikací za 77 milionů korun. Hlavní je oprava třídy Svobody. A okolí.
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Každá oprava ulice v centru města zna-
mená dopravní komplikaci. Pokud se 
jedná o páteřní komunikaci, jako je třída 
Svobody, je to znát dvojnásobně. V čer-
venci zahájil Dopravní podnik města 
Olomouce opravy tramvajových křižova-
tek u okresního soudu a u tržnice. 

JANA DOLEŽELOVÁ

Stavební práce, které podstatně ovlivňují 
dopravu v centru města, probíhají na tří-
dě Svobody. A to koordinovaně.

„Není možné, aby dopravní podnik 
provedl svoje potřebné opravy a my za-
čali opravovat přilehlé vozovky třeba 
v příštím roce. Právě probíhající práce na 
třídě Svobody jsou typickým příkladem 
postupu, který se snažíme aplikovat vždy, 
když je to možné. Dlouhodobě se snaží-
me spojovat plánované stavby, abychom 
co nejvíce zmírnili dopad uzavírek na 
Olomoučany. Proto jsme se ve stejném 
termínu připojili k opravám tramvajové 
trati a opravíme současně s dopravním 
podnikem i vozovky a chodník před po-
liklinikou,“ vysvětlil náměstek primátora 
Martin Major. 

Součástí stavby, kterou má v režii měs-
to Olomouc, je také pokládka a oprava 
detekčních smyček, které budou sloužit 
pro budoucí koordinaci provozu světelně 
řízených křižovatek na náměstí Národ-
ních hrdinů a Havlíčkovy ulice. 

Složité plánování
Proč zrovna teď, když po otevření nové-
ho mostu Václava Rendera mohla být 
Olomouc konečně celkem normálně 
průjezdná? K tomuto načasování jsou 
hned dva důvody: havarijní stav kolejo-
vého křížení, který drážní úřad nařídil 
odstranit nejpozději do poloviny prosin-
ce letošního roku, jinak by nebylo možné 
dráhu dále provozovat, a již dokonče-
né práce na Masarykově třídě. Uzavřít 

tramvajovou trať na dvou takto význam-
ných místech zároveň totiž nelze.

 „Kvůli tramvajové výluce i uzavír-
kám pro individuální dopravu byl termín 
oprav tramvajových křižovatek podmí-
něný dokončením protipovodňových 
opatření a obnovením provozu na Masa-
rykově třídě,“ uvedl vedoucí odboru do-
pravy a územního rozvoje Marek Černý.

Spojovat různé stavby na jednom 
místě je samozřejmě ideální řešení, ale 
ne vždy je to technicky a časově reálné. 
Časté dotazy Olomoučanů směřovaly 
k opravám vozovky v Okružní ulici, kte-
rou město provedlo v jarních měsících za 
téměř 12 milionů korun, ale která měla 
být podle některých hotova už společně 
s kruhovým objezdem u nového Kau-
flandu. „Sladit stavební práce je možné 
jen tehdy, když si dvě stavby vzájemně 
nepřekážejí. Synchronizovat dvě stavby 
takového rozsahu, navíc se soukromým 
investorem, mnohdy není ani možné, 
nebo by to znamenalo neúměrné ztížení 
či znemožnění obsluhy přilehlého úze-
mí,“ upřesnil Černý.

Léto jako příležitost pro opravy
Během letošních prázdnin se v Olomouci 
schází hned několik oprav komunikací, kte-
ré si žádají výrazné dopravní omezení. Ať 
už je to zmiňovaná třída Svobody, nebo tří-
da Svornosti, či Rokycanova, jejichž opravy 
také doprovázejí úplné uzavírky, termín 
jejich realizace má snadné vysvětlení.

 „V momentě, kdy máme opravit ko-
munikace na čtrnácti místech ve měs-
tě a k tomu máme v běhu další velké 

investiční akce, je jasné, že se některé 
z nich musí sejít. Chápu, že každé omeze-
ní je nepříjemné, a nejvíce pro ty, kterých 
se bezprostředně dotýká, ale neumím 
si představit, že by se tyto stavby ode-
hrávaly jindy než v létě. Protože spousta 
Olomoučanů je na dovolených a ve měs-
tě chybí asi dvacet tisíc studentů,“ po-
dotkl primátor Mirek Žbánek. Podle něj 
jestliže chceme mít město hezké a udr-
žované, musíme do něj investovat. „Věřím 
tomu, že všichni Olomoučané chápou, že 
opravovat ulici za plného provozu zkrát-
ka nejde,“ dodal primátor.

Rozvrhnout množství oprav a inves-
tičních akcí do měsíců, v nichž lze opravy 
provádět, znamená samozřejmě nutnost 
dobře plánovat, a pokud to situace dovolí, 
tak také snahu investiční akce spojovat. 
A to se stalo i v případě třídy Svobody.

OPRAVA TŘÍDY SVOBODY  

Rekonstrukce tramvajových křižo-
vatek a vozovky u okresního sou-
du a tržnice, chodník u polikliniky, 
pokládka detekčních smyček. 

Úplná uzavírka zastávek: 
Náměstí Hrdinů – Palackého – 
Okresní soud. Vyloučena je i tram-
vajová doprava.

Objízdné trasy: 
Ve směru od Brna: Brněnská –Vel-
komoravská – Holická  –  Wittgen-
steinova – 17. listopadu.
Příjezd do Palackého: Brněnská – 
Albertova – Štítného – Krapkova – 
Palackého – tř. Svobody.
Do Pavelčákovy:  zobousměrnění 
souběžné komunikace od České 
spořitelny po hotel Trinity.

Tramvajový provoz:
Linky 3, 6 a 7 nejsou provozová-
ny. Linka 4 je nahrazena linkou 
X4, která vede v obou směrech 
přes Tržnici a třídu Kosmonautů 
dle výlukových jízdních řádů. Linka 
X2/5 je vedena pouze v pracov-
ních dnech po trase Krematorium  
– Palackého – Náměstí Republiky – 
Kosmonautů – Šantovka – Trnkova.
Linka X5/2 pouze v pracovních 
dnech Trnkova – Šantovka – 
Kosmonautů – Náměstí Republiky 
– Palackého – Krematorium.
Linka 5 jezdí ve své trase pouze ve 
dnech pracovního klidu .

OPRAVA TŘÍDY SVORNOSTI   

Oprava 223 metrů silnice od kři-
žovatky třída Svornosti – U Kovár-
ny po křižovatku třída Svornosti 
– Kmochova (včetně).

Stavební práce budou probíhat po 
polovinách, část komunikace vždy 
zůstane v provozu, včetně parko-
vacích míst. 
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Vyřazené, ale funkční autobusy dostali ukrajinští záchranáři
Dva plně funkční autobusy, které ještě 
nedávno brázdily ulice Olomouce, po-
slouží ukrajinským záchranářům. 

Zejména vysoká koncentrace uprchlíků 

z východu Ukrajiny je nyní problémem 
západoukrajinských měst, která se musí 
umět nově postarat o desítky tisíc kra-
janů z východu země. „Proto jsme se 

rozhodli pomo-
ci přímo v místě 
a oslovili jsme 
naše městské or-
ganizace i dal-
ší partnery, zda 
bychom v rámci 
obnovy vozového 
parku nedokázali 
pomoci,“ vysvětlil 
náměstek pri-
mátora Martin 
Major.

Výsledkem 
jsou dva autobusy 

vyřazené Dopravním podnikem. Zamíři-
ly do Lvovské oblasti, kde budou nadá-
le sloužit pro potřebu profesionálních 
hasičů. „Vše jsme koordinovali s Gene-
rálním ředitelstvím hasičského zá-
chranného sboru České republiky, které 
zajistilo zprostředkování daru i přepra-
vu vozidel,“ uvedl tajemník krizového 
štábu města Jan Langr.

Podle předsedy představenstva DPMO 
Jaroslava Michalíka se jedná o vozy, 
které byly vyřazeny v rámci pravidelné 
obnovy vozového parku. „Jsou ale provo-
zuschopné a mohou ještě dobře poslou-
žit,“ upřesnil Michalík.

Autobusy Solaris Urbino 12 v Olomou-
ci jezdily od roku 2004. Mají kapacitu 35 
míst k sezení a 75 k stání. Oba mají naje-
to přes jeden milion kilometrů.   mif

ZPRÁVY Z MĚSTA

Významný objev se podařil badateli 
a popularizátorovi historie olomoucké 
bastionové pevnosti Petru Hofmanovi. 
V jednom ze zahraničních archivů ob-
jevil fotografii, u níž se posléze podaři-
lo potvrdit, že se jedná pravděpodobně 
o nejstarší známý snímek Olomouce. 

Fotografie pochází z období kolem 
roku 1853 až 1855. Autorem snímku 
je významný fotograf druhé poloviny 
19. století Jakob Höflinger. Pocházel 
z regionu Schwarzwald a byl výtvar-
ně talentovaný, vyučil se jako malíř 
hodinových ciferníků a měl tak po-
kračovat v rodinné tradici. Rozhodl se 
ovšem spojit svou profesní dráhu s no-
vým uměleckým řemeslem, fotografií. 
V roce 1853 se vydal nejprve do severo-
českého Rumburku a poté právě do 
Olomouce, kde v průběhu let 1853 až 
1856 strávil jeden a půl roku. 

Fotograf důstojníků
V posádkovém a pevnostním městě pl-
ném důstojníků a vojáků si Höflinger ote-
vřel atelier, v němž tvořil tehdejší módní 
novinku, portrétní fotografie. V Olomouci 
si tímto atraktivním podnikáním vydělal 
1600 zlatých. V roce 1856 přeložil ateliér 
do Lodže a Varšavy a po většinu další 
profesionální dráhy působil hlavně ve 
švýcarské Basileji. Z doby jeho fotografo-
vání portrétů pochází také první známý 
záběr Olomouce.   

Pro svůj snímek nemusel Jakob Hö-
flinger chodit nijak daleko. Zachycu-
je totiž velmi pravděpodobně pohled 
z okna jeho atelieru na rohu dnešních 
ulic 28. října a 8. května, tedy v místě, 
kde dnes stojí galerie Moritz. Zachycuje 
ulici, kterou známe i dnes, ale i Olomou-
čanovi dá práci poznat, že to je ona. Za 
téměř 170 let od jejího pořízení se toho 
hodně změnilo. 

Ulice končí opevněním v místě dnešní 
křižovatky s náměstím Hrdinů a Palacké-
ho ulicí. Není zde ani velký secesní dům 
po levé straně, v němž po desítky let 
promítalo kino Edison (posléze Mír), ani 
budova polikliniky na pravé straně. Mer-
kurova kašna pod okny je, ovšem částeč-
ně zakrytá dřevěnými deskami.

Vzácná náhoda
Díky badateli Petru Hofmanovi teď víme, 
že se přinejmenším jeden originál Höflin-
gerovy tvorby dochoval. Za oceánem ve 
sbírce amerického muzea. 

„Často pátrám v digitálních archivech 
a sbírkách světových knihoven. Musím 
říci, že nejčastější archiválie, která se 
opakovala napříč celým světem, byla 
rytina Lafayetta ve vězení v Olomouci,“ 
uvedl Hofman. Tvrdí, že při vyhledávání 
soupeří s Googlem, který má své limity, 
a také je třeba brát v potaz několik vari-
ant názvů města – Olomouc, Olmütz, Ol-
mutz, Olmuetz, Olomoucensis či  Olm.

„Čistě náhodou jsem zavítal též do 
archivu Institutu Getty ve Spojených stá-
tech.  Neočekával jsem, že by zde byla 
důležitá archiválie pro město. Zadal 
jsem Olomouc a najednou na mě vysko-
čilo přes dvě stě portrétních fotografií 
a také kašna. V tu chvíli jsem věděl, že 
jsem objevil fotografii, která není zná-
má,“ popsal objev Hofman.

Začal vyhledávat další informace 
a zainteresoval do toho i odborníky z ci-
ziny. „Největší dík ale patří panu profe-
soru Fialovi, který se ujal mého objevu 
a byl zdatným garantem celého procesu,“ 
uzavřel Petr Hofman.   mif

 OBJEV V ARCHIVU: NEJSTARŠÍ  
 SNÍMEK OLOMOUCE 
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Nezmeškejte dotace na označení 
provozovny. Jen do konce srpna
K živnostníkům a prodejcům, kteří označí 
provozovnu nebo umístí reklamní poutač 
v olomoucké památkové rezervaci podle 
návodu útvaru hlavního architekta, může 
zamířit finanční podpora. 

„Dotační program má jasný smysl. Je jím 
kultivace veřejného prostoru a pokles vizu-
álního smogu v městské památkové rezer-
vaci. Věřím, že možnost získat příspěvek 
na návrh či výrobu kvalitního reklamního 
poutače nebo vkusné označení provo-
zovny je motivační,“ uvedl primátor Mirek 
Žbánek.

Dotaci mohou žadatelé čerpat na 
pořízení nového návrhu i následnou in-
stalaci. Maximální výše je 15 tisíc korun 
na jednu provozovnu. Minimální spo-
luúčast žadatele je padesát procent 

z uznatelných nákladů. V případě více 
provozoven na úrovni přízemí v jedné 
nemovitosti lze částku násobit počtem 
provozoven.

Přehledný návod sestavil útvar hlavní-
ho architekta ve spolupráci s orgány pa-
mátkové péče. Dokument shrnuje zásady 
kvalitní praxe a vychází ze zkušeností 
českých měst. „Vlastníkům a provozova-
telům radí, jak při schvalování označení 
v městské památkové rezervaci postu-
povat, a urychluje proces při získání 
kladného stanoviska odboru památko-
vé péče,“ uvedla Jana Křenková z útvaru 
hlavního architekta.

Žadatelé o podporu se mohou hlásit 
do 31. srpna. Více informací je na webu 
města.   mmo

Vzniká nové parkoviště ve Foerstrově ulici
Do konce prázdnin bude probíhat stav-
ba nového parkoviště ve Foerstrově 
ulici. Lidé si na nevyhovující parkování 

stěžovali v rubrice Otevřená radnice.
„Podmínky pro parkování v tomto 

místě jsou opravdu nedostatečné, proto 
upravíme stávající pří-
jezdovou komunikaci, 
kde bude patnáct no-
vých parkovacích stání. 
Vymění se také slou-
py veřejného osvětlení 
a předláždí chodníky,“ 
popsal investiční ná-
městek primátora Mar-
tin Major. 

Náklady budou činit 
2,6 milionu korun.   jau

NOVÉ RODINNÉ DOMY 
TABULOVÝ VRCH - OLOMOUC

metr2.cz

www.jiznistrane.cz

FOTOSOUTĚŽ
Olomouc v bublinách
Zapojte se do soutěže vyhlášené 
v rámci doprovodného progra-
mu Ekologických dnů Olomouc. 
Zachyťte místa či momenty, kde 
se setkávají reálné či myšlen-
kové „bubliny“, a nabídněte svůj 
pohled na svět ostatním. Cílem 
je šířit povědomí o udržitelném 
rozvoji a s ním souvisejících té-
matech.

Soutěžní kategorie:
I. Kde příroda potkává člověka 
(fotky, které zobrazují kontrast či 
prolínání přírody a civilizace)
II. Bubliny, ve kterých žijeme (fot-
ky zachycující setkání lidí z růz-
ných společenských skupin, lidí 
s rozdílnými názory)
Jak se přihlásit?
Soutěžící zašle fotografii společně 
s uvedením svého jména, příjme-
ní, data narození, telefonního čís-
la a soutěžní kategorie na e-mail : 
radek.hloch@olomouc.eu nejpoz-
ději do 15. září.
Kdo se může přihlásit?
Soutěž je určená všem Olomouča-
nům starších 15 let.
Co čeká na vítěze?
V každé kategorii budou vybrá-
ny tři nejlepší fotografie. Vítězo-
vé budou pozváni na slavnostní 
vyhlášení, které proběhne 24. září 
na Ekojarmarku na Sluňákově, kde 
obdrží věcné ceny.   mmo
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Čtvrtina století se naplnila v červenci od 
týdne, který byl pro Moravu jedním z nej-
horších v celých moderních dějinách.  
Tehdy se po několika dnech s enormními 
srážkami přihnala z horního toku povod-
ňová vlna, která postupně ničila obce 
a města. Uplynulo 25 let od katastrofic-
kých povodní. 

Olomouc je dnes díky dokončeným nebo 
rozestavěným protipovodňovým opat-
řením chráněna výrazně lépe než tehdy. 
Jelikož tato opatření ale dosud nejsou ho-
tova, vyhráno Olomoučané ještě nemají.

V době klimatických změn je právě 
voda klíčovým živlem. Může jí být málo 
a v určitých momentech zase až příliš 

mnoho. „Stále chybí opatření, která by 
zadržela v krajině vodu. To je zásadní 
věc, ať už řešíme povodně, nebo sucho, 
neboť jsou to dvě strany stejné mince,“ 
uvedl vedoucí odboru životního prostře-
dí Petr Loyka. Zdůraznil, že povodně se 
opakují i po letech sucha a že v době 
klimatických změn se čím dál častěji se-
tkáváme s extrémními přívalovými dešti 
nebo se situací, kdy unavená půda není 
schopna absorbovat nečekané příděly 
vody z dešťů. 

V souladu s přírodou
V Olomouci jdou protipovodňová opat-
ření přírodě blízkou cestou. Smyslem 
je  zkapacitnit koryto Moravy, aby bylo 

schopné provést městem povodeň s prů-
tokem 650 kubíků za sekundu. A zároveň 
začlenit řeku do organismu města.

 „Vzhledem k tomu, že ochrana na 
řece Moravě se pohybuje v řádech mili-
ard korun, je pro Olomouc zcela zásadní 
snaha státu a státního podniku Povodí 
Moravy o uskutečnění všech potřebných 
opatření,“ řekl primátor Mirek Žbánek. 
Proto byla protipovodňová opatření roz-
dělena do několika dílčích etap.

První nahradila nevyhovující most 
u plynárny dvěma novými mosty a vy-
budovala obtokové rameno. Na ni po 
proudu řeky navázala II. A. etapa na 
Nových Sadech, která rozšířila prostory 
kolem řeky, vytvořila nábřeží a dokon-
ce i ostrov uprostřed koryta, který je 
vhodným prostředím pro ryby a vodní 
živočichy. Jejím přímým pokračováním 
bude čtvrtá etapa.

Vše završí třetí etapa
Na počátku července byl otevřen nový 
most Václava Rendera na Masarykově 
třídě. Ten je součástí II. B etapy. „I tato 
etapa má prvky blízké přírodě, jako jsou 
zálivy a tůňky. Snažíme se o vytvoření re-
kreačního prostoru pro obyvatele města 
i o posílení ekologických funkcí řeky,“ při-
pomněl primátor Žbánek.

Nyní město vyhlašuje architektonic-
kou soutěž na třetí etapu protipovod-
ňových opatření, která završí ochranu 
většiny jeho území.   mif

 25 LET PO POVODNÍCH. OLOMOUC JE  
 NA TOM LÉPE, ALE NEMÁ VYHRÁNO 

Lavička přátelství 

Zamýšlený umělecký projekt propojují-
cí Olomouc s jejími partnerskými městy 
symbolicky zahájilo umístění Lavičky přá-
telství do Botanické zahrady Olomouc. 
Na místě hned za vstupem do botanic-
ké zahrady z Bezručových sadů, ve stínu 
pod stromem, lze spočinout na lavičce, 
na níž jsou vyobrazena všechna partner-
ská města Olomouce. 

Lavičku věnovala Olomouci firma mm-
cité na loňské konferenci V4. Je zhotovena 
z recyklovaných materiálů a má speciální 
úpravu proti poškození vandaly.   jau

Rychlý přechod

Pouhé čtyři týdny trvaly stavební práce na 
úpravě přechodu pro chodce v Hněvotín-
ské ulici v křižovatce s ulicí Rošického. 
Předmětem stavby bylo provedení středo-
vého dělicího ostrůvku, úprava chodníků 
a cyklostezky. Opraven byl i živičný kryt 
vozovky v celé její šířce a délce asi 45 met-
rů. Součástí stavby bylo i provedení nového 
osvětlení. Následovat bude ještě výměna 
stávajícího veřejného osvětlení mezi pře-
chodem a křižovatkou se Stupkovou ulicí.
Další přechod, který projde stavební úpra-
vou, je v Remešově ulici.   jau

Oprava toalet

Stoletá budova bývalých veřejných toalet 
v Čechových sadech bude opět sloužit 
svému původnímu účelu. Zdevastovaný 
objekt z roku 1922 olomouckého stavite-
le Jana Hublíka čeká kompletní rekon-
strukce. Stavební část a přípojky na vodu 
a kanalizaci budou hotové ještě letos.
Podle dřívějšího záměru měla být budo-
va zbourána a její funkci měly zastoupit 
mobilní smart toalety. Národní památ-
kový ústav však s demolicí nesouhlasil. 
Radní záměr přehodnotili a zvolili vari-
antu rekonstrukce.   jau
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srpen září

pracovní  
dny

so, ne, 
svátky

pracovní  
dny

so, ne, 
svátky

MŠ Herrmannova 16:30 - 19:00 9:00 - 19:00 16:30 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ a MŠ Demlova 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 15:00 - 20:00 9:00 - 20:00
ZŠ Heyrovského * 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 16:00 - 19:00 9:00 - 18:00
FZŠ a MŠ Holečkova 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 16:00 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ Rooseveltova hřiště uzavřeno 17. - 14.8.2022 15:00 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ a MŠ Náves Svobody 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 15:00 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ a MŠ Nedvědova 9:00 - 12:00 9:00 - 19:00 16:00 - 19:00 9:00 - 19:00
FZŠ a MŠ Rožňavská
(8.-14. srpna uzavřeno)

15:00 - 19:00 9:00 - 12:00
15:00 - 19:00

9:00 - 12:00
9:00 - 20:00 15:00 - 19:00 14:00 - 19:00

ZŠ a MŠ Řezníčkova 15:00 - 20:00 9:00 - 20:00 15:00 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ tř. Spojenců hřiště uzavřeno - provoz bude upřesněn dle možností školy

ZŠ a MŠ Svatoplukova
9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

16:30 -19:00
9:00 - 12:00

13:00 - 20:00 13:00 - 20:00 13:00 - 19:00
ZŠ Zeyerova 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00 15:30 - 19:00 9:00 - 19:00

ZŠ Tererovo nám.
9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

15:00 - 19:00 9:00 - 19:00
13:00 - 19:00 13:00 - 19:00

ZŠ Helsinská hřiště uzavřeno - provoz bude upřesněn dle možností školy

Doporučujeme sledovat aktuální provozní dobu na jednotlivých hřištích, může  být odlišná od rozpisu. 
Pobyt návštěvníků se řídí provozním řádem umístěným na hřišti a pokyny správce hřiště.
* ve dnech státních svátků hřiště uzavřeno

Provoz školních hřišť pro veřejnost
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Žákyně 9. A olomoucké Fakultní zá-
kladní školy Hálkova Leona Glauderová 
excelovala v celostátním kole soutěže 
v němčině. Díky ní si škola připsala dal-
ší z řady prvenství. 

Leona je talent, shodují se učitelé. Je to 
výjimečná kombinace nadání a skrom-
nosti, s níž se dívka ve škole naprosto 
přirozeně prezentuje, říkají o ní její třídní 
učitelka Martina Přichystalová i němči-
nářka Lenka Langerová. 

A soutěže Leoně vyloženě sedí. Jen bě-
hem letošního roku zvládla účast v šesti 
nejrůznějších soutěžních kolech, ať už šlo 
o jazyky, nebo její oblíbený dějepis. Při sou-
těži v německém jazyce excelovala natolik, 

že v celostátním kole získala první místo. 
„Do školního kola jsem se přihlásila pů-
vodně jen tak z nudy, chtěla jsem vědět, 
co se stane,“ přibližuje dívka s úsměvem 
svůj soutěžní začátek. V okresním kole 
sice skončila druhá, ale o to víc motivo-
vaná k přípravě na kolo celostátní. Tam 
uspěla s prezentací na téma moje město. 
Připravila ji jako video s prvky animace. 
Jako kreslená postavička se totiž sama 
postavila do role průvodkyně. 

„Obešla jsem svoje oblíbená místa, 
natočila památky, muzea i olomoucké 
parky s pávy, které mám ráda. A taky za-
chytila olomoucké graffiti, to mi přijde 
úplně fascinující. Všechno jsem sestří-
hala a pak nakreslila postavičku – samu 

sebe,“ popisuje svůj příběh úspěchu Leo-
na Glauderová. 
Kromě jazyků a historie ji totiž baví právě 
figurální kresba a malba. Píše básně, řeší 
logické úlohy, zajímá se o sociální vědy 
a hodně čte. Věnovala se sólovému i sbo-
rovému zpěvu a nevyhýbá se ani sportu. 
Pět let dělala bojový sport krav maga, 
systém sebeobrany izraelských bezpeč-
nostních složek. 

„Dovede zaujmout. Když ve třídě 
mluví, všichni ji se zájmem poslouchají. 
Není ale horlivá, má naprosto přiro-
zenou autoritu, dobře se s ní povídá, 
má široký rozhled. A ještě je skromná,“ 
hodnotila dívku její třídní učitelka Mar-
tina Přichystalová. 

Po prázdninách Leona nastoupí na 
Gymnázium Hejčín. Vybrala si jej pro 
jeho atmosféru, byť uspěla i v přijímač-
kách na Slovanské gymnázium a jako 
první se umístila taky v talentovkách na 
Střední škole designu a módy Prostějov. 

Tyto prázdniny před nástupem na 
gymnázium si s rodiči užívá doma. „Jez-
díme hlavně po Česku, protože rodiče 
zastávají názor, že než začneme pozná-
vat kulturu a historii cizích zemí, měli 
bychom dobře znát tu svoji. A u nás je po-
řád co objevovat,“ předestřela program 
letních dní talentovaná dívka.  

Po maturitě chce Leona Glauderová 
zamířit do zahraničí. Němčinu by ráda 
rozvíjela při studiu ve Vídni, kde bude dál 
volit mezi historií nebo pedagogikou.   ste

 NEOBYČEJNÁ LEONA GLAUDEROVÁ  
 – TALENT Z HÁLKOVKY 

Rodina na cestách 
v Semaforu
Ve čtvrtek 11. srpna se v centru dopravní 
výchovy Semafor uskuteční devátý roč-
ník preventivně soutěžní akce Rodina na 
cestách. Své aktivity předvedou složky 
integrovaného záchranného systému – tři 
typy policie, záchranka, Besip a další ak-
téři prevence v dopravě či první pomoci.

Rodina na cestách se v Semaforu za-
staví mezi 14. a 18. hodinou a slibuje zá-
bavu i poučení pro malé i dospělé.   mmo
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Potřetí: Sousedská slavnost v Úřední čtvrti
Poslední srpnovou sobotu ve 14 hodin na 
rohu Žilinské a Mozartovy ulice odstar-
tuje třetí ročník sousedské slavnosti s ná-
zvem Úřední čtvrť žije. 

„Podobně jako v minulých letech se 
návštěvníci slavností mohou těšit na živá 
hudební či taneční vystoupení, prezen-
taci místních podnikatelů a výrobců či 
několik možností občerstvení. Nebude 
chybět ani tradiční sousedský stůl, kam 
každý může přinést jakékoliv dobroty 

vlastní výroby,“ uvedl za pořadatele Hy-
nek Melichar.

Sousedská slavnost se 27. srpna již tra-
dičně ponese v duchu prolínání minulos-
ti, současnosti a budoucnosti. 

Úřední čtvrtí, ale novou trasou, pove-
de i komentovaná prohlídka se znalcem 
olomoucké historie Vilémem Švecem 
a zajímavá bude určitě i přednáška o plá-
nech na úpravu prostoru kolem někdejší-
ho fortu Galgenberg – nyní Šibeník.   dtx

NAŠI SOUSEDÉ 

Na Kmochově do autobusu bez bariér
Autobusová zastávka Kmochova ve 
směru na Hněvotínskou ulici po sedmi 
týdnech stavebních prací vyhovuje po-
žadavkům bezbariérovosti a cestující ji 
opět mohli začít využívat. 

V prosinci loňského roku byla dokon-
čena úprava zastávky ve směru do cen-
tra, nyní už jsou bezbariérové zastávky 
v obou směrech. Zastávka je v bezbarié-
rovém provedení a pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace vyhovuje.

„Zastávka byla ve zhoršeném staveb-
ně-technickém stavu a již nevyhovovala 
z hlediska bezbariérového nástupu do 

autobusů ani bezbariérového přístupu na 
nástupiště,“ popsal důvody rekonstrukce 
náměstek primátora Martin Major. 

Osmnáct metrů dlouhé nástupiště 
bylo také předlážděno novou betonovou 
dlažbou a celý zastávkový pruh dostal 
kryt ze superplastifikovaného betonu. 
Náklady na opravu činily 970 tisíc korun.

Na zastávce také vznikly nové os-
trůvky pro zeleň a do konce roku přibu-
de na zastávce ještě digitální označník. 
Prozatím se mohou cestující orientovat 
podle klasického stojanu s jízdním řá-
dem.   jau

před

po

Máme na to čísla 
#menimeolomouc

V Olomouci myslíme na budoucí generace a toto jsou jen 
některé ze zajímavých informací o fungování našeho města 
v posledních čtyřech letech. Dlouhodobě podporujeme rozvoj, 
vzdělávání i volnočasové aktivity dětí a mládeže, dbáme na 
jejich bezpečnost, zlepšujeme kvalifi kaci učitelů a otevřeli 
jsme školní hřiště pro veřejnost. 

menimeolomouc.eu

Zmodernizovali jsme 8 škol a školek a 11 školních jídelen 

V rámci „pastelkovného“ jsme mezi prvňáky rozdělili 960 tisíc Kč

Podpořili jsme 947 školských projektů zaměřených na děti a mladistvé 

Nové Sady 
budou slavit
Na předešlé dva ročníky chtějí navá-
zat třetí Novosadské slavnosti. Konat 
se budou 9. září u kaple Neposkvrně-
ného početí Panny Marie mezi ulice-
mi Rožňavská a Voskovcova.

„Opět chystáme pěvecká a taneční 
vystoupení a ukázky různých spor-
tů. Připravené budou rovněž atrakce 
pro děti, skákací hrady či malování na 
obličej. A svou techniku nám přivezou 
ukázat pracovníci technických služeb 
i dopravního podniku,“ vyjmenoval 
předseda komise městské části Jaro-
slav Krátký. Vrcholem bude pro děti 
tolik populární pěna vytvořená hasiči. 

Slavnosti jsou přístupné všem 
Olomoučanům.   dtx

PR
22

08
03

8



12        www.olomouc.eu

OLOMOUC Z VÝŠKY  
VYHLÍDKA Z KANCELÁŘÍ, BYTŮ, RESTAURACÍ 

TÉMA

Pěkná vyhlídka je něco, co člověku vždy 
vyrazí dech nebo ho alespoň zaujme. 
Proto se stavějí rozhledny. A v Olomouci 
je na co koukat. Zjišťovali jsme, jaké to je 
bydlet vysoko, rozhlížet se u kávy nebo 
úřadovat nad městem.

JANA DOLEŽELOVÁ, PAVEL KONEČNÝ

Proměna sila na úplně něco jiného se 
v Olomouci odehrála dvakrát. Cestu 
ukázali manželé Králíkovi. Vila na sile 
se stala ikonickou stavbou a získala na 
Grand Prix architektů i ocenění jako nej-
zajímavější rodinný dům v Česku. Také 
bývalé silo z roku 1936 na Litovelské ulici 
posloužilo jako základ pro stavbu nové, 
moderní pětipodlažní budovy. Stala se 
Stavbou roku 2014 Olomouckého kraje.

Základní deska v oblacích
Nevyužívané silo z roku 1941 koupili Ra-
dim a Barbora Králíkovi v roce 1998 se zá-
měrem vybudovat na něm vlastní bydlení. 
Vnitřní prostor bývalého sila využili pouze 
pro umístění schodiště a výtahu, jinak jej 
nechali zachovaný i s dřevěnými trámy, 
včetně těch ohořelých z dob, kdy tu chytl 
obilný prach. Samotné silo posloužilo jen 
jako základová deska pro nový dům.

„Oba jsme městské typy, ale já potře-
buju také klid, tak jsme si postavili samo-
tu ve městě,“ řekl Radim Králík, který si 
pohled z výšky na rodnou Olomouc i po 
patnácti letech stále užívá. Výhledy se 
neomrzely ani jeho ženě Barboře. „Mož-
ná mi to někdo nebude věřit, ale já se tím 
pohledem z okna pořád dojímám. Třeba 
západy slunce. To je taková nádhera! 

A pokaždé trochu jiná. Takže je pořád fo-
tím,“ vypráví Barbora Králíková. 

Silo na Litovelské ulici využili archi-
tekti pouze pro umístění vzpěr a výta-
hové šachty. Kancelářské prostory mají 
plochu 1100 metrů čtverečních a právě 
proto, že první patro začíná až v 11. pod-
laží, je o ně neustálý zájem. 

„Mít kancelář s takovým výhledem je 
pro některé nájemníky jako splněný sen.  
Vůbec se tomu nedivím,“ usmívá se ma-
nažerka HOPR Group Markéta Dlouhá.

Tvrdí, že úplně jinou atmosféru má 
Olomouc za sluníčka, na podzim, pod 
sněhem i za bouřky. „Ten pohled se 
opravdu neokouká,“ potvrdila. Vždyť kdo 
by si nepřál mít porady na terase s Olo-
moucí u nohou.

Dvě věže
První „mrakodrap“ postavil v Olomouci 
Josef Tesařík se zkratkou RCO. Dnes ho 
z velké části pronajímá krajskému úřa-
du. Jeho druhým počinem je o deset let 
mladší BEA centrum. Podle něj existu-
je pro výškové budovy jediné kritérium: 
jestli jsou užitečné a funkční. „Až pak 
záleží na tom, jestli se líbí. Ale nikdy se 
nemůže líbit všem,“ řekl Josef Tesařík.  

Město považuje za sociálně-ekonomic-
kou entitu, která musí hospodařit tak, aby 
jeho existence byla udržitelná. „Výškové 
budovy mají své opodstatnění, což ukazují 
i všechny evropské metropole, důležitý je 
obsah, ne výška,“ zdůraznil Tesařík.

Regionální centrum bylo první olo-
moucké kongresové centrum a zkratka 
BEA znamená Business-Education-Ac-
celeration a je sídlem Moravské vysoké 
školy. „Nejsou to developerské projekty. 

V žádné budově nejsou byty nebo ob-
chody a na jejich vznik nebyly použity 
dotace,“ podotkl Josef Tesařík. Sám měl 
kancelář na čtyřech místech. Teď sko-
ro u země. Nejvýš byl v 9. patře. „Odsud 
je vidět lépe než shora, tam už je ten 
pohled plochý,“ ukazuje na katedrálu. 
A skutečně. Střecha BEA centra je pouze 
technická. Bez vyhlídky.

Vyhlídka z balkonu
Naopak v 18. patře Regionálního cen-
tra u nádraží se dostanete i na balkon. 
„Prosím,“ pustil nás do větru číšník čínské 
restaurace. A stálo to za to.

Také konferenční místnost v 10. patře 
hotelu Flora je místo, které bere dech 
a poskytuje nejhezčí pohled na panora-
ma města. „Kromě konferencí a zasedání 
se tam konají i svatby nebo rodinné osla-
vy,“ upřesnil Milan Bartoň, ředitel hotelu 
s kapacitou 330 hostů. 

Z balkonu se mohou dívat také ná-
jemci městských bytů z domu v ulici 
I. P. Pavlova s vodojemem na střeše. Ti, 
co bydlí nejvýše, mají nad hlavou tisíc 
kubíků vody. Pokud se dostanete nad 
byty, vidíte jen potrubí. „Samotná ná-
drž je úplně tmavá. Teď jsme asi v její 
polovině,“ říká vodárenský technik na 
točitém schodišti. Ale na střechu se 
tam dostane jen málokdo a málokdy. 
Výhled z vodojemu si užívají hlavně 
nájemníci. Podle informací ze Správy 
nemovitostí Olomouc si na byt úplně 
nahoře i rádi počkají.

Věž, o které se mluví
Pohled na město nabídne v budouc-
nu stavba, která zaměstnává všechny 
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diskuzní skupiny. „Budova Šantovka 
Tower je ve fázi intenzivních projekto-
vých příprav. Je to pro město velmi dů-
ležitá stavba, a musíme proto otestovat 
mnoho variant řešení, abychom vytvořili 
kvalitní přírůstek do architektonické mo-
zaiky Olomouce. Britský architekt Robert 
Bishop ladí vnější design budovy, naším 

cílem je vytvořit ikonickou stavbu, která 
bude příkladem moderní, kvalitní a nad-
časové architektury. Zvažujeme, že v hor-
ních patrech vytvoříme veřejně přístupný 
prostor, který nabídne jedinečný pohled 
na panorama města. Až budeme mít ná-
vrh hotový, rádi ho představíme veřejnos-
ti,“ uvedl za investory mluvčí společnosti 

Redstone Real Estate Petr Hlávka.

A dále?
Jsou i další místa, která poskytují vý-
hled. Radniční věž, věže chrámů, bytové 
domy na Voskovcově ulici, terasa příro-
dovědecké fakulty. Ze všech je z jiného 
úhlu vidět totéž. Olomouc...

Výška: 32 m 
Architekti: Tomáš Pejpek a Szymon Rozwałka
Kolaudace: 2007

Výška: 74 m + 15 m stožár 
Architekti: Tibor Tárkányi, Eva Tesaříková, Jan Navrátil, 
Josef Němec; Kolaudace: 2002

Výška: 63 m 
Architekti: Petr Brauner
Kolaudace: 1973

Výška: 41 m 
Architekti: Blanka Zlámalová
Kolaudace: 2014

Výška: 79 m 
Architekti: Ladislav Opletal, Jaroslav Neischl, Eva Tesaříková
Kolaudace: 2013

Výška: 37 m 
Architekti: Jitka Pacáková
Kolaudace: 1981
Vyhlídka je titulním snímkem.

VILA NA SILE

RCO

VODOJEM

SILO TOWER

BEA CENTRUM

HOTEL FLORA

komín teplárny - 120 m

Výška staveb

jižní věž katedrály 
sv. Václava - 100 m

sloup Nejsvětější 
Trojice - 35 m

věž radnice - 75 m

120 m

60 m

30 m

90 m



14        www.olomouc.eu ANKETA ZASTUPITELŮ

Máte rádi výškové budovy a myslíte, že je potřeba chránit 
olomoucké panorama?
Miloslav Tichý
ANO 2011

Výškové budovy mi ne-
vadí, pokud jsou citlivě 
umístěny do okolní zá-
stavby. Otázkou je, od 
jaké výšky, resp. počtu 
podlaží se již dá hovořit o „výškové budově“. 
Je z daleka viditelná stavba rodinné vily na silu 
bývalých Hanáckých mlýnů vedle Šantovky již 
výškovou budovou? A co hotel Flora v těsném 
sousedství Čechových sadů, z jehož nejvyššího 
patra se mimochodem dělají nejhezčí fotogra-
fie olomouckého panaromatu? Panorama sa-
mozřejmě chránit musíme. Mám ale pocit, že 
pro některé aktivisty se za „ochranou panora-
matu“ skrývá pouze snaha bojovat proti jedno-
mu stavebníkovi, a to je škoda.  

Jiří Zima 
KSČM 

Výškové stavby svůj 
smysl mají. Jen musí 
stát v místech k tomu 
patřičných a  mít 
v sobě značnou míru 
nadčasovosti, což se u olomouckých výško-
vých budov vcelku nepovedlo. Nejenže velmi 
rychle vzhledově zastaraly, ale svým umís-
těním vysloveně hyzdí. A protože nevkus 
developerů nezná hranic, budeme mít v Olo-
mouci v blízkosti centra další výškovou oblu-
du. Čímž se nejspíš dostaneme do učebnic 
urbanismu, ale jako příklad špatné ochrany 
historického panoramatu města a nepocho-
pení jeho estetické funkce.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Líbí se mi výškové 
stavby, monumenta-
lita věží sv. Václava 
vyrůstající z dómské-
ho návrší, radnič-
ní věž signalizující středobod historického 
jádra. Nádherný je častý příměr olomouc-
kých politiků – Eiffelova věž při pohledech 
z Place du Trocadéro na popředí zelených 
Martových polí. Oproti tomu pohled z Ko-
runní pevnůstky na Moravskou VŠ je zážit-
kem spíše útrpným. Olomoucké historické 
panorama bych více chránil. Nové High City 
cítím někde v Hodolanech, někde v osách 
třídy Kosmonautů či Masarykovy ulice.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Ano, výškové budovy 
mám rád. Olomouc by 
měla být rozrůstají-
cím se městem s mo-
derní architekturou 
a infrastrukturou, samozřejmě se zachová-
ním toho historického, co činí Olomouc per-
lou Moravy. A pokud se máme rozrůstat, tak 
je pro nás důležité nezabírat další úrodnou 
půdu, ale plně využít potenciál míst, jako je 
místo po Milo Olomouc. Jsem zastáncem 
rozhodnutí, vizí i  svobodného podnikání 
s přidanou hodnotou pro Olomouc. Nemě-
li bychom si nechat vnucovat názor v nut-
nosti radikálně omezit výšku nových staveb 
v Olomouci.

Otakar Štěpán Bačák
spOLečně

Výškové budovy u nás 
nelze mít příliš rád. 
U dvojice stávajících 
– RCO před nádražím 
a BEA centrum na tří-
dě Kosmonautů, hlavní problém, dle odbor-
níků, je jejich pokleslá forma. Je to o to větší 
škoda, že jsou na místech, kam výškové bu-
dovy patří, což beru jako promarněnou pří-
ležitost. Jiná situace je u  často řešené 
Šantovka Tower, která je navržena blízko 
historického centra, tedy na místě zcela ne-
vhodném. Jediná kvalitní výšková stavba 
v Olomouci je vodojem na Nové Ulici, který 
má kvalitní architektonickou podobu, je při-
měřeně dominantní a je na vhodném místě.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Nejsem zrovna zastán-
ce mrakodrapů, nic-
méně výškové budovy 
tady jsou a rozhodně 
jich i bude přibývat. Je 
to řešení, jak mít na malém prostoru spoustu 
metrů k využití. Ale chránit historické panora-
ma má také něco do sebe. Nicméně ze všech 
směrů, a to i ze vzduchu, je vidět část histo-
rických panoramat. Vybrat tedy směr příjez-
du do naší krásné Olomouce, ze kterého by 
výškové budovy byly povoleny, a tím vznikla 
případně oblast výškových budov? Neumím 
si to úplně představit, ale nevylučuji, že má 
představivost na to třeba nestačí.

Martin Major
ODS

Mám rád kvalitní bu-
dovy a  architekturu. 
Je-li budova výšková 
nebo přízemní, není 
podstatné. Na výško-
vé budovy klademe větší nároky, protože je 
u nich významný i kontext a vztahy s oko-
lím, nicméně vzpomeňme si na to, jaké vášně 
a diskuze probouzel třeba návrh SEFO, a to 
bez ohledu na to, že jde o nevysoký objekt. 
Olomoucké panorama si ochranu zaslouží, 
ale rozumnou, pár základních dálkových po-
hledů. Hledat za každou cenu místo, odkud 
by mohla nějaká výšková stavba být trošku 
vidět, je malicherné.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Výškové budovy ur-
čují vzhled a  cha-
rakter měst, jsou 
symbolem doby, eko-
nomické prosperity, 
využívají nejnovější stavební technologie. To 
platí odedávna. Kvalitní výškové stavby do 
moderního města určitě patří. Umístění budo-
vy však nesmí být nahodilé, musí mít nějaký 
smysl. Důležitá je urbanistická koncepce, aby 
budova zapadla do okolního území. Do dál-
kových pohledů na Olomouc dnes zasahují 
panelová sídliště i novodobé dominanty, kte-
ré mají zásadní vliv. Přesto je důležité a nutné 
panorama města chránit.

David Helcel
Piráti a Starostové

Obecně se proti výš-
kovým stavbám jistě 
nic namítat nedá. Je 
však zásadní rozdíl vy-
nechat mezi Steinway 
Tower uprostřed Manhattanu, jehož panora-
ma je dílem posledních sta let, a Šantovkou 
Tower uprostřed Olomouce, jejíž panorama 
se utvářelo celé tisíciletí. Ochrana panorama-
tu určitě není s rozvojem Olomouce v rozpo-
ru, ba naopak může její prosperitu zásadně 
podpořit. To vidíme na příkladech Heidel-
bergu, Luzernu, Oxfordu, Leydenu a dalších 
srovnatelných měst, která na autentičnosti 
historického jádra úspěšně zakládají svou tu-
ristickou a ekonomickou atraktivitu.
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O čem psát uprostřed léta, kdy má kdekdo dovolenou nebo 
se na ni alespoň těší. Druhá polovina července byla obdo-
bím, kdy se náš národ nebývale spojil. Všem bylo stejně ve-
dro. Většina lidí se soustředila na to, jak se ochladit a zůstat 
v klidu při smršti informací o tom, že v zimě nám pro změnu 
bude pořádná zima.

Červenec jsem začínal, podobně jako v minulých letech, ná-
vštěvou Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Spousta setkání 
s představiteli vlád minulých i současných, s kolegy z krajských 
a obecních samospráv, neziskových organizací, církví či pod-
nikatelského světa nejsou tím hlavním důvodem, proč na tuto 
pouť s rodinou rádi jezdíme. Olomouc jako duchovní centrum 
Moravy tady má vždy významné postavení. Ať už v zastoupení 
představitelů církevního života, Charity a jejích projektů, nebo 
jen díky poutníkům všech generací, kteří se tady setkávají 
a společně sdílí tu atmosféru pospolitosti, podpory a víry. 

Právě Arcidiecézní́  charita Olomouc si zde připomněla 
100 let výročí od založení ve své institucionální podobě, 
tj. od prvních dokumentů a historických materiálů až po 
současnost prezentující Charitu jako moderní, stabilní a 
kreativní instituci. Spolupráce s představiteli města, spo-
lečné projekty, finanční i nefinanční podpora včetně veřej-
né podpory témat, kterým se Charita dlouhodobě věnuje 
v posledních týdnech, opět rezonovaly mým pracovním di-
ářem. Nad rámec běžných témat, jako je práce s lidmi bez 
domova a lidmi v tíživé ekonomické či sociální životní situ-
aci, jsme se setkávali nad projektem rozšíření potravinové 
a materiální pomoci pro osoby a rodiny postižené nastu-
pující energetickou chudobou a zdražováním všech zá-
kladních životních potřeb. Spolu se zástupci Olomouckého 

kraje jsme se dohodli, že s Charitou pomůžeme každému, 
kdo bude pomoc potřebovat. 

Obavy z nadcházejících měsíců zaznívaly i z úst zástupců 
klubů seniorů, kteří mě pozvali na společné setkání. Kromě 
řady podnětů na zlepšení života zejména seniorů v Olomouci 
jsem měl možnost vyslechnout si spoustu pochval na fungová-
ní města a jeho organizací. Přiznám se, že se v roli primátora 
tak soustředím na věci, které si zaslouží zlepšení, a na řešení 
různých problémů, že jsem v rozpacích, když slyším z úst lidí, 
kteří v Olomouci prožili velkou část svého života, místo věčné 
kritiky, že v dnešní podobě je město v nejlepší kondici, jakou 
pamatují. O to víc mě to ale těší. Stejně jako pozvání na potvr-
zení manželského slibu páru, který si své „Ano“ opakovaně řekl 
téměř na den přesně v obřadní síni naší radnice po dlouhých 
50 letech společného života. Zlatá svatba je u nás vždy svát-
kem lásky a vzájemné tolerance, stejně jako nejlepším důka-
zem hodnot tradiční rodiny. A taky příležitostí zeptat se: „Jak 
jste to dokázali?“ Odpověď je vždy podobná té od B. Franklina. 
„Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři.“ 

Na závěr chci poděkovat všem kolegům zastupitelům, 
kteří minulý měsíc nezavřeli oči před situací stovek našich 
spoluobčanů a podpořili před léty dohodnutý převod měst-
ských družstevních bytů do jejich vlastnictví. Nenaplnila 
se tak myšlenka sovětského nejvyššího představitele Nikity 
Chruščova, kterou pronesl při příležitosti stavby mostu 
v Bělehradě, 22. srpna 1963: „Politik je člověk, který slíbí, že 
postaví most i tam, kde vůbec není řeka.“ 

O pět let později mosty přátelství a důvěry rozbily pásy 
tanků, které do naší země poslal jeho nástupce. I letos si toto 
smutné výročí společně připomeneme 21. srpna na Žižkově 
náměstí. Přijďte i vy vyjádřit svůj názor na tehdejší a vlastně 
i všechny ostatní okupace, s nimiž se nelze bez následků smířit. 

A když vojáky, tak na konci tohoto měsíce ty s hudebními 
nástroji. Mezinárodní festival vojenských hudeb vás nejen 
příjemně naladí, ale i připomene, že jsme nejvýznamnějším 
vojenským a hudebním městem v této zemi. Jen hudba totiž 
odplaví prach z každodenního života v rozpáleném městě. 
To jste si jistě ověřili všichni, kteří jste se svěřili hudbě v rámci 
letních večerů na našem festivalu Večerní pohoda u Trojice. 

Přeji všem hodně lásky a pochopení, a když ne zrovna 
zlatou svatbu, tak alespoň zlatého partnera a přátele.

Mirek Žbánek
primátor  

 KDYŽ VOJÁKY, TAK  
 S HUDEBNÍMI NÁSTROJI 

  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

Staňte se patronem 
stromu
Získat vlastní strom v nově vznikajícím 
Parku Lásky a Přátelství u kapličky na 
Nových Sadech znamená zároveň po-
moci znevýhodněným dětem.

Nadace Malý Noe za podpory olo-
mouckého magistrátu finalizuje pří-
pravy na slavnostní výsadbu parku. Ta 
se uskuteční v sobotu 17. září a desítka 
stromů ještě hledá svého patrona. Tím 
se může stát jednotlivec, rodina i firma. 

„Dvacet stromů již svého patrona má, ale 
deset jich ještě na toho svého čeká. Kon-
krétně se jedná o dub zimní, javor mléč, 
lípu velkolistou a okrasnou třešeň,“ uvedl 
předseda správní rady nadace Malý Noe 
Jaroslav Strejček.

Každý patron díky daru získá děkov-
ný list a tím zároveň pomyslný průkaz 
patronství ke svému stromu. „U vstupu 
do parku bude také umístěna informač-
ní tabule s plánem výsadby i se sezna-
mem stromů a jejich patronů,“ vysvětlil 
Strejček.

Nadace Malý Noe zároveň výsad-
bou parku oslaví své patnáctileté výročí 

aktivní pomoci dětem. Jedná se již o šes-
tý sad. V dosavadních pěti zajistila nada-
ce Malý Noe zasazení 348 stromů.

Všechny stromy budou vysazeny 
v okolí kapličky. Zajištěny jsou z pro-
středků města, které pro park poskytlo 
pozemek a výsadbu financuje.   mmo

Chcete svůj strom?
Pokud se chcete stát patronem 
stromu, ozvěte se e-mailem na 
adresu: strejcek.jaroslav@ 
seznam.cz, nebo zavolejte na 
číslo 602 715 210.
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Může historicky bohaté město žít jen historií? Sotva. Může se 
ale o své historické dědictví starat tak dobře, jak tomu nikdy 
dříve v historii nebylo. Do gesce náměstka primátora Matouše 
Pelikána patří mimo jiné i dotace, díky nimž se olomoucké pa-
mátky za pár let výrazně změnily. 
„K úspěšné obnově památek přispěly i moderní technologie. 
Památky se navíc zajímavě zpřístupňují veřejnosti,“ uvedl ná-
městek Pelikán. 

O dotacích toho už bylo řečeno a napsáno mnoho. Co díky nim 
má teď Olomouc?
Během pár let byla díky financím z Integrovaných teritori-
álních investic Olomoucké aglomerace opravena bazilika 
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, rektorátní kaple 
svaté Anny u katedrály, chrám svatého Mořice včetně Engle-
rových varhan, které právě teď odborníci montují po návratu 
z restaurátorské dílny zpět na kůr, ale také radnice, i s těmi 
krásnými slunečními hodinami a erby, které skoro každý obdi-
vuje. Jde celkově o stovky milionů korun, které by město samo 
v rozpočtu nenašlo, případně by to trvalo nesrovnatelně déle. 

Zmínil jste moderní technologie, co ty mají s památkami 
společného? 
Všechny památky se víc přibližují lidem, vznikají nové ná-
vštěvnické trasy a materiály. Například v bazilice na Svatém 
Kopečku vznikl nový atraktivní prohlídkový okruh, jehož sou-
částí je i zajímavý systém digitální prezentace. Digitalizaci 
podstupují postupně všechny objekty, které jsou v péči restau-
rátorů, a návštěvníkům poskytnou zcela jinou dimenzi pozná-
ní. A moderní technologie pomáhají i při restaurování památky 
UNESCO, sloupu Nejsvětější Trojice, kdy sousoší mnoho hodin 
oblétával dron a pořizoval detailní dokumentaci. 

Od digitálních technologií není daleko ke Smart City. To máte 
v Olomouci také na starosti vy. Baví vás tahle oblast? 
Baví mě objevovat možnosti, jak se díky technologiím dá 

zjednodušit život ve městě. Jak lze vztah mezi občanem a ma-
gistrátem přenést do virtuálního světa, do nějž vstupujeme 
z pohodlí domova. Baví mě i praktické aplikování možností 
moderních technologií třeba na hledání energetických úspor 
nebo inteligentní řízení dopravy ve městě a koordinaci křižo-
vatek. Měl jsem radost, když jsme spustili Portál občana. Jsem 
rád za každou další aplikaci nebo službu, která Olomoučanům 
ubere starosti s vyřizováním všeho možného či třeba umožní 
jednoduše hlásit závady. 

K novým technologiím patří třeba i elektrokoloběžky. Nerozčilu-
je vás, že je lidé parkují, kde je napadne?  
Jasně že rozčiluje, nemá to tak být. V tomto směru je rozvoj 
technologie rychlejší než vývoj odpovídající legislativy. Přitom 
samy koloběžky nebo sdílená kola nejsou v principu nic špat-
ného, naopak přispívají k tomu, že se ve městě nedusíme ve 
smogu a netrčíme v dopravních zácpách. Chování lidí ale musí 
odpovídat novým možnostem. Komunikujeme s firmami, které 
koloběžky a kola půjčují, aby sledovali své zákazníky a pří-
padně postihovaly ty, kteří jsou bezohlední a nechají třeba 
koloběžku někde uprostřed cesty. Máme připravenu novinku 
v podobě piktogramů na cestách, které vyznačí správná místa 
k odstavení kol a koloběžek. Kdo to bude ignorovat, třeba si 
už příště koloběžku nepůjčí.  

Kam dál ještě směřují dotace?
Systematicky modernizujeme olomoucké základní a mateř-
ské školy a také jejich sportoviště. Z dotací budujeme nové 
cyklostezky, jejichž síť postupně houstne a konečně začíná 
být i rozumně propojená a pro cyklisty užitečná. Z dotací teď 
třeba stavíme novou tramvajovou trať. V čerpání dotací patří 
Olomoucká aglomerace k nejúspěšnějším v zemi. A brzy již 
vyhlašováním prvních výzev zahájíme nové plánovací období.

A nesmím zapomenout ani na majetkoprávní záležitosti...
Také ty se změnily, a to k větší transparentnosti a hospodár-
nosti. Nechali jsme zpracovat koncepci nakládání s nemo-
vitým majetkem, kde jsme definovali pro město strategické, 
tedy neprodejné pozemky a budovy. Posílili jsme význam 
majetkoprávní komise, jejíž doporučení rada města mnohem 
víc reflektuje. Nevyhýbal jsem se ani řešení složitých přípa-
dů z minulosti, kdy jistě nejobtížnější byl právně komplikova-
ný případ převodů bytů postavených z dotací na nájemníky. 
Museli jsme se popasovat se zpochybněním platnosti smluv 
uzavřených před více než dvaceti lety a při novém schvalová-
ní převodů pečlivě vážit ekonomické zájmy města, doporučení 
právníků a snahu předejít soudním sporům a naplnit závazky 
z minulosti. Řešení se nakonec našlo, za což děkuji všem, kteří 
k jeho nalezení přispěli. 

Takže konec dobrý, všechno dobré?
Ve veřejné správě nic nekončí, jeden problém nahradí pro-
blém další, město žije dál, lidé v něm dál bydlí, pracují, pod-
nikají, studují, baví se. Pořád je co vylepšovat, abychom tady 
žili rádi.   Michal Folta

 „SPOUSTA VĚCÍ SE V OLOMOUCI  
 ZMĚNILA. K LEPŠÍMU“ 

Matouš Pelikán
náměstek primátora
Kompetence: dotační projekty, informatika a Smart City, 
odbor majetkoprávní, Integrované teritoriální investice (ITI)

ROZHOVOR
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Přímo u historické budovy restaurace 
Fontána se návštěvníci olomouckých 
Smetanových sadů mohou těšit pohle-
dem na nové ornamentální záhony. Za-
hradníci z Výstaviště Flora jimi ozdobili 
střed Rudolfovy aleje. 

„Již delší dobu jsme vnímali požadavek 
části návštěvníků Smetanových sadů, 
jimž se stýskalo po dřívější ornamentální 
výsadbě,“ vysvětlila krok Výstaviště Flora 
jeho ředitelka Eva Fuglíčková.

Ornamentální výsadba se objevi-
la na dvou záhonech u vodotrysku. 
Zahradníci tam podle projektu Karin 
Dienstbierové vysázeli letničky doplně-
né o kobercové a solitérní trvalky. Na 

podzim pak odkvetené letničky nahradí 
dvouletky a cibuloviny. 

Návrat tradice
Podoba nových záhonů navazuje na tra-
dici olomouckých ornamentálních záho-
nů a současně respektuje neformální styl 
trvalkových záhonů, jež budou nadále 
zdobit zbytek aleje.

Návrat ornamentů na celou alej není 
v plánu, jejich založení a především údržba 
je až čtyřikrát dražší než u současných štěr-
kových záhonů, které kvetou celoročně.

„Důvodem je především současná 
ekonomická situace a klimatické pomě-
ry – přetrvávající sucho. Založení a údrž-
ba záhonů cibulovin a následně letniček 

v ornamentálním pojetí je výrazně dražší 
než u zbývajících záhonů na hlavní aleji. 
Ornamentální záhony vyžadují nároč-
nější a častější proces výsadby, intenzivní 
závlahu a několikanásobné pletí,“ uvedla 
Fuglíčková.

Stále v květu
Štěrkové záhony nyní ke spokojenosti 
podstatné části Olomoučanů vyplňují 
valnou část Rudolfovy aleje a také veřejný 
prostor v některých olomouckých ulicích. 
Jejich podoba je vedle nižší finanční nároč-
nosti dána i několika dalšími faktory.

„Jsou to moderní zahradnické 
trendy a reakce na převažující sucho. 
U štěrkových záhonů jsme využili kon-
cept plný odolných květin vyžadujících 
minimální údržbu. Druhovou sklad-
bu měli na starost profesionálové,“ 
doplnila Fuglíčková. Cílem, jehož se 
u štěrkových záhonů podařilo dosáh-
nout, bylo také to, aby na nich vždy 
byla část rostlin v květu. A to téměř po 
celý rok.

„Návštěvníci parků si tak procházku 
alejí či ulicemi města vždy užijí. Štěrkové 
záhony totiž pokaždé díky vhodně zvo-
lenému konceptu vypadají jinak, lidé zde 
vždy mohou obdivovat jiné právě kvetou-
cí rostliny,“ zdůraznila ředitelka.   dtx

PARK

 ORNAMENTY JSOU ZPÁTKY 
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NOVINKA
v Aquaparku

 

Aktivity park je lanový park umístěný v části letního areálu Aquaparku se vstupem 

z parkoviště. Součástí je také kiosek s občerstvením a WC. Atrakci si užijete téměř 

celoročně v závislosti na počasí. V letním období můžete návštěvu spojit i s koupáním.

V PARKU VYZKOUŠÍTE:
 3D bludiště
 Vzduchové trampolíny - 
trampolíny jsou určeny pro „děti“ 
od 3 do 99 let

 Baby trampolína (6x6 m) určená 
pro děti do 5 let

 Velká trampolína (14x10 m) 
určená pro děti od 5 let

 Pískovou laboratoř,  
zábavné herní sestavy pro děti, 
bahniště, houpačky  
a kolébačky

 

Aktuální provozní doba na webových stránkách.
Email: info@aqua-olomouc.cz
Telefon: 588 517 770, 771

www.aqua-olomouc.cz/aktivity-park

 
Není počasí na koupání, i tak se u nás 

zabavíte. Užijte si výhled z 13ti metrů.

Celková délka trasy je 107m.

 

 Badminton
 Stolní tenis
 A mnoho 
dalšího

 Beachvolejbal
 Lukostřelba
 Beach tenis
 Turnball

PR
22
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Vlastníci památek mají možnost 
žádat o dotaci na jejich obnovu
Vlastníci nemovitostí, které se nachází v Městské památkové 
rezervaci Olomouc, mají i letos možnost žádat o poskytnutí 
státní dotace z Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových zón na rok 
2023. Dotaci poskytuje Ministerstvo kultury ČR spolu se sta-
tutárním městem Olomouc. 

Dotace je určena na památkovou obnovu objektů, které se 
nacházejí na území Městské památkové rezervace Olomouc 
a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých 
kulturních památek (státem chráněné památky). Dále je třeba 
splnit následující podmínky: 
- obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní pa-

mátkové péči, a zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona);
- dotace se poskytuje pouze na tu část obnovy, která bez-

prostředně souvisí s památkovou podstatou objektu (např. 
obnova střechy, fasády, statické zajištění, restaurátorské 
práce) a proběhne v kalendářním roce 2023;

- obnovu je třeba dostatečně připravit tak, aby mohla být 
v roce 2023 včas zahájena (nejpozději do poloviny října 
2022 musí být k obnově vydáno závazné stanovisko od-
boru památkové péče Magistrátu města Olomouce a také 
souhlas k udržovacím pracím nebo stavební povolení apod. 
odboru stavebního).

- majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 % nákladů 
pro příslušný rok, přičemž dotace je poskytnuta zpětně for-
mou dodatečného příspěvku na provedené práce.

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat do po-
loviny října 2022 na odbor strategie a řízení, útvar hlav-
ního architekta Magistrátu města Olomouce. Formulář 
žádosti je na stránkách města https://www.olomouc.
eu/o-meste/uzemni-planovani/formulare.

Povinné přílohy k žádosti jsou:
- specifikace prací a co nejpřesnější odhad nákladů (u akcí, 

jejichž celkové náklady v příslušném roce přesáhnou 1 mil. 
Kč, je nutno doložit položkový propočet zpracovaný projek-
tantem);

- kopie rozhodnutí vydaného odborem památkové péče Ma-
gistrátu města Olomouce;

- kopie stavebního povolení, případně souhlasu s udržovacími 
pracemi apod.;

- plná moc v případě zastupování (je-li více spoluvlastníků);
- fotodokumentace současného stavu památky, celku i její ob-

novované části.

Další informace žadatelům poskytne Klára Uhlíková, útvar 
hlavního architekta MMOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
tel. 588 488 389, e-mail: klara.uhlikova@olomouc.eu, nebo je 
naleznete na stránkách města https://www.olomouc.eu/o-
-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/dotace-mpr.

Dražba odtažených vozidel
Odbor dopravy a územního rozvoje se stále intenzivně za-
bývá řešením problematiky odstavených vozidel s prošlou 
technickou kontrolou na komunikacích města Olomouce. Po 
splnění všech zákonných lhůt a schváleného povolení k pro-
deji odtažených vozidel, které si provozovatel v zákonné lhůtě 
nevyzvedl, proběhne v pořadí druhá veřejná dražba ve středu 
24. srpna.

Dražit se bude: 
osobní vozidlo Ford, typ Focus, barva zelená-tmavá, RZ 
BRH 14-41, VIN:WF0AXXGCDAXS10511 

nákladní vozidlo Fiat, typ Doblo Cargo 1,9 JTD , barva bílá, 
RZ 5M2 8648, VIN: ZFA22300005204019

Prohlídka pro zá-
jemce proběhne 
od 8:30 do 9:30 
v areálu společnosti 
Track Trade, Pavel-
kova 6, (odstavná 
plocha společnosti 
Spemax), kde jsou 
obě vozidla umís-
těna.

Následná dražba 
vozidel bude tentýž 
den v 10:30 v kan-
celáři soudního 
exekutora Sva-
topluka Šůstka, 
Exekutorský úřad 
Olomouc, Pavelčá-
kova 14, II. patro.

LS KAMENICTVÍ
Lukáš Steininger

• VÝROBA POMNÍKŮ

• ZHOTOVENÍ ŽULOVÝCH KRYCÍCH 

DESEK

• ZHOTOVENÍ ŽULOVÝCH RÁMŮ

• ZHOTOVENÍ PÍSMA

• DOPLŇKY – SVÍTILNY, VÁZY, 

MÍSY, FOTOKERAMIKA

• KOMPLETNÍ KAMENICKÉ 

PRÁCE 

Přerovská 621, Olomouc 779 00
tel.: 608 511 042
e-mail: info@kamenictviolomouc.com
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Městská policie 
chystá další 
branný závod 
pro seniory

Městská policie Olomouc opět 
připravila pro seniory speciální 
branný závod. Uskuteční se 
21. září na Svatém Kopečku 
a v okolí zoologické zahrady. 

Na závod je nutné přihlásit do 
14. září tříčlenná družstva na ad-
rese:vladimira.markova@ 
mp-olomouc.cz nebo na telefo-
nu 585 209 504.

Samotný program závodu po-
čítá s prezentací družstev od 8:00, 
startovní výstřel zazní v 9:00.   ise

ŽIJEME SPOLU

Stará kotelna na Lazcích dostane nové 
využití. Olomoucké Jitro ji za osm milio-
nů korun z dotačních projektů proměni-
lo v dílny. Využívat je budou klienti této 
obecně prospěšné společnosti.

„Dílny budou sloužit jako terapie a zá-
roveň umožní lidem s hendikepem získá-
vat pracovní návyky. Těchto služeb je na 
území města nedostatek, takže se jedná 
o záslužný počin,“ objasnila náměstkyně 
primátora Eva Kolářová.

Klienty Jitra čeká práce se dřevem. 

Budou vyrábět hračky, rámečky a kra-
bičky. „Budou ale také zhotovovat ke-
ramické a dekorativní výrobky nebo 
košíky a svíčky,“ uvedla dále náměstky-
ně Kolářová.

Olomoucké Jitro poskytuje služby 
hendikepovaným přes dvacet let for-
mou denního stacionáře a chráněného 
bydlení. Dílny bude využívat zatím 18 
z 51 klientů. 

Otevření dílen se chystá po skončení 
letních prázdnin.   mmo

 KOTELNA SE ZMĚNILA V DÍLNY  
 DENNÍHO STACIONÁŘE 
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AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ROZHOVOR

ROZHOVOR

PROSTOR, SVĚTLO A ZÁBRADLÍ
Spolupracoval s Ivanem Theimerem a kamarádí s Janem Šépkou. Před 11 lety stál za rekonstrukcí 
Dolního náměstí a nyní opravuje kolonádu v kroměřížské Květné zahradě a náměstí v Dubu. Když 
architekt Pavel Pospíšil (*1953) říká my, není to plural maiestaticus, ale mluví o své firmě, o studiu PAB, 
v němž mezi jeho kolegy patří i jeho syn.
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Narodil se ve Zlíně, vyrůstal v Luhačovicích 
a Karlových Varech, na střední školu chodil 
v Přerově a v Olomouci pracuje od roku 
1979, kdy nastoupil do Stavoprojektu. O ži-
votní dráze Pavla Pospíšila rozhodl nechtíc 
kantor na přerovském gymnáziu. „Rozdá-
val referáty. Já seděl v poslední lavici a on 
už nevěděl, co by. Došel ke mně a říká, so-
větská konstruktivistická architektura. Já 
o tom nikdy neslyšel, ale to předstalinské 
období si mě získalo,“ vzpomínal Pavel 
Pospíšil. Mimo jiné se zasloužil i o to, že 
na radnici se nedávno vrátily barvy na sta-
robylé erby. 

Na čem všem jste v Olomouci podepsaný?
Začalo to budovou okresního archivu, to 
už je třicet let. Pak třeba přístavba učeben 
a tělocvičny gymnázia v Hejčíně, katas-
trální úřad, sídlo firmy Gemo, NH hotel. 
Oprava radnice nebo Ariónova kašna…

Jaká byla spolupráce s Theimerem?
Bylo to inspirativní porovnávání. Já mám 
rád takovou tu severskou, protestantskou 
architekturu, ale on spolupracoval s ital-
skými architekty, tak jsem se dostal do 
jejich myšlení. Já jsem uznával Jacobsena, 
Aalta nebo Švýcara Zumthora a najednou 
je člověk konfrontován s jiným myšlením 
a jejich odlišným smyslem pro detail. Oni 
neřeší problémy s teplem nebo kondenzací, 
jižani jsou prostě jiní. My jsme na tom dělali 
prováděcí dokumentaci a stavební povo-
lení a projednávali to s památkáři. Ivan má 
lidský přístup, tak chtěl, aby se v kašně dalo 
koupat jako v Itálii, ale když jsme to napsali 
do dokumentace, hygiena nám to neodsou-
hlasila, že tam musí být převlíkárny a šatny. 

Takže se v ní dnes koupou načerno?
Museli jsme to změnit, že to může být 
brouzdaliště, ale nemůže se tam kou-
pat. Pak jsme to tady dělali s Ladislavem 
Werkmannem a skládali to ze Stalinova 
a Leninova památníku.

Opravdu? Z pomníku, co byl na dnešním 
Palachově náměstí?
Jsou tam z něj jen fragmenty. Límec je 
z maletínského pískovce jako všechny 
kašny. Sokl pod obelisk je z Božanova. Ze 
Stalina jsou soklíky pod děckama, pod 
Mařenkou a Jeníčkem. A Ivan chtěl k tomu 
pítko jako v Itálii. Ty přívody jsme tam už 
před dvaceti lety nachystali, ale dělaly 
se až nedávno. Kdy vymodeloval hlavice 
a my jsme pak řešili ten spodek.

Když jste dělal Dolní náměstí, napadlo 
vás, že takhle ožije?
Mělo to svůj vývoj. Projekt Horního 

náměstí od Hájka, Šépky a Hradečné-
ho byl na svou dobu revoluční. Když se 
dokončovalo, tak byla vypsaná soutěž 
i na Dolní. Byli jsme soupeři. Vybrali náš 
návrh, který byl v něčem podobný, ale dr-
želi jsme se plánu regenerace památko-
vé rezervace  a cítili jsme jako významné 
vsadit tam ty stromy, protože akácie tam 
byly i v devatenáctém století. 

To na Horním taky byly stromy a nejsou. 
Oni se toho vědomě zřekli. Ale nako-
nec se ukázalo, že problém se sítěmi je 
tak velký, že by to ani nešlo. I když oni 
to stejně cítili tak, že velká evropská ná-
městí stromy nemají.

Vy byste je tam dal?
Já bych je tam uvítal. Kvůli stromům na 
Dolním náměstí se musely výrazně měnit 
sítě. Vnesli jsme tam tu zelenou osu v horní 
části, kde se pod stromy dobře sedí. Uká-
zalo se, že ten potenciál tam je, i když tam 
nevede hlavní pěší trasa, a lidé si to zobyt-
nili. Chtěli jsme to přizpůsobit původnímu 
účelu, kdy tam bylo tržiště. Dolní je lidový, 
Horní náměstí – to je akademický salon.

Čím vším musí být architekt? Historikem, 
sociologem, inženýrem…?
A vodařem, plynařem… Každý architekt 
má svoje východiska. A jak to ukáže ve 
svém návrhu, už je individuální. Odpoví-
dá to jeho naturelu.

A vysoké budovy děláte?
Prostor od třídy Kosmonautů po křižovat-
ku kolem Lokomotivy až k tržnici jsme 
dělali už dávno v urbanistické studii a do 
místa, které je blízké tomu, kde má stát 
Šantovka Tower, jsme navrhli výškový ob-
jekt. Sice ne tak vysoký, ale měl sloužit 
jako Point View, jako pohledová domi-
nanta na ose třídy 17. listopadu.

Ne tak vysoký… To kvůli ochrannému 
pásmu?
Ochranné pásmo městské památkové re-
zervace je definováno od konce minulého 
století a dost vágně. Proto ty problémy. Já 
vidím Šantovku Tower jako investorovu 
snahu o prestiž, které nerozumím.

A myslíte, že to tak je u všech vysokých 
domů v Olomouci?
Já nejsem proti výškovým stavbám, ale 
u nádraží se mi to nelíbí, je to taková 
Kuala Lumpur a kousek dál BEA je zase 
takový mezinárodní styl, který může být 
všude. Mně to není po chuti. My jsme 
v jedné studii navrhovali výškovou bu-
dovu jako snop s klasy. Říkali jsme tomu 

Ječmínek. Podle mě by to mělo mít míst-
ní charakter. Výškové budovy se musí dě-
lat s mírou a měly by mít místní odkaz.

Co se vám tedy líbí?
Pokud věžáky, tak jako Corbusier – uvolnit 
veřejný prostor. Abych to mohl rozvolnit, 
dát tam zeleň, park. Když ty metry někde 
vezmu, vecpu to nahoru, vrátím to dole. 

Je to pro vás pocit tvůrce? Jako u umělců.
Určitě je to tvůrčí, ale nenazval bych to 
uměním, protože ostatní umění nemá 
vnitřní prostor. Architektura jo. Ta musí 
fungovat i vevnitř, je osídlena lidmi. Na 
sochu, obraz se jen díváte zvenku, v ar-
chitektuře se žije.

Takže je to jako užité umění?
Asi se to dá s trochou nadsázky takhle 
nazvat. 

Lámete si někdy nad něčím hlavu?
Člověk přemýšlí furt, jestli je tam všech-
no správně.  Často mám problém se 
zábradlím. Jak ho pojmout. Jak udělat 
ty normový jistoty, který tam být musí. 
Aby tam děcko nestrčilo ruku, jak perfo-
rovaný, aby to bylo bezpečný a hladký 
a sprašný. Architektura je prostor, světlo 
a… zábradlí. Prostor a světlo jde ruku 
v ruce, když tvoříte koncepci. Ale na tom 
zábradlí se to často zadrhne. Můžete mít 
krásný schody, ale záleží na zábradlí.

Je v Olomouci něco, co vám chybí?
Chybí… Beru protipovodňová opatření za 
úžasnou příležitost. Pro mě je řeka Mo-
rava nosným prvkem, ale ten detail mě 
tam zatím přijde nedotaženej. Ty schody 
a tak. Detail mi tam chybí. 

Nechybí tomu krásné zábradlí?
Třeba. Ale například nový most nazývaný 
Rejnok je krásný. Ten původně navržený 
byl dost tupý. Když jsem chodíval kolem 
Moravy a viděl jsem ty meandry a Hra-
disko… tak teď ho ten nový most zastiňu-
je. Ten prvek zvlněného mostu potlačil 
Hradisko. Řeka Morava má ve městě klí-
čový význam. Návrh protipovodňových 
opatření je dobrej, ale nemůžu se s tím 
mostem smířit. On sám o sobě je pěknej, 
ale hierarchii hodnot bych postavil na 
řece a na Hradisku, kterému to konku-
ruje. Stačí čistý výraz a slušné zábradlí 
jako u Bristolu. Chybí mi tam umírněnost 
k tomu, co nabízí barokní Olomouc.

A že vám tady nechybí koncertní hala?
Nechybí. Důležitější jsou dopravní problémy 
a přívětivosti řeky Moravy.   Pavel Konečný
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 V LÉTĚ NA  
 POHODU 
Až do 20. srpna, každý pátek a sobotu mů-
žete zamířit na Horní náměstí na multižán-
rový festival Večerní pohoda u Trojice. 

I letos chce město Olomoučanům 
i návštěvníkům zpříjemnit náladu pro-
střednictvím letních večerů s hudebním 
programem. Na návštěvníky čekají lehát-
ka, v horku je osvěží vodní osvěžovače 
a také dobré nápoje. Více na webu 
letni.olomouc.eu.   ste
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Olympiádu dětí a mládeže vyhrál Jihomoravský kraj 
Téměř 3600 mladých nadějí soutěžilo 
na konci června v Olomouckém kraji na 
hrách X. letní olympiády dětí a mládeže. 
V Olomouci, Prostějově, Přerově, Uničově, 
Kojetíně a Velké Bystřici zápolily výběry 
čtrnácti českých krajů ve dvaceti různých 
sportech. Celkové hodnocení ovládli žáci 
a studenti z Jihomoravského kraje.

„Olympiáda dětí a mládeže byla největší 
sportovní akcí, jakou jsme za poslední roky 
pořádali. Kdo zažil zahajovací ceremoniál 
na Andrově stadionu a jeho atmosféru, kte-
rou vytvořilo sedm tisíc převážně mladých 
diváků, jistě na tento zážitek nezapomene. 
Vůbec nepochybuji o tom, že mladé spor-
tovkyně a sportovci nechali na všech čty-
řiatřiceti sportovištích svůj pot i své srdce,“ 
řekl hejtman Josef Suchánek.

Zatímco první místo zůstalo na Mo-
ravě, stupně vítězů už doplnili pouze 
sportovci a sportovkyně z Čech. Druhá 
skončila Praha a třetí Středočeský kraj. 
Hostitelský Olomoucký kraj se s 375 
body umístil na čtvrté příčce.

Na Olympiádu dětí a mládeže přišlo 
mladé talenty podpořit 127 současných 
či bývalých profesionálních sportov-
ců. Jiří Prskavec postavil trasu vodního 
slalomu a poté ji i s Lukášem Rohanem 
otestoval. Jakub Jurka nechyběl na šer-
mu, Karel Poborský dohlížel na fotbalové 
finále, Jiří Novák sledoval tenisty na kur-
tech v Prostějově a Jiří Tabák podporoval 

sportovní gymnasty a gymnastky. Na 
atletickém stadionu předávala medai-
le Šárka Kašpárková, na tom plaveckém 
zase Barbora Janíčková.

„Výjimečnost Olympiády dětí a mlá-
deže spočívá v unikátní součinnosti 
jednotlivých krajů a Českého olym-
pijského výboru.  Stejně jako v uply-
nulých letech, rovněž v roce 2022 se 
nám podařilo připravit pro děti hlavně 
sportovní zážitek na celý život,“ pozna-
menal místopředseda Českého olympij-
ského výboru Filip Šuman.

Novinkou olympiády byly bílé kar-
ty. Ty udělovali sportovcům rozhodčí 
za fair-play chování. Tato myšlenka je 

dlouhodobě jedním z pilířů Olympiá-
dy dětí a mládeže a poslední červnový 
týden se čestně zachovalo 24 sportovců. 
Komise poté vybrala čin, který ocenila na 
závěrečném ceremoniálu. Odměnu získal 
házenkář Jiří Štěpán z Moravskoslezského 
kraje, který poskytl první pomoc soupeři 
a upozornil rozhodčí, že vstřelil gól až po 
odpískání. Cenu mu předal šestinásobný 
paralympijský vítěz a člen Českého klubu 
fair play Jiří Ježek. 

Oceněn byl rovněž hrdinský čin tre-
nérů házené Miroslava Vávry a Jana 
Slavíka z Jihočeského kraje, kteří při 
procházce městem zachránili tonoucího 
člověka.   deš

SPORT

Olomoucké akvabely vítězkami Primorje Synchro Cupu
Akvabely z 11 zemí startovaly v polovi-
ně června v Rijece na Primorje Synch-
ro Cupu. Celkovými vítězkami poháru 
synchronizovaného plavání se však staly 
Olomoučanky.

Největší úspěch zaznamenaly 
nejzkušenější závodnice v kategorii 

seniorek, které se zasloužily o zlatý 
hattrick v disciplínách Highlight, volný 
tým a volná kombinace. Tyto sestavy 
plavaly ve složení Debora Dvořáková, 
Nicola Juráková, Kateřina Krečmerová, 
Tereza Gažarová, Monika Pospíšilová, 
Michaela Provazová, Lenka Petříková, 

Adéla Půčková, Nela Přibylová a Nela 
Peřinová.

Debora Dvořáková a Nicole Juráková se 
ještě postaraly o zlatou medaili za volné 
duo a stříbrnou medaili za technické duo.

Stříbrnou medaili si starší žákyně vy-
plavaly se sestavou Highlight ve složení 
Valerie Bendová, Jitka Havlová, Alž-
běta Járová, Klaudie Kudělková, Adéla 
Morbicrová, Eliška Neumanová, Natálie 
Strejčková, Eliška Tichá, Sofie Venzhöfe-
rová a Nela Zapletalová.

Ve volné sólové disciplíně skončila 
bronzová Klaudie Kudělková. A dalším 
bronzovým úspěchem v kategorii juniorek 
přispěla Kateřina Krečmerová svou tech-
nickou i volnou sólovou sestavou. Později 
s Nelou Peřinovou pak zůstala těsně pod 
stupni vítězů na 4. místě v technickém duu. 

V celkovém součtu se v Chorvatsku 
nejlépe umístily závodnice synchronizo-
vaného plavání Synchro Olomouc.   dtx
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Devět mistrovských medailí pro veslaře
Na Mezinárodním mistrovství České re-
publiky ve veslování v Račicích zazáři-
li olomoučtí veslaři z kategorií dorostu 
a juniorů. K pěti titulům mistra republiky 
přidali i stříbro a tři bronzové medaile.

Dorostenky ovládly nepárové katego-
rie a zvítězily na dvojce bez kormidelnice, 
na čtyřce bez kormidelnice a na osmě. Eva 
Slepičková a Michaela Uličná si pověsily 
na krk zlatou medaili celkem třikrát, Mar-
kéta Holčáková a Lucie Mrkvová dvakrát. 

Juniorky Jana Slepičková, Hana Hoc-
kaday, Ellen Grossertová a Vendula Hru-
bá se staly mistryněmi republiky jak na 
čtyřce bez kormidelnice, tak na osmě. 
Hrubá s Grossertovou získaly ještě bronz 
na dvojce. Osmy děvčat kormidloval zku-
šený František Lorenc. 

Junioři Vojtěch Hoskovec, Jan Ře-
záč, Filip Stolín, Jan Paták a Ondřej 

Číhal s kormidelníkem Maxem Weinli-
chem přidali do sbírky stříbrné medaile 
z osmy a bronz ze čtyřky bez kormi-
delníka.  Pro poslední medaili, opět 
bronzovou, si dojela čtyřka dorostenců 
Michael Bubniak, David Sklenář, Rado-
van Šolle, Jakub Kukač.

I když se olomoučtí veslaři již pátý rok 
připravují v provizorních podmínkách na 
pískovně u Grygova, rozhodně neztrá-
cí na kvalitě. A těší se, jak po dokončení 
povodňových opatření vyjedou opět na 
řeku v Olomouci.   deš

Hokejisty 
čeká osm 
přípravných 
zápasů
Na atraktivní protivníky narazí 
hokejisté HC Olomouc v přípravě 
na nový extraligový ročník. Nejpr-
ve zamíří do Ostravy a 23. srpna 
se poprvé kohouti představí v do-
mácím prostředí proti Košicím. 

Fanoušci se mohou těšit na 
čtyři domácí přípravné duely 
s Vítkovicemi, Košicemi, Kometou 
a Trenčínem. 

Do extraligového kolotoče na-
skočí Mora 16. září na ledě Plzně. 
První domácí duel nové sezony 
v nejvyšší soutěži je na progra-
mu v neděli 18. září proti Mladé 
Boleslavi. 

Program přípravných zápasů
11. 8. Vítkovice – Olomouc
16. 8. Třinec – Olomouc
18. 8. Kometa – Olomouc
23. 8. Olomouc – Košice
26. 8. Olomouc – Vítkovice
30. 8. Trenčín – Olomouc
6. 9. Olomouc – Kometa
8. 9. Olomouc – Trenčín

Florbalový Tempish Moravian Cup dál roste
Poosmé proběhne 3. a 4. září v Olomou-
ci mezinárodní mládežnický florbalový 
turnaj Tempish Moravian Cup, který bývá 
poslední prověrkou před začátkem nové 
sezony. Kromě tradičních účastníků ze 
Slovenska či Polska přijedou i lotyšští FK 
Lekrings či FK Kurši. 

„Z jednodenních turnajů na jedi-
né hale se za ty roky stal kolos s nece-
lou stovkou týmů, více než tisícovkou 

účastníků a velkou skupinou pořadatelů,“ 
uvedl ředitel turnaje Lukáš Rubín. 

„Turnaj je skvělou možností pro přípra-
vu mládežnických družstev mužské sekce 
a příležitostí k nalákání nových hráčů. První 
zářijový víkend jsou ulice vždy plné skupi-
nek s toolbagy a florbalkami,“ komentoval 
Martin Reimer, prezident FBS Olomouc.

Novinkou letos bude kategorie pří-
pravek.   deš

SPORT

Hlavní soutěží mezinárodních parkuro-
vých závodů J&T BANKA CSI3*-W Olo-
mouc byla Grand Prix započítávaná do 
světového poháru.

Parkur s výškou 155 centimetrů dokázalo 
překonat bez trestných bodů pět dvojic, 

které se tak utkaly na zvýšených překáž-
kách v rozeskakování. Šlo o tři reprezen-
tanty Německa a dva jezdce z Česka.

Jako první nastupoval do zkrácené-
ho parkuru Marek Klus, který s valachem 
Cardozo 4 nakonec dvakrát chyboval 
a jeho výkon stačil na pátou příčku. Hned 

po něm odstartovala obhájkyně loňského 
vítězství Jörne Sprehe, která sedlala devíti-
letého valacha Bailanda 52. Nevyhnula se 
jedné chybě a díky rychlému času skončila 
třetí. Čtyři trestné body za jednu poboře-
nou překážku zaznamenala i další startu-
jící Finja Bormann v sedle valacha A Crazy 
Son of Lavinia. Jejich čas byl 37,64, a tak 
v konečném účtování byla čtvrtá.

Když vstupoval do kolbiště Aleš Opa-
trný, tak věděl, že pokud dokončí s Fo-
rewerem bez penalizace, bude nejhůř 
druhý. Jeho jízda nebyla nejrychlejší, 
konkrétně časomíra ukázala hodnotu 
37,20, ale posledního startujícího do-
stala pod určitý tlak. Alexander Müller 
s klisnou Ohlala 13 od prvních metrů 
zvolil rychlejší tempo, než měl Opatr-
ný. Nakonec však chyboval a jen díky 
nejlepšímu času 36,63 vteřiny skončil 
druhý. „Forewer opět skákal skvěle. 
V Olomouci to ukázal. I když jsem šel 
víc tréninkově, tak to na výhru stačilo,“ 
prohlásil Opatrný.   deš

 SVĚTOVÝ POHÁR POTŘETÍ  
 OVLÁDL ALEŠ OPATRNÝ 



26        www.olomouc.eu

Za podpory: Mediální partneři:Hlavní partneři: Partneři: 

Moravské

LÉTOLÉTO
KORUNNÍ PEVNŮSTKA
KORUNNÍ PEVNŮSTKA

24.–27. 8. 2022

MoravskéMoravské

LÉTOLÉTO 24.–27. 8. 2022
divadelní

24. 8. | 17:00 
Talk show Ivany Plíhalové 
s Michalem Isteníkem (MOST!)

24. 8. | 20:00  
Splašené nůžky

www.moravskedivadelnileto.cz

25. 8. | 20:00 

Starci na chmelu
26. 8. | 20:00 

Noc na Karlštejně
27. 8. | 20:00 

Revizor
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CHCETE TO SPOJIT?

28 7 – 11 9 výstava
SIGNAL III: 
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY ROBERTA 
RUNTÁKA (1900–1990)

po 1 8 film 130/100 Kč

20:00
ERUPCE LÁSKY

pá 19 8 letní kino   130/100 Kč

21:00
KARLÍK A TOVÁRNA 
NA ČOKOLÁDU

pá 5 8 letní kino   130/100 Kč

21:00
HANEBNÝ PANCHARTI

so 20 8 hudba
17:00
URBAN VIBES: OUT OF 
TOWNERS

so 6 8 hudba
17:00
URBAN VIBES: PETER 
COOM

po 22 8 film 130/100 Kč

20:00
PODEZŘELÁ

po 8 8 film 130/100 Kč

20:00
VELKÁ PREMIÉRA

út 23 8 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: KARLA 
MORNSTEIN-ZIEROTIN

st 10 8 koncert 100/80 Kč

19:30
MARTY WALKER

pá 12 8 letni kino  130/100 Kč

21:00
PŮLNOC V PAŘÍŽI

st 24 8 komentovka
18:00
KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA: SIGNÁL III

so 13 8 hudba
17:00
URBAN VIBES: LADA 
KARASKOVÁ

pá 26 8 letní kino   130/100 Kč

21:00
SEDM

po 15 8 film 130/100 Kč

20:00
MEN

so 27 8 hudba
17:00
URBAN VIBES: PETER 
COOM #2

čt 18 8 čtení+hudba
18:00
DŮM S CHIMÉRAMI: MICHAL 
PRIESNITZ 
& LUDMILA LEN

po 29 8 stand-up    250/200 Kč

20:00
KOMIK, KTERÝ 
NEEXISTUJE. JIŘÍ CHARVÁT 
V OLOMOUCI

---------
BTW: V průběhu srpna vznikne 
na fasádě Telegraphu nový murál od umělkyně 
Moniky Žákové. Těšte se!
---------

Telegraph je dobře dostupná komunitní centrála. Od olomouckého 
nádraží je to pár kroků, do hlavních ulic tři zastávky tramvají. Jsme na 
dosah, tak se s námi klidně spojte.

TELEGRAPH  JUNGMANNOVA 3, OLOMOUC
49°35'26.6"N 17°16'34.6"E 
#TLGRPH  WWW.TELEGRAPH.CZ

Sledujte nás na facebooku a instagramu!

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Půjčovní doba se nemění, dětské oddělení a pobočky se otevřou i dopo-
ledne. Pouze v sobotu bude zavřeno. 

 AKCE  

Velkolepá výprava Harryho Pottera – Hra plná magie a kouzel po 
všechny od 9 do 99 let, která prověří statečnost, vytrvalost i důvtip sou-
těžících. Start na náměstí Republiky kdykoliv o prázdninách.

Soutěž o knihu Terryho Pratchetta – Do 31. 8. se čtenáři mohou zapojit 
do soutěže o knihu autora Zeměplochy. Soutěžní lístky v budově na ná-
městí Republiky nebo na www.kmol.cz. 

Pobočka Slavonín čeká na nové jméno pro svého maskota, ztvárněného 
v obří velikosti na stěně uvnitř knihovny. Nápady zanechte na pobočce 
či na slavonin@kmol.cz. Nabízíme i bezplatnou registraci pro nové čte-
náře do konce roku.

4. 8. 15–18 hodin nám. Republiky – Kouzelnické 3D záložky – kreativní 
dílna s využitím moderní techniky 3D tiskáren a 3D per – výroba záložek 
se znaky jednotlivých kolejí školy v Bradavicích.

18. 8. 16 hodin nám. Republiky – Kreslíme mandaly – možnost odreago-
vání a barevného naladění v doprovodu relaxační hudby. Rezervace na 
585 545 123 nebo dospele@kmol.cz.

22. 8. od 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – odpoledne 
s klasickými či novými stolními hrami, vzájemné předávání tipů i zkuše-
ností. Přihlášení na 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz. 

31. 8. 9:30 hodin–Tajemná Olomouc – vycházka pro děti a jejich dopro-
vod po zajímavostech našeho města. Registrace na 585 545 126 nebo 
detske@kmol.cz. 

1. 9. 16 hodin náměstí Republiky – Občanský zákoník 89/2012 Sb. – 
s JUDr. Podivínskou nad „revolučním“ zákoníkem v jeho současném 
platném znění. Potěší úsměvné případy ze soudních síní.  

 PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI 

nám. Republiky  
• prázdninová soutěž pro děti od 7 let DRAČÍ HNÍZDO 
• dračí dílny, vždy od 9:30 hodin 
 3. 8. – zdobení dračích vajec 
 17. 8. – modelování dračích očí 
 Rezervace na 585 545 126 nebo detske@kmol.cz. 

pobočka Jungmannova každou středu 9:30–11 hodin –  Putování s po-
hádkou – pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další překvapení (3–9 
let). Středa 17. 8. je zaměřena na úplně malé děti v rámci akce Book 
start.

pobočka Brněnská 
• 24. 8. 9:30–11 hodin – výtvarná dílna – Dekorace z čajových  
 sáčků (9–15 let). Registrace na 731 611 842 nebo brnenska@kmol.cz. 
• po celé prázdniny – dinosauří kvíz spojený s výrobou 3D dinosaurů 

pobočka Holice 17. 8. 10–11:30 hodin divadelní dílna Čuprděda – zahra-
jeme si na báječné situace, které můžeme prožít nejen o prázdninách 
(2–6 let)

pobočka Neředín 10. 8. a 24. 8. 9:30–11 hodin – Knihohrátky – krásné 
příběhy, zábavné úkoly a tvoření (3–8 let)

pobočka Slavonín 31. 8. 9–15 hodin – Rozloučení s prázdninami – des-
kohraní, kreslení, křížovky, mozkovna, pátrací akce, pohybové hry pro 
děti od 6 let.

 VÝSTAVY  

Pobočka Brněnská hostí výstavu polských ilustrací české překladové li-
teratury pro děti spojenou s prázdninovou soutěží.

Budovu na náměstí Republiky oživuje bulharský umělec Alexandr Ge-
nov a jeho ilustrace knih „Muž, který se směje“ od Victora Huga, „Cortés 
a Montezuma“ od Maurice Collise a „Pán prstenů“ od J. R. R. Tolkiena.

Pobočka Holice nabízí dílka Evy Macholánové – Koně a jiná zvířena.

Pobočka Jungmannova představuje Martina Benčíka a jeho fotografie 
přírody či postav z prostředí oblíbených počítačových her získané za 
pomoci zabudovaného fotorežimu.IN
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LETNÍ FILMOVÉ NOCI

Ohradu v proluce obsadí Zpívající truhly
Proměňující se oblohu nad ateliérem 
výtvarníka Michala Kindernaye nahradí 
v průběhu srpna na nepřehlédnutelné třice-
timetrové ohradě zakrývající proluku SEFO 
u Muzea umění Zpívající truhly (Singing 
Chests). Vytvořila je maďarská intermediál-
ní a zvuková umělkyně Katalin Ladik. 

Instalace má lákat návštěvníky do 
Muzea umění na výstavu akčního umění 
BOSCH+BOSCH GROUP ze sbírek chor-
vatského sběratele Marinko Sudace. 

Katalin Ladik patří k pionýrkám fónic-
ké poezie a zvukového umění. Její pro-
jekt pro ohradu vychází z fotografií, které 

pořídila v roce 1976 v přístavu na ostrově 
Tenerife. Album fotek, na nichž jsou ry-
bářské přepravky s označením v podobě 
pro běžného pozorovatele náhodných 
a nepochopitelných písmen, posloužilo 
jako bohatý zdrojový materiál pro inter-
pretaci ve vokálním projevu.

Autorka se představí nejen svými ar-
chivními fotografiemi, ale prostřednic-
tvím několika reproduktorů především 
svým výrazným vokálním projevem, 
který z ní udělal jednu z nejvýraznějších 
experimentálních umělkyň bývalého vý-
chodního bloku.   dtx

Moravská 
filharmonie 
prodává 
abonmá také 
online

Do 9. srpna je kvůli rekonstruk-
ci uzavřena společná pokladna 
Moravského divadla a Morav-
ské filharmonie. Do té doby lze 
zakoupit abonmá na novou se-
zonu online nebo v sídle Morav-
ské filharmonie (služební vchod 
je z Horního náměstí u vstupu 
do Moravské restaurace) vždy 
v pondělí a středu v době 9:00–
11:00 a 13:00–16:00.   dtx
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Olomoučané se 
setkali s izraelským 
prezidentem 
Na pozvání Kanceláře prezidenta republiky 
a Česko-izraelské smíšené obchodní komo-
ry se členové vedení Moravské vysoké školy 
Olomouc zúčastnili setkání s izraelským 
prezidentem Isaacem Herzogem, který byl 
v červenci v Česku na státní návštěvě. 

Ve Vladislavském sále se hovořilo 
o česko-izraelských podnikatelských 
vztazích, spolupráci ve vědě a výzkumu, 
ale i o dlouhodobém partnerství mezi 
oběma zeměmi. Právě všechny tyto tři 
oblasti zastřešuje Centrum česko-izrael-
ských vztahů a partnerství, které bylo na 
MVŠO založeno loni. Moravská vysoká 
škola zároveň podepsala memorandum 
o spolupráci s Kinneret Academic College.

Letošní hlavní akcí bude zářijová mezi-
národní konference o inovacích ve zdra-
votnictví ve visegrádských zemích, které 
se zúčastní i odborníci z Izraele.   dtx

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

Olomoucký dětský pěvecký sbor Cam-
panella uzavřel na počátku července 
koncertní turné po Spojených státech 
amerických. Myšlenka uspořádat turné 
vznikla před třemi lety s cílem navázat 
na úspěchy sboru a podpořit partnerství 
měst Olomouc a Owensboro. 

Sbor reprezentoval město, region i ce-
lou zemi v devíti státech USA na deseti 
koncertech. Campanella se představi-
la na české ambasádě ve Washingtonu, 
v Českém domě v New Yorku, ve Phi-
ladelphii a Cincinnati. Ale také v part-
nerském městě Owensboro a turné 

zakončila koncertem v Gracelandu, v síd-
le Elvise Presleyho ve státě Memphis.

Program koncertů byl přizpůsoben 
konkrétnímu prostředí. „V kostele převa-
žovaly duchovní skladby, vystoupení na 
náměstí v Owensboro čtvrtého červen-
ce zakončila americká hymna. Publikum 
bylo na všech místech srdečné a pro děti 
bylo velkou poctou setkání s Janou Kán-
skou, dcerou Milady Horákové, která je 
přišla po koncertě na ambasádě pozdra-
vit,“ popsala ředitelka Základní umělec-
ké školy Campanella Iveta Hlubinková.

Během pobytu si mimo koncertů děti 
zazpívaly takřka všude – na letišti, na 
soše svobody i v muzeu bluegrass. „Mezi 
nezapomenutelné zážitky patřilo ces-
tování žlutým školním autobusem jako 
z filmu Forrest Gump i české koláče paní 
Nadi z Philadelphie,“ dodala Hlubinková.

Čtrnáctiletá členka souboru Tereza 
Kvapilová uvedla, že se jí nejvíce líbi-
lo v New Yorku na vrcholu The Edge. 
„A také bydlení v rodinách v Owensboro, 
kde jsme poznali život v běžných americ-
kých domácnostech,“ řekla.  

Turné se účastnilo 27 dětských zpěvá-
ků a tři pedagogové.   dtx

 CAMPANELLA ZPÍVALA V USA 

Roger už nikdy nepřijede
Nevím, jak začít, protože se mi to nepíše lehce. Je to 
pro mne kus života a je to i hodně osobní. Přesto to 
velmi zasahuje i naše město, i když ne nějak okázale. 
Možná jste si někteří v minulých letech (před co-
videm) všimli, že koncem května a v červnu zněla 
poněkud více angličtina v našich restauracích a ba-
rech v centru Olomouce. Do Olomouce jezdí cizinců 
mnoho, ale tato jedna skupinka studentů jezdila 
pravidelně od roku 1999 do roku 2019. 
Celé to začalo v rámci spolupráce s naším part-
nerským městem Owensboro ze státu Kentucky 
v USA. Už v devadesátých letech minulého století 
se navazovaly kontakty na různých úrovních a já 
jsem pomáhal zajistit potřebné cestovní služby pro 
první skupinku studentů středních a vysokých škol 
z Owensboro v roce 1999. Tenkrát spolupráci z ame-
rické strany zaštiťoval Bill West. 
Základní myšlenkou letního studijního pobytu bylo 
poznávání České republiky a částečně i střední 
Evropy. Centrem byla Olomouc jako hlavní místo 
pobytu v partnerském městě a pro studenty byly 
organizovány jednodenní výlety v rámci Moravy a ví-
kendové pobyty do Vídně, Budapešti a Krakova. 
Už v roce 2000 přijel poprvé do Olomouce Dr. Ro-
ger Murphy, který tehdy učil na Brescia University 
v Owensboro. Roger od té doby jezdil každý rok a stal 
se tak pravidelným návštěvníkem našeho města 

spolu se skupinkou stu-
dentů, kteří měli v rámci 
programu hodiny his-
torie, politických věd 
apod. 
I když změnil práci 
a začal učit na Western 
Kentucky University ve 
městě Bowling Green, 
tak stále jezdil do své 
milované Olomouce 
a dokázal přesvědčit 

studenty, aby dali přednost České republice před po-
dobnými programy v Anglii a jinde v západní Evropě.
  S Rogerem jsem tedy spolupracoval celých 20 
let. V posledních letech spolupráce už prakticky 
všichni studenti byli jen z univerzity WKU, kde učil 
Roger, a z Owensboro do této skupiny neposílali ni-
koho. Spolupráce funguje na jiné úrovni, například 
studenti Gymnázia Hejčín navštěvují Owensboro. 
Roger se narodil v Anglii v Liverpoolu, byl velký fa-
noušek tamního týmu FC Liverpool a fotbalu obecně. 
Nakonec zakotvil v USA, kde studoval a založil i rodi-
nu. Přesto ho to asi stále táhlo do Evropy a naše měs-
to mu zůstalo v srdci natolik, že plánoval strávit svoje 
léta v důchodu v Olomouci. To už bohužel neplatí, 
protože 4. 7. 2022 v pouhých 56 letech zemřel. 
Za těch 20 let, kdy k nám se studenty jezdil, ukázal 
naše město a zemi několika stům studentů. Měl 
jsem to štěstí, že jsem mohl na mnoho jejich výletů 
jet a vidět ho při práci, jak studentům vysvětloval 
historické souvislosti dějin našeho regionu, i ve chví-
lích volna někde u piva nebo vína, kdy jsme probírali 
všechno možné. 
Přestože jsem během té doby, co zde Roger jezdil, 
dvakrát změnil práci, vždy jsem si jeho skupinku tak 
nějak vzal s sebou a vždy koncem května a v červnu 
se mnou nebyla doma moc řeč, protože jsem tu měl 
„svoje“ Američany a Rogera. Teď si nedovedu před-
stavit, že někdo jiný Rogera dokáže nahradit. On 
uměl studenty nadchnout, strhnout. Šli za ním, po-
slouchali ho, dovedl namixovat tu správnou dávku 
povinností a zábavy. Mohl bych pokračovat dlouho…
Poslední rok, kdy nás Roger navštívil, byl rok 2019. 
Netušil jsem, že když se loučíme před jejich odjez-
dem do Polska, tak se vidíme naposledy. Roger už 
nikdy nepřijede a bude chybět nejen mně, ale zcela 
jistě i mnoha dalším lidem v Olomouci, které si za ta 
léta získal a s nimiž navázal přátelství. Rogere, díky, 
že jsem měl tu čest Tě poznat. 

Marek Mádr / dnes pracovník v cestovním ruchu

VZPOMÍNKA
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Pěna na Horním náměstí 
ukončí i letošní prázdniny
Na úterý 30. srpna bude na Horním náměstí připravena oblí-
bená akce Rozloučení s prázdninami. Začátek je ve 13 hodin 
a soutěže budou probíhat do čtyř hodin odpoledne.

„Dobrovolní hasiči a strážníci městské policie pro děti při-
pravili ukázku hasičské a policejní techniky včetně simulátorů 
a laserové střelnice,“ potvrdila Naďa Nevrlá z odboru ochrany 
olomouckého magistrátu.

Mezi dalšími atrakcemi se bude vyjímat skákací hrad, ale při-
praveno bude i malování na obličej, výroba odznáčků a různé 
soutěže.

Vrcholem bude soutěž v požárním útoku jednotek dobrovol-
ných hasičů, ukázky hašení a pěnová koupel.   mmo

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

O koloběžkách a zejména jejich elekt-
ro verzích toho bylo již napsáno mnoho. 
Ovšem není den, aby strážníci Městské 
policie Olomouc neřešili případ, který by 
se koloběžek netýkal. 

Od začátku letošního roku evidují stráž-
níci více než 150 přestupků (za celý rok 
2021 se jednalo o téměř 300 přestupků), 
kdy jezdci na koloběžkách nerespektova-
li některé z ustanovení zákona o provozu 
na pozemních komunikacích. 

Nejezděte po chodníku!
„Drtivou většinu z nich tvoří jízda kolo-
běžkářů po chodníku. Nejen, že se svou 
mnohdy bezohlednou jízdou dopouš-
tějí přestupkového jednání, ale během 

chvilky může dojít ke střetu s chodcem, 
a to s fatálními následky v podobě těž-
kých zranění. Zejména elektrokoloběžky 
při své rychlosti kolem třiceti kilometrů 
v hodině a někdy i vyšší nejsou schop-
ny bezpečně zastavit během chvilky na 
krátké vzdálenosti,“ uvedl ředitel měst-
ské policie Pavel Skalický. Pohyb na kolo-
běžce po chodníku je umožněn jen pro 
osoby ve věku do deseti let.  

Podle Skalického by si jezdci na ko-
loběžkách měli uvědomit, že z pohledu 
zákona se na ně pohlíží jako na cyklisty 
a z toho vyplývají jisté povinnosti. 

Mezi nejčastější další přestupky patří 
jízda mimo vyhrazené stezky, nerespek-
tování dopravního značení a světelných 
signálů, kouření cigaret za jízdy, dále 

jízda bez ochranné přilby (u jezdců do 
18 let), jízda v pruhu pro autobusy a co 
je častý nešvar, tak jízda ve dvou lidech 
na koloběžce, která je brána jako jedno-
místná. 

Špatné parkování i zranění
Mimo případy spadající do přestupko-
vé roviny strážníci také řešili oznámení 
o zapnutých alarmech na koloběžkách 
v nočních hodinách nebo jejich nevhod-
né odstavení na chodnících, kdy bloko-
valy bezpečný průchod chodců. V obou 
případech se jednalo o koloběžky ze 
služby, která je určena pro jejich sdílení. 

Jízda na koloběžce má i odvráce-
nou stranu. „V letošním roce byly hlídky 
městské policie na žádost zdravotnické 
záchranné služby přivolány k několika 
případům, kdy koloběžkáři nezvlád-
li své stroje a havarovali. Záchraná-
ři dotyčné na místě ošetřili a k nám 
byl směřován požadavek, abychom se 
postarali o koloběžky do doby, než se 
vrátí z nemocnice. Právě proto bychom 
chtěli apelovat na majitele a uživatele 
koloběžek, aby nepřeceňovali své síly, 
používali zdravý rozum a zejména do-
držovali zákon,“ uzavřel ředitel měst-
ské policie Skalický.   dtx

 KOLOBĚŽKÁŘI SPÁCHAJÍ  
 MĚSÍČNĚ DESÍTKY PŘESTUPKŮ 
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Jak je to nově s předností zprava na křižovatce u Myší díry 
a nemohla by se osázet vyšší zeleň na Brněnské ulici?
Jako vždy i tentokrát jsme do rubriky Otevřená radnice vybrali dotazy, které by mohly zajímat širší publikum než jen tazatele. Stále 
ale platí, že odpovídáme na všechny dotazy, které do redakce přijdou. Je to úkol pro všechny úředníky i politiky. Takže pokud vám 
je něco nejasného, pokud se chcete dozvědět odpověď na konkrétní problém – ptejte se.

Zajímalo by mě, co vedlo k tomu zavést na křižovatce 
u Myší díry, tedy ulic Dr. Milady Horákové – Nálepkova 
– Kaštanová přednost zprava, a to ještě zcela bez kon-
krétního upozornění dopravními značkami A3. Ptám se, 
jaký má tato nová úprava přednosti smysl? Za nejlepší 
řešení považuju urychlené navrácení zažité úpravy dřív, 
než tady dojde k nějakému neštěstí. A pokud na před-
nosti zprava zásadně trváte, pak nechápu, proč není od 
začátku označena podobně výrazně značkou A3, jako je 
označeno zjednosměrnění Kaštanové značkou B2. Proto-
že upozornění na změnu přednosti je z hlediska ochra-
ny majetku a zdraví mnohonásobně důležitější než to, že 
Kaštanová je jednosměrná.

Náš dům se nachází přímo u sjezdu z Velkomoravské 
na Brněnskou a bohužel v letních měsících nelze otevřít 
okno směrem do ulice pro vyvětrání z důvodu nadměrné-
ho hluku od sjíždějících kamiónů a osobních vozů. S tím 
souvisí i rakovinotvorný prach z brzd a obroušených pne-
umatik, který se nám dostává do bytu. Chápu, že zbudo-
vání protihlukové stěny by bylo na dlouho, ale i dnes jsou 
u cesty vysazeny keře, které by mohly být rychle nahraze-
ny stromy nebo vyššími keři, které by mohly hluk a prach 
více zredukovat. Navíc si myslíme, že kamiony v takovém 
množství vůbec do středu města nepatří.

Markéta Prokopovičová

Martin Hojník

K řešení křižovatek s předností vo-
zidel přijíždějících zprava přistu-
puje město především proto, aby 
se v obytných zonách zklidnila 
doprava. 
Během června bylo v lokalitách 
ulic Masarykova, Dr. Milady 
Horákové, kpt. Nálepky, Char-

kovská, Dukelská, Kaštanova, Březinova, Zeyerova, Na Bys-
třičce a navazujících místních komunikacích zavedena zóna 
s omezenou rychlostí a s ní související sejmutí dopravního 
značení upravujícího přednost. Stalo se tak na základě zá-
kona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
konkrétně podle druhého odstavce paragrafu 22. Z toho 
vyplývá, že není povinností označovat křižovatky doprav-
ním značením A3. Přednost vozidel přijíždějících zprava na 
křižovatce nerozlišené dopravním značením plyne přímo ze 
zákona.
Současné dopravní značení bylo navrženo a také odsouhla-
seno z hlediska bezpečnosti provozu dopravním inspektorá-
tem Police ČR a stanoveno rozhodnutím místně příslušného 
silničního správního úřadu. A také bylo navrženo osazení do-
pravního značení IP22 – pozor změna dopravního režimu.
Pokud řidiči nedodržují schválenou úpravu provozu, je věcí po-
licistů a strážníků, aby zjednali nápravu.

Mirek Žbánek
primátor

Na nejvýznamnější dopravní tepny 
v Olomouci záměrně navazují plo-
chy zeleně. Další doplnění  zele-
ně v podobě vyšších stromů nebo 
keřů do míst, která vás zajímají,  
je skutečně potřebné. Bohužel si 
to ale vyžádá koncepční prově-
ření zahrnující projednání a také 
prošetření všech inženýrských sítí, které nesmí kořeny stromů 
narušit. Toto prověření je možné s ohledem na rozpočet od-
boru městské zeleně a odpadového hospodářství zadat v příš-
tím roce. Teprve následně bude možné zařídit výsadbu. Odbor 
městské zeleně a odpadového hospodářství bude tedy při pří-
pravě rozpočtu na příští rok počítat i s touto aktivitou.

Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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Šantovka Tower a férový rozvoj Olomouce
Kauza Šantovka Tower není primárně o líbí či nelíbí, vadí či nevadí. 
Je především o bezprecedentním privilegování vyvoleného investora ze strany 
politiků ve vedení města i kompetentních úředníků na magistrátu. Je o systema-
tickém nadřazování individuálního soukromého zájmu nad zájem veřejný. Je 
o opakovaném výsměchu duchu zákona a názorům soudů. Je o absenci předchozí 
odborné a veřejné diskuze.
Kauza se táhne již 14 let a obstrukce pokračují dále, ačkoli má ŠTW již vydané 
územní rozhodnutí. Rada města vedená tehdejším primátorem Martinem Novot-
ným nejdříve navzdory výhradám útvaru hlavního architekta developerskému zá-
měru v lokalitě Šantovka přislíbila podporu. Po soudním zrušení výškových limitů 
pak nerespektovala názor Nejvyššího správního soudu a odmítla vydat stavební 
uzávěru pro dočasnou ochranu území. Zastupitelstvo poté, co odsouhlasilo pro-
blematickou smlouvu o spolupráci s developerem, několikrát nezákonně odložilo 
projednání změny územního plánu, jež by zrušené maximální výšky na Šantovce 
znovu nastavila. Letos v červnu dokonce zastupitelé rozhodli, že se změna začne 
řešit znovu, a to již potřetí, úplně od začátku. A tak to, co běžně zabere nejvýše 
dva roky, se v tomto případě politicky protahuje již na více než sedm let. Vedoucí 
odboru památkové péče magistrátu Vlasta Kauerová, která běžně v ochranném 
pásmu památkové rezervace nepovoluje střešní nástavbu či billboard, se v přípa-
dě věžáku o dvaadvaceti patrech nerozpakovala vydat celkem čtyřikrát souhlasné 
stanovisko. Vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý opakova-
ně nepředložil připravenou změnu územního plánu zastupitelstvu ke schválení. 
Ano, je toho až příliš mnoho. ŠTW by se tak mohla zapsat do právních učebnic jako 
ukázka systémové podjatosti samosprávy i státní správy.
ŠTW byla prosazena proti koncepci územního plánu bez řádné, poctivé diskuze. 
O obrazu města tak nerozhodlo standardně zastupitelstvo ve spolupráci s archi-
tekty, urbanisty, dalšími odborníky a olomouckou veřejností, ale developer se svý-
mi právníky, klientelističtí politikové ve vedení města a soudní senáty. To by mohl 
být nebezpečný precedens také pro další velké olomoucké investory. 
Věřím, že se kauza ještě vrátí zpět krajskému soudu k dalšímu řízení. Olomouc 
jako druhé nejvýznamnější historické sídlo v zemi si totiž jistě zaslouží vyvážený, 
předvídatelný a hlavně férový rozvoj.

David Helcel / Piráti a Starostové

Třicítka na Masaryčce ve stylu chytré horákyně  
Aktuální text od člena komise pro architekturu a Piráta Davida Nováka: „Po dvou le-
tech vyjíždí tramvajové linky z nádraží do centra. Po 4 letech jsou otevřeny všechny 
mosty přes Moravu. Pro obyvatele, kterým na celou tu dobu prakticky zavřeli město, 
je to skoro sen.
Novinkou je zejména dopravní úprava, která Masaryčku zařadila do zóny 30. Chválí-
me! Jenže dobrá rozhodnutí mají v Olomouci často hořkou pachuť: Podoba oprave-
né třídy od Žižkova náměstí po Bystřičku neodpovídá novému zpomalení.  Pruh pro 
auta svými parametry odpovídá vyšší rychlosti než 30, ale cyklista se krčí při kraj-
nici, kde nemá ani cyklopruh! A to máme cyklogenerel, který na Masaryčce určuje 
cyklotrasu. Další nepříjemné překvapení čeká chodce při vystoupení na zastávce 
U Bystřičky. Pokud chce přejít na druhou stranu ulice, musí překonat pruh navíc. Bo-
hužel tolik potřebného přechodu se nedočkal.
Za mostem přibyl zákaz zastavení. Důsledkem je, že zásobování místních prodejen 
nemá prostor pro složení zboží a zákazníci místo pro stání. A to tu ani před rekon-
strukcí neměli obchodníci jednoduchou situaci. Ulice tak neodpovídá zamýšlené 
funkci živé obchodní třídy a rychlost 30 přísně dodržují jen řidiči tramvají, čímž se 
jejich jízda paradoxně zpomalila.
Připomíná to obdobný případ jiné nedávné rekonstrukce ul. 8. května. Regulační 
plán MPR umisťuje k Mořici pěší zónu, která má vytvořit příjemný veřejný prostor 
s důrazem na chodce. To není výmysl opozice, ale dlouholetý fakt v závazné doku-
mentaci. Výsledná podoba rekonstrukce? Dále jsou v místě úzké chodníky a chodec 
se nemůže cítit bezpečně po celé šířce ulice, vedoucím faktorem v ulici jsou auta. 
Kritika odborné veřejnosti, která na problém v předstihu upozorňovala, dosáhla jen 
dílčích úspěchů na rozšíření chodníků.
Problémem výše uvedených rozporů mezi značkou a podobou ulice je v tom, že 
vytváří pro řidiče netypickou dopravní situaci. Asi jako by na dálnici umístili rychlost 
60. Nová přímá vozovka jako by říkala: „Zde můžeš pokračovat běžnou rychlostí.“ 
Pravidlo plynoucí ze zónové značky je ale jiné. Řidič ovšem není robot a zároveň 
ani policie nemá dost kapacit na neustálý dohled. Proto je důležité, aby podoba 
ulice, která prošla důkladnou stavební změnou, odpovídala nařízenému režimu 
vjezdu a rychlosti. Aby vedla své uživatele a předávala informaci, jak se v místě mají 
dopravně chovat. A to bohužel nenastává ani na Masarykově, ani na 8. května. Olo-
mouc, jako chytrá horákyně, má svou třicítku ne-třicítku a pěší ne-pěší zónu.“

Viktor Tichák / Piráti a Starostové

Vzdušný Rejnok – úspěch s vadou na kráse
Na klíčové městské tepně, Masarykově třídě, otevřeli s náležitou pompou a po 
velmi dlouhé době nový most. Pro jeho charakteristický tvar se mu přezdívá 
Rejnok a jako téměř každá nová výrazná stavba na dohled historického centra 
Olomouce budí patřičné vášně. Zastupitelé ProOlomouc jej vnímají jako úspěch, 
avšak s významnou vadou na kráse. A jak je pro naše město a jeho vedení typic-
ké, je to vada zbytečná, které se dalo a mělo předejít. 
Nejprve trocha historie: V r. 2014 architekti ze sdružení Klubu olomouckých ar-
chitektů - KAO (Helcel, Pejpek, Grasse, Daněk a další) upozornili vedení města, 
že návrhy obou mostů, které se měly zbourat a znovu stavět při protipovodňo-
vých úpravách, jsou nekvalitní. Hlavně ten na Masarykově třídě v projektech při-
pomínal dálniční most, podobný tomu nepříliš vzhlednému u teplárny. 
Ačkoliv pro most na Masarykově třídě již bylo vydáno stavební povolení, po na-
šem upozornění naštěstí zareagoval pozitivně tehdejší radní Jan Holpuch. Vznikl 
nový projekt mostu, jehož autorem je brněnský architekt Antonín Novák. 
Nyní konečně otevřený most s elegantními oblouky působí vzdušně, konstrukcí 
odkazuje k ocelovému obloukovému mostu, který zde stával v minulosti. K na-
šemu překvapení však návrh mostu zcela zapomněl na cyklopruhy, ačkoliv na 
Masaryčce předepisuje olomoucký cyklogenerel cyklotrasu. Když jsme to zjis-
tili, pokusili jsme se to ještě zvrátit návrhem úprav mostu, ale nepodařilo se jej 
již prosadit. Olomouc tedy získala vizuálně zajímavý most, který ale po užitné 
stránce bohužel kulhá na jednu (cyklistickou) nohu. 
Závěrem si neodpustím poznámku na plážové tempo stavebních prací na celé 
stavbě protipovodňových úprav. Radnice byla v nastavení termínů uzávěrek pří-
liš velkorysá, a to na úkor tisíců obyvatel Olomouce. To by se v budoucnu nemělo 
opakovat! Stejně tak by se konečně v Olomouci mělo stát standardem, že prů-
chody přes staveniště pro veřejnost budou provedeny tak, aby po nich bezpečně 
prošel i starý člověk nebo projel rodič s kočárkem či vozíčkář. A aby si po setmě-
ní občané nemuseli svítit na cestu svými mobily, jinak by si polámali nohy. Ne 
kvůli dodržení norem, ale kvůli prosté ohleduplnosti k obyvatelům města.

Tomáš Pejpek / ProOlomouc
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Radost dětí a rodičů v Řepčíně
Letos se opět, po téměř dvou letech, vrátily již tradiční hojně navštěvované 
akce v naší městské části Řepčín. Radostné a usměvavé děti jsou tou nejzásad-
nější motivací, pro které naše akce pořádáme. Daří se nám to především díky 
spolupráci s místním spolkem Naše Řepčínsko, ZŠ a MŠ Svatoplukova, spoustou 
sympatizantů a dobrovolníků z řad občanů nejen z Řepčína a Hejčína a finanční 
podpoře ze strany města prostřednictvím komisí městských částí, díky které mů-
žeme na našich akcích zajistit bohatý doprovodný a hudební program se spous-
tou atrakcí pro děti. 
Kolotoč našich akcí zpravidla začíná již v únoru, a to tradičním plesem, a končí 
podzimními brigádami na údržbě parku. Letošní sezonu jsme však kvůli opatře-
ním zahájili až v březnu, a to Řepčínskou veselicí, která se konala tradičně v sále 
U Kapličky. 
Čarodějnický karneval je další skvělou akcí, kterou jsme ve spolupráci s místní 
školou započali venkovní akce na obvyklém místě parkoviště a přilehlého parku 
Řepák v ulici Břetislavova. Vzhledem k tomu, že karnevalu předcházela veřejná 
brigáda v parku, kde jsme nově instalovali posezení kolem ohniště a postavili 
Májku, měly děti o další atrakce navíc postaráno. Pomohlo nám i krásné počasí.
Kácení máje je další naší hojně navštěvovanou a úspěšnou společenskou událos-
tí. Počasí nám opět přálo. Pro děti jsme připravili mimo jiné také kolotoč, skákací 
hrad, nafukovací skluzavku, aquazorbing v Mlýnském potoce a jízdu na konících 
a koloběžkách.
Zahájení Hodů u vody letos bohužel počasí odsunulo o několik hodin, avšak 
i přesto si děti užily bohatý program. Nechyběl skákací hrad, jízda na konících, 
aquazorbing tentokráte v bazénu, při sluníčku na závěr i mýdlová pěna či zábav-
ný hudební program s živými kapelami.
Velké díky patří všem pořadatelům a dobrovolníkům za nasazení s přípravou ve-
řejného prostranství a také při úklidu po všech našich akcích, ale také spoluob-
čanům za toleranci, především pak v pozdě večerních či nočních hodinách. Akce 
děláme hlavně kvůli dětem, a ty radostné dětské oči za tu námahu přece stojí! 

Václav Kryl / ANO 2011

NÁZOR ZASTUPITELE
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Před sto lety: orlové se těší na slet do Brna!
V našem seriálu se chtě nechtě věnuje-
me často různým rozdělujícím momen-
tům. Mnohokrát jsme psali o sporech 
mezi Čechy a Němci, o rozepřích při 
oslavách významných výročí mezi ka-
tolíky a pokrokáři a dnes se můžeme 
stejnou optikou podívat i na sportovní 
a tělovýchovné aktivity. Přesněji řečeno 
na spolek Orel, který od začátku 20. sto-
letí konkuroval Sokolu. 

Mohli bychom samozřejmě říct mírněji, 
že Orel byl alternativou Sokola, jenže 
v dobovém napětí ve společnosti byla 
jeho existence opravdu vnímána jako 
konkurence. Člověk se ve společnosti 
řadil do jasně daných skupin dle toho, 
do jaké školy posílal děti, do které hos-
pody chodil, které divadlo preferoval, 
a nakonec i podle toho, zda cvičil u so-
kolů, orlů nebo německých turnerů.

Tělocvičná jednota katolíků nazva-
ná Orel vzniká na počátku 20. stole-
tí. Sami její první organizátoři uváděli 
jako důvod vzniku tlak v tradiční orga-
nizaci Sokol proti katolicky smýšlejí-
cím členům. Sokol byl organizací silně 
národoveckou a k jeho vnitřní „ideolo-
gii“ náležel i vlastenecky nesený obdiv 
k době husitské. Z toho pak zejména 
v 90. letech 19. století plynula nevra-
živost vůči všemu katolickému, byť 
i mezi katolíky a kněžími bylo množství 
upřímných vlastenců. 

Od počátku 20. století se při někte-
rých katolických tovaryšstvech utváří 
i tělocvičné odbory. V Olomouci taková 
organizace fungovala od dubna roku 
1908. Jednotný název dostaly orga-
nizace až později, zprvu se jmeno-
valy různě, výjimkou nebyl ani název 
Katolický Sokol. Nakonec se od jara 
roku 1909 ujal návrh P. Štěpána Klapi-
la pojmenovat tyto tělocvičné odbory 
názvem OREL, a to podle vzoru podob-
ných slovinských organizací. Katolický 

politik Jan Šrámek pak vyhlásil oficiál-
ně pojmenování tělocvičných odborů 
názvem OREL na velkém křesťansko-
-sociálním sjezdu v Olomouci o svato-
dušních svátcích dne 31. května 1909.

Orlové se pak prezentovali velký-
mi slety, přesně podle vzoru všesokol-
ských sletů. První se konal ve Vyškově 
roku 1909 a na prázdniny 1922, tedy 
před sto lety, vyšla řada na velký slet 
v Brně. Na něj se pilně připravova-
li i olomoučtí orlové a všichni jejich 
přívrženci po celé dva roky! Na sletu 
se všichni chtějí představit v nejlepším 
světle. 

Z Olomouce vyráží do Brna speci-
ální „orelský“ vlak v sobotu 12. srpna 
brzy ráno. Už ve tři čtvrtě na šest ráno 
vychází z orlovny v dnešní Českobratr-
ské ulici dlouhý průvod cvičenců smě-
rem k nádraží. Doprovází ho hudba! 
Jak moc rádi byli ostatní lidé ve městě, 
když jim dechovka vyhrávala před šes-
tou ráno v sobotu, to si netroufáme od-
hadnout. Nevíme ani, proč se vyjíždělo 
ráno, když zahájení sletu se odehrálo 
až druhý den v neděli. 

Činovníci Orla žádali příznivce, aby 
vyzdobili okna a domy prapory a sym-
boly této organizace. Vyšlo to, a tak to 
byla taková hezká ranní paráda. Ten 
z účastníků sletu, kdo nevyužije spe-
ciálního vlaku po šesté hodině, se pak 
musí mačkat v běžných spojích, podle 
dobových svědectví silně přeplněných. 
Účastníci nesou zpěvníky, speciálně 
k příležitosti sletu vydané, rozdáva-
jí mezi sebou příležitostné pamětní 
sletové plakety, praktické přehledy 
cvičení i fotografické knihy. Je to vážně 
veliká akce, byť ji druhá strana ignoruje 
s o to větší zarputilostí, s jakou propa-
govala slety sokolské. 

Olomouc tedy vypravila nejlepší ka-
tolické cvičence do Brna a těšila se na 
jejich návrat. Ti v Brně ostudu neuděla-
li. V Brně dokonce vyhrávala i „Olomuc-
ká kapela Hanácké orelské župy Jana 
Šrámka“, jejíž vystoupení si chválili 
například hosté Pivovarské restaurace 
na starém Brně. Do Brna jedou i mnozí 
olomoučtí živnostníci, protože při sletu 
probíhá i veletrh, a tak je dobré nabíd-
nout lecjaké kvalitní olomoucké zboží. 
A v Olomouci pak mohli po návratu 
všichni nadšeně vyprávět o sletu, jehož 
se zúčastnilo na 15 tisíc lidí, vystoupil 
na něm papežský nuncius, olomoucký 
arcibiskup Antonín Cyril Stojan a mno-
hé další dobové „celebrity“.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Olomouc plná oficírů
Odhalení busty prezidenta Masa-
ryka v olomouckých kasárnách 2. 
jezdeckého pluku je dne 13. srpna 
1922 důvodem k velké oficírské pa-
rádě. Do Olomouce se sjíždí legio-
nářská honorace, je zde například 
legionář a spisovatel Svatopluk 
Machar, tentokrát ve funkci gene-
rálního inspektora československé 
armády, další básník ve službách 
vojska a bývalý legionář podplu-
kovník Rudolf Medek za minister-
stvo obrany, francouzský náčelník 
hlavního štábu československé 
branné moci generál Eugène Desi-
ré Antoine Mittelhauser a další. 

Benátská noc pro vojsko i lidové 
obecenstvo
Srpnová sešlost k odhalení „Masa-
rykova poprsí v jezdeckých ka-
sárnách“ má i bohatý doprovodný 
program. Odpoledne 13. srpna se 
koná jezdecká slavnost, skoky přes 
překážky, „kozácká metaná“, pro-
stná cvičení se šavlemi a podobné 
tělocvičné kratochvíle. Hraje hudba 
6. pěšího pluku.  Jezdecká kasárna 
sídlí na břehu řeky Moravy a ta hra-
je v programu také roli. Připravena 
je od 18:30 veselice, lidé mohou 
využít plovoucí kavárnu nebo lodě 
v rámci „benátské noci“. Účast pub-
lika je veliká a všichni spokojeni. 

Pravidelné koncerty ve Smetano-
vých sadech
O kulturu se v létě starají i vzorní 
majitelé restaurací. Například re-
stauratér Břetislav Drápal, jehož 
jméno je Olomoučanům dodnes 
dobře známo, pořádá v srpnu u re-
staurace ve Smetanových sadech 
každou středu a sobotu velký kon-
cert vojenské hudby. Vstupné jed-
na koruna! Občerstvení zajištěno! 

Kdo se ujme rusínských sirotků?
Okresní péče o mládež v Olomou-
ci hledá rodiny, které by se ujaly 
devíti rusínských děvčátek z Pod-
karpatské Rusi, sirotků ve věku 6 
až 12 let. Dle anonce Okresní péče 
o mládež se jedná o „lidi krásné, 
přirozené inteligence, jimž válka 
zahubila rodiče a vzala domov“. 
Jak dodává redakce, „Rusíni sklá-
dají velké naděje do spojení s re-
publikou československou“.   mif

SRPEN 1922 TELEGRAFICKY

TĚLOCVIČNÉ ORGANIZACE
Sokolové mohli oprávněně připo-
mínat členům Orla, že organiza-
ce vznikla dle sokolského vzoru, 
včetně stejnokrojů. Jenže i Sokol, 
založený roku 1862, byl vlastně 
určitou českou modifikací starší-
ho vzoru, a to německých turnerů, 
jejichž kořeny sahají až do roku 
1846. Starší vzory se napodobova-
ly vždy a všude. 
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TIRÁŽ

TAJENKA
Jediné, co je horší, než když se 
o vás mluví... 
— Oscar Wilde (1854–1900), v Anglii pů-
sobící dramatik, prozaik, básník a esejis-
ta irského původu.
Tři vylosovaní výherci obdrží dvě 

vstupenky do aquaparku. Tajenku kří-
žovky zasílejte do 19. srpna na adresu: 
Magistrát města Olomouce,  Horní ná-
městí – 583, 771 27 Olomouc. Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronicky 
můžete vyluštěnou tajenku zaslat na ad-
resu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte 

prosím uvést své jméno, telefon a doručo-
vací adresu. Tajenka z minulého čísla: 
Život je jako jízda na kole. Musíš se hýbat 
vpřed, abys neztratil rovnováhu.
(Albert Einstein) 
Úspěšní luštitelé: Hana Pavelčáková, 
Vladimír Přidal a František Horský.
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Easy Sudoku Puzzles 7 
www.printablesudoku99.com 
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Týden vojenské historie
20.–27. srpna 2022 | Olomouc

• Otevřené forty 
• Historická děla na Korunní pevnůstce

• Den s Armádou ČR 
• Přelet JAS-39 Gripen

• Dny otevřených dveří Domu armády Olomouc
• Komentované prohlídky a výstavy

• Zpřístupnění Správního archivu Armády ČR
• Písková socha Marie Terezie

• Mezinárodní festival vojenských hudeb

zve statutární město Olomouc a Armáda ČR | změna programu vyhrazena | tydenvojenskehistorie.olomouc.eu
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Olomouc | Horní náměstí
letni.olomouc.eu

multižánrový hudební festival

večerní

Pohoda
u Trojice

8. července — 20. srpna 2022
vždy v pátek a sobotu | 19:00-22:00
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