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Morava
pro
Olomouc
Øeka Morava v Olomouci má být
v nejbliších letech velmi zásadním
zpùsobem pøestavìna. Pøípravy
na její úpravu, na budování hrází,
nábøeí èi nových mostù jsou v plném
proudu.
Zkapacitnìní Moravy urèí podobu
øeky ve mìstì na dalších sto let.
Chceme tuto pøíleitost vyuít
pro revitalizaci jejího toku a zaèlenìní
koryta s pobøeními zónami
do urbanistické struktury Olomouce?
Chceme okolí øeky Moravy více
vyuívat pro trávení volného èasu,
sport a rekreaci? Nebo se spokojíme
jen s dosaením hlavního cíle, kterým
je protipovodòová ochrana mìsta a
na další aspekty vztahu mezi
mìstem, øekou a lidmi budeme
rezignovat.
Podívejte se, jak by øeka Morava
mohla v Olomouci vypadat, vizualizaci
alternativního návrhu její úpravy
n a j d e t e n a % w w w. u p r m . c z .
Na uvedeném odkazu je ke staení i
studie Unie pro øeku Moravu
„Zkapacitnìní koryta øeky Moravy
v Olomouci, zpøírodnìní poøíèní zóny
a zapojení øeky do struktury mìsta".

Øeka Morava pro Olomouc
Zdálo by se, e øeka protékající mìstem je nejatraktivnìjším místem, které mùe sídlo jeho
návštìvníkùm i obyvatelùm nabídnout. A e prostor kolem øeky je jako stvoøený pro veøejný ivot.
Ne všude. V Olomouci to tedy neplatí a zatím vypadá, e ani nebude. Oficiální projekty rozsáhlých
protipovodòových úprav, jejich investorem bude Povodí Moravy, s.p. a té Statutární mìsto Olomouc,
jsou toti prvoøadì podøízeny jedinému úkolu - pøevést Olomoucí velkou vodu. Pøitom je obecnì známo,
e tohoto nejdùleitìjšího úèelu mùe být dosaeno spoleènì s dalšími efekty. Konkrétní návrhy
pro Olomouc pøinesla ji v letech 1998-2001 zpracovaná studie Unie pro øeku Moravu. Ing. Václav
Èermák a kolektiv v ní ukazují, jak lze:
- zajistit protipovodòovou ochranu mìsta
Olomouce (zkapacitnìním koryta øeky),

- revitalizovat øeku Moravu na území mìsta
(tj. dílèí zpøírodnìní koryta),
- zapojit øeku do urbanistické struktury mìsta a
zpøístupnit poøíèní zóny pro jeho obyvatele.
V Olomouci mají být do roku 2012 vybudovány
rozsáhlé protipovodòové úpravy koryta
Moravy, nová nábøeí, bermy a hráze. e je tu
pøíleitost i pro souèasné vytáhnutí øeky z její
ilegality ve mìstì a zaèlenìní bøehù
do veøejných prostranství se zdá samozøejmé
a dokonce ekonomicky výhodné. To by ovšem
veøejný zájem musel být prioritním zájmem
naší radnice.
Jedním z nejvíce zasaených mìst pøi povodni
v roce 1997 byla Olomouc. Loni, po deseti
letech (!), byla dokonèena první stavba
plánovaného rozsáhlého komplexu
protipovodòových opatøení (tj. obtokové koryto
u pevnùstky). Dost èasu na to, aby se celá vìc
detailnì prodiskutovala, posoudila a našlo se
nejlepší øešení. Navrená øešení firmy Pöyry a
dokonèení první etapy však ukazuje, e øešení
bylo asi pro nìkoho výhodné, ale urèitì ne
pro obyvatele Olomouce. Mìsto navíc úplnì
rezignovalo na monost zaèlenìní øeky
do ivota ve mìstì! Dokonèená první etapa
(betonový kanál) je toho bohuel smutným
dùkazem. Neobstojí argumenty o soukromých
pozemcích a nesouhlasu vlastníkù. Jak to, e
na postavení dálnice èi prùmyslové zóny se
vdy podaøí s vlastníky dohodnout? Copak
ochrana pøed povodnìmi a ivotní prostøedí
ve mìstì není té, tak èasto skloòovaným,
veøejným zájmem?

Lidé v Olomouci z protipovodòových úprav
nejvíce zaregistrují úplné pøebudování
kamenného nábøeí mezi tøídami
Komenského a Masarykovou. Dojde zde
k výraznému posunu nábøeních zdí
smìrem k zástavbì, vzniklý prostor bude
sníen a vzroste tak kapacita toku.
Na vytvoøených bermách bude stezka
pro pìší, cyklisty a snad nebude
zapomenuto na vozíèkáøe. Rozhodnì by
èást berem mìla být travnatá a zdi
èásteènì zarostlé popínavými rostlinami.
Èistì zdìné a vydládìné koryto by
pùsobilo studenì.
Úprava toku Moravy v jiní èásti
mìsta Olomouce.
Vlevo øešení dle oficiálního projektu
(Pöyry Enviroment).
Dole alternativní návrh, který
zahrnuje i dílèí zpøírodnìní koryta
Moravy a zpøístupnìní poøíèních
zón pro rekreaci. Oproti pùvodní
studii Unie pro øeku Moravu došlo
v této úpravì k územní redukci
v rozšiøování koryta, jedná se
o kompromisní variantu.

Morava mezi mosty Velkomoravská a U dìtského domova protéká širokým mezihrázovým prostorem.
Mají zde být zvyšovány hráze a sniován suchý mezihrázový prostor (bermy). Bylo by škoda, kdyby zde
nedošlo i k revitalizaèní úpravì vlastního toku. Koryto øeky by zde mìlo být více rozèlenìno, vhodnì
pùsobí i rozdvojení toku (vznik ostrùvku) a ádoucí je pøítomnost štìrkových pláí. Tyto øíèní prvky jsou
atraktivní pro pøírodu a lidi. Samozøejmostí by mìla být pøítomnost bøehových porostù, tedy stromù a keøù.
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