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V průběhu letních 
měsíců se Národní dům 
těší opět velké pozornos-
ti našeho města. Rekon-

strukce technického zázemí restaurace, ale 
především rekonstrukce interiéru restaura-
ce je dalším, technicky i organizačně vel-
mi náročným dílem, na kterém se podílí 
celá řada řemeslníků a restaurátorů. Samo-
zřejmě, že předtím, než se pustili do práce, 
muselo padnout rozhodnutí, kdo nám toto 
dílo namaluje. 

Ing. Beran z projekční a architektonické 
kanceláře CAD PROJEKT je zcela určitě 
zárukou dobrého výsledku, stejně jako sta-
vební společnost Navrátil Prostějov, Pasíř-
ství Houska a Douda z Buštěhradu, restau-
rátoři Hořínek z Olomouce, Trizuljaková 
a Miklíček z Brna, restaurátorské dílny 
Zlámalové z Litovle, fi rma VAPO J. Vašek 
Kratička či fi rma LACHMAN Prostějov. 
Od všech očekáváme, že odvedou velmi 

dobrou práci a poradí si i s termíny dokon-
čení. Ale děkovat budeme samozřejmě až 
poté, kdy jejich dílo převezmeme.

V restauraci bude nová podlaha, omítky, 
tapety a také nová elektroinstalace včetně 
požárního zabezpečení a elektronického 
zabezpečení objektu. Toto bude napojeno 
na pult městské policie. Návštěvníci se 
dále mohou těšit například na renovované 
obložení v „chambre séparé“, renovované 
Grácie, vstupní dveře  a schodiště. Prosto-
ry budou osvětlovat jednak původní lust-
ry z roku 1907 a jednak kopie původních 
svítidel.

Personál restaurace se dočká nového 
zázemí, stejně tak jako učni a studenti, 
kteří zde vykonávají praxi.

A na nevyslovenou otázku, kolik nás to 
bude všechno stát, prozradím, že celkové 
náklady na tuto akci můžeme odhadnout 
na dvanáct milionů korun.

Co dodat na závěr? Začátkem září 
restauraci Národního domu otevřeme 
a přejme si, abychom byli příjemně pře-
kvapeni.

Rekonstrukce restaurace 
Národního domu

Specialisté z Povodí Moravy vypustili 
do plumlovské přehrady přípravek PAX 
18, který zabrání růstu sinic, a tím zabez-
pečí minimálně do konce letošní sezony 
koupání ve vodní  nádrži. Zmíněná látka 
se běžně používá ve vodárenství k úpravě 
vody a její použití schválily všechny kom-
petentní instituce. 

Samotnou aplikaci přípravku sledovali 
i starosta Prostějova Jan Tesař a poslanec 
Parlamentu ČR Radim Fiala. „Pro Prostě-
jováky je plumlovská přehrada a okolí jed-
ním z oblíbených výletních míst. Bohužel, 
v průběhu letní sezóny se už tradičně voda 
pokazí, zamoří ji sinice a koupání je tak 
v podstatě znemožněno. Věřím, že takto 
ošetřená voda vydrží alespoň do konce 
sezóny a že toho milovníci plavání využi-
tí,“ uvedl Jan Tesař. 

Aplikace přípravku PAX 18 přišla na 
zhruba dva miliony korun. „Náklady 
v tomto případě nenesou obce, ale stát,“ 
upozornil Radim Fiala, který tento způsob 
fınancování pomohl zajistit. 

Město Prostějov sleduje problematiku 
plumlovské přehrady už řadu let. V loň-
ském roce uvolnilo 250 tisíc korun na 
studii k ozdravění vody v nádrži. Finance 
byly tehdy z části určeny například na tzv. 
monitoring účinnosti jednotlivých látek, 
kdy odborníci zkoumali, který prostředek 
je nejvhodnější  v boji proti sinicím.

Shodou okolností obdrželo město Pro-
stějov před několika dny v elektronické 
i písemné podobě výsledky zmíněné stu-
die. „Jsou v ní mimo jiné podrobně analy-
zovány sedimenty v Podhradském rybníku 
i stav ve vodní nádrži Plumlov. Dále jsou 

zde navržena dlouhodobá opatření vedou-
cí ke zlepšování kvality vody,“ shrnul sta-
rosta Prostějova Jan Tesař. 

Celá studie je zveřejněna na městských 
webových stránkách (www.mestopv.cz)  
a zájemci do ní mohou nahlédnout také 
v informačním středisku Městského úřadu 
Prostějov  na nám. T. G. Masaryka.   

K „ozdravění“ vody v přehradní nádrži 
má přispět i speciální čistící zařízení insta-
lované koncem června. To by bez jakéko-
liv energetické náročnosti mělo fungovat 
nepřetržitě. „Jedná se o speciální hladino-
vý sběrač, který zajistí, aby se na hladině 
netvořily zelené plotny sinic a vodního 
květu,“ upřesnil Radim Fiala s tím, že obě 
zmíněná opatření mají zajistit, oby se na 
přehradu opět vrátil turistický ruch a pod-
nikatelské příležitosti. „To nejtěžší nás 
ale teprve čeká. Z dlouhodobého hlediska 
musíme zajistit, aby z okolních obcí a kra-
jiny přitékala do plumlovské přehrady 
čistá voda. Teprve pak bude možné a efek-
tivní čistit dno a provádět další opatření,“ 
zdůraznil Fiala. 

Bližší informace o připravovaných pro-
jektech, které by měly přispět k ozdravění 
vody a krajiny kolem přehradní nádrže, 
získáte na Dnu plumlovské přehrady, kte-
rý proběhne v sobotu 8. září. Jeho součás-
tí budou mimo jiné i vystoupení country 
skupin či soutěže pro děti i dospělé. 

„Den plumlovské přehrady je pořádán 
ve spolupráci s Povodím Moravy a okolní-
mi obcemi,“ upřesnil Fiala s tím, že plum-
lovská přehrada bude také dějištěm tiskové 
konference, na kterou pozvání přijal mimo 
jiné i  ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič ministr vnitra Ivan Langer a generální 
ředitel Povodí Morava Miroslav Duda. 
„Společně představíme nový projekt mik-
robublinné aerace, který bude spuštěn ještě 
v letošním roce a jehož pořizovací náklady 
se budou pohybovat v desítkách milionů 
korun,“ přislíbil Radim Fiala. 

 Jana Gáborová, 
  Yvona Pudilová

Ozdravění vody v plumlovské 
přehradě odstartováno 

Po speciálním čisticím zařízení a přípravku PAX 18 přijde na řadu mikrobublinná aerace 

Aplikaci přípravku PAX 18 sledovali i starosta Prostějova Jan Tesař a posla-
nec Parlamentu ČR Radim Fiala.  Foto: gab

V období od 15. srpna do 8. prosince 
2007 bude uzavřena část Olomoucké ulice 
v prostoru kolem plánované stavby mostu 
přes řeku Hloučelu. Investor akce podal na 
odboru dopravy Městského úřadu v Pros-
tějově žádost o uzavírku v uvedeném 
období.

Automobilová doprava a autobusová 
doprava bude po dobu uzavírky využí-
vat souběžného mostního provizoria. Pro 
vozidla nad 18 tun je stanovena objízdná 
trasa po komunikaci R 46.

V Olomoucké ulici probíhá stavba 
mostního provizoria.  Foto: pud

Rekonstrukce restaurace Národního domu je v plném proudu.  Foto: Y. Pudilová

Dopravní omezení v Olomoucké ulici  

Stavba mostu přes Hloučelu 
bude zahájena v polovině srpnaIng. Libuše Plevová, 

vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví
odboru životního prostředí MěÚ v Prostějově 

V těchto dnech se v souvislosti s Kolářo-
vými sady diskutuje o stavebních úpravách 
týkajících se úpravy povrchu oválu v parku 
u hvězdárny a dále o kácení v parku. Tyto 
dvě věci jsou spojovány, ale je věcí náhody, 
že se v čase potkaly.  Každá z nich se ubírala 
svou vlastní cestou. Zatímco úpravu oválu 
jako schválenou investiční akci řeší odbor 
rozvoje a investic, výtky v souvislosti s káce-
ním dřevin padají jak na hlavu představitelů 
města, tak i na odbor životního prostředí. 

Ponechám stranou investiční akci města, 
kterou zajišťuje odbor rozvoje a investic, 
sdělím několik faktů k regeneraci zeleně 
v parku. 

Porosty v Kolářových sadech 
jsou staré 70 - 75 let 

Kolářovy sady byly založeny v roce 
1932, a s tím je spojena i kvalita stávají-
cích porostů, které se pohybují ve stáří 70 
– 75 let. Druhově bohaté výsadby z tohoto 
období převažují v severovýchodní části 
parku s dominantní březovou alejí. 

Část parku okolo hvězdárny je  z obdo-
bí 1955 – 1962. Podél Jungmanovy ulice 
a v jihovýchodním rohu před panelovou 
výstavbou  jsou dosadby dřevin z posledních 
zhruba 10 let. Dle archivních materiálů bylo 
v parku vysázeno 290 stromů, 600 okras-
ných keřů a 400 konifer. Stav dřevin odpoví-
dá svému stáří a součástí celkové regenerace 
parku je i rekonstrukce stromů a keřů.

Přípravy projektů vyvrcholily 
inventarizačním průzkumem dřevin 

Již od roku 2001 probíhala jednání a přípra-
vy projektů, které  vyvrcholily inventarizač-
ním průzkumem  dřevin ve městě Prostějově. 
Následně byly všechny dřeviny zhodnoceny 
v Projektu pěstebních opatření pro Kolářovy 
sady. Průzkum byl vyhodnocen do tabulko-
vých podkladů, kde kromě výšek, průměrů 
korun, výčetní tloušťky, věku a tvaru dřevin 
je zapracována vitalita (zhodnocení olistění, 
tvarových změn - malformací větví, prosy-
chání koruny, výmladků, změn listů) zdravot-
ní stav (poškození kmene, koruny, výskyty 
hniloba dutin, výskyt suchých větví, snížení 
statické stability) a sadovnická hodnota. 

 (Pokračování na straně 2)

Fakta o Kolářových sadech
Při rekonstrukci parku bude vysázeno 5 832 dřevin, z toho 112 vzrostlých 

listnatých stromů a 382 jehličnatých stromů a keřů


