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Ing. Libuše Plevová, 
odbor životního prostředí

Zastupitelstvo města  Prostějova se dne 
18. 9. 2007 rozhodlo přijmout dotaci od 
Státního fondu životního prostředí na rege-
neraci parku Kolářovy sady  ve výši 2,2 
milionu a současně z vlastních zdrojů uvol-
nit částku ve výši 3,3 milionu korun k dofi -
nancování záměru na regeneraci parku.

Finanční prostředky z rozpočtu města 
budou použity na kácení dřevin, odstra-
nění pařezů, výměnu zeminy, dosadby 

trvalek a obnovení rozsáhlých parkových 
ploch v parku. Dotační prostředky budou 
použity pouze pro nové výsadby a ošetření 
stávajících dřevin.  

Stávající březová alej bude opětovně 
vysázena z 47 kusů bříz ve větším sponu 
než stávající alej, čímž by dřeviny získaly 
dostatek osvětlení a prostoru pro vytvoře-
ní typického habitu stromu. V části vstupu 
do parku od ulice Šmeralovy, mezi mlýn-
ským náhonem a Šmeralovou ulicí, budou 
dosazeny tři olše srdčité. Na místo zera-
vů bude  vysázeno 6 kusů drobnoplodých 
hrušní a 4 javory babyky. Podél stávající 
cesty spojující vchod do parku z ulice 

Šmeralovy do březové aleje budou  nově 
vysázeny 3 kusy jabloní s drobnými okras-
nými červenými plody a vedle nich bude 
založen trvalkový záhon. 

Nejpočetněji bude zastoupen růžovo-
karmínově kvetoucí tavolník nízký a čer-
venofi alový zběhovec plazivý. Modře 
bude v záhonu kvést rozrazil plstnatý, šal-
věj hajní, šanta modrá, zvonek karpatský 
a levandule úzkolistá. Hojný bude výskyt 
mochny křovité bíle i žlutě kvetoucí, dále 
bíle kvetoucí kopretina, stračka a rožec 
plstnatý. Žlutě kvetoucí druhy budou 

zastoupeny tařičkou horskou, kamziční-
kem a hluchavkou žlutou. Výsadbu budou 
doplňovat ozdobné listy bohyšek s fi alový-
mi květy a bergénie srdčité. Z růžově kve-
toucích rostlin zde bude hvězdice alpská  
a čistec vlnatý, z fi alově kvetoucích pak 
ještě hvězdice chlumní a kakost. Výsadbu 
záhonu doplní trávy, z nichž ječmenice 
dosahuje výšky až 100 cm, dále zde bude 
vysázena metlice trstnatá a ostřice Bucha-
nova.

Druhý podobný záhon bude osázen 
u stávajícího dětského hřiště v severozá-
padní části parku. V okolí hracích prvků 
budou vysázeny například stále zelené 

zimostrázy, fi alově kvetoucí zimolezy, 
bobkovišně a dřišťály. Plochy budou 
doplněny o přísavníky pětiprsté, které se 
na podzim zbarvují do vínově červených 
tónů a pokryvnou část plochy bude tvořit 
modře kvetoucí barvínek menší. 

Po obvodu mlýnského náhonu budou 
vysazeny  žluté blatouchy a kosatce, 
ostřice, orobinec, skřípinec a další. Podél 
náhonu dojde k výsadbě tří záhonů vysá-
zených pomněnkami, úpolíny, koločníky 
a kosatci.

Druhá část parku okolo hvězdárny bude 
doplněna o výsadby na vnitřní straně ová-
lu, a to o 10 kusů javorů mléč, 2 buky 
lesní, 2 jasany. V místech křížení oválu 
a střední cesty budou vysázeny skupiny 
dřevin ze skalníků, tavolníků, modře kve-
toucích ořechoplodců, bobkovišní, zimo-
lezů a zimostrázů. V těsném sousedství 
hvězdárny budou dosazeny 4 kusy javorů 
a 2 třešně křovité a dále tavolníky, bob-
kovišně, jalovce, tisy, svídy bílé a kručin-
ky. Dále zde dojde k výsadbě  převislých 
bříz.

Po venkovní straně oválu bude vysáze-
no  8 javorů a 4 jasany. Do skupin bude 
vysazeno množství keřů ozdobných kvě-
tem – zlatice prostřední, růže mnohokvě-
té, rododendrony, azalky, ibišky syrské, 
hortenzie  velkokvěté, mochny křovité, 
zimolezy, trojpuky růžové a drsné. Z keřů 
ozdobných listem to budou bobkovišně, 
skalníky, svídy obecné i bílé, kaliny obec-
né a pražské, tisy červené, a to zakrslé 
i sloupovité formy. Mezi keři s ozdobnými 
plody upoutají návštěvníky parku skalní-
ky, dřišťály, hlohyně šarlatové a myroba-
lány třešňové. 

Podél ulice Jungmanovy dojde k dopl-
nění stávající  výsadby  o 6 javorů a plocha 
bude doplněna o kaliny obecné,  v době 
květu vonící pustoryly věncové a ozdobné 
svídy bílé.

Podél ulice Riegrovy se dosadí  11 jasa-
nů. Keřové patro budou tvořit tisy červené, 
bílé zimolezy, kaliny vrásčitolisté, tavolní-
ky niponské, žlutě kvetoucí mochny křo-
vité, růžově a bíle kvetoucí trojpuky. 

Do parku bude vysazeno 112 kusů 
vzrostlých listnatých stromů (odvod kmín-
ku v rozpětí 14 – 16 cm), 5 338 kusů list-
natých keřů a  382 kusů jehličnatých stro-
mů a keřů.  Celkem bude tedy vysazeno 5 
832 kusů dřevin. V neposlední řadě  bude 
realizována rozsáhlá obnova travnatých 
ploch.

Regenerace parku Kolářovy sady schválena
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Na aktuální téma Restaurace Národního domu 
se skví v plné kráse 

Miroslav Pišťák, 
místostarosta města Prostějova 

V průběhu letních měsíců se Národní 
dům těšil opět velké pozornosti našeho 
města. Rekonstrukce technického zázemí 
restaurace, ale především rekonstrukce 
interiéru restaurace, byla dalším, technic-
ky i organizačně velmi náročným dílem, 
na kterém se podílela celá řada řemeslníků 
a restaurátorů. Samozřejmě, že před tím, 
než se pustili do práce, muselo padnout 
rozhodnutí, kdo nám toto dílo nakreslí. 

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. 

A na nevyslovenou otázku, kolik nás tato 
akce stála, prozradím, že celkové náklady 
dosáhly dvanácti milionů korun. Co dodat 
na závěr? V úterý 11. září jsme restaura-
ci Národního domu otevřeli a věříme, že 
všichni byli příjemně překvapeni a hosté 
budou v těchto prostorách spokojeni.

Restaurace Národního domu v polovině července, kdy rekonstrukce zača-
la, a po dvou měsících.  Foto: J. Gáborová

Restaurace Národního domu byla slavnostně otevřena v úterý 11. září. 
  Foto: J. Gáborová 

RNDr. Jiří Prudký, 
ředitel prostějovské hvězdárny

Jen málokterý divák televize nesleduje 
relaci o počasí. Ta, kterou nabízí Česká 
televize, patří nejen díky své vynikají-
cí grafi ce k těm nejlepším. Proto si snad 
mohu dovolit odhadnout, že téměř každý 
divák důvěrně zná onen snímek s mapou 
České republiky, kterou tam překrývají 
dvě kružnice. Jedna má svůj střed v Praze, 
druhá poblíž Protivanova v místě zvaném 
Skalky (735 m n. m.). 

V těchto bodech jsou u nás pouhé dva 
radary, které měří momentální dešťové 
nebo sněhové srážky. Tyto snímky jsou 
v půlhodinových intervalech zveřejňované 
i na internetu, konkrétně na www.chmi.cz 
(odkaz: http://www.chmi.cz/meteo/rad/

index.html Aktuální radarová data - 
základní (nevyžaduje JavaScript), na 
stejné stránce můžete sledovat i družico-
vé snímky - odkaz: http://www.chmi.cz/
meteo/sat/) a každý tak může docela přes-
ně odhadnout, kdy v místě jeho výskytu, 
bydliště apod.  začne a jak moc anebo pře-
stane pršet. 

Vstoupit do nitra radaru není ani zdaleka 
všední záležitost. Ten, kdo se v sobotu 22. 
září dostaví mezi devátou a dvanáctou 
hodinou dopolední k radaru u Protiva-
nova, však takovou možnost mít bude. 

Vstup do radaru, včetně profesionálního 
doprovodu, zajistila prostějovská hvěz-
dárna, dopravu k radaru i zpět si zajišťuje 
každý sám. Vstupné je jednotné 20 Kč za 
osobu. 

Neobvyklá příležitost

Vnořte se do nitra radaru

Stávající březová alej bude opětovně vysázena z 47 kusů bříz ve větším 
sponu než stávající alej.  Foto: Y. Pudilová


