
Zápis z jednání 

k předloženým ideovým návrh ům přestavby lávky p řes řeku 
Bečvu U Tenisu 

ze dne 06. 04. 2011 

 

Přítomni: 

Mgr. Josef Kulíšek – náměstek primátora 

Mgr. Dušan Hluzín – náměstek primátora 

Ing. Jarmila Havlíčková – náměstkyně primátora 

David Čížek, DiS. - Povodí Moravy, s.p., vedoucí provozu Přerov 

Ing. Jiří Zedníček - Povodí Moravy, s.p. , provoz Přerov 

Ing. Ivo Hubík – Odbor zemědělství, vedoucí odboru 

RNDr. Pavel Juliš - Odbor životního prostředí, vedoucí odboru 

RNDr. Tomáš Ehl – Odbor životního prostředí 

Ing. Vladimír Čajka – Odbor majetku města, jeho správy a provozu , vedoucí odboru 

Ing. Pavel Gala – Odbor rozvoje, vedoucí odboru 

Ing.arch. Klára Koryčanová – Odbor rozvoje, městská architektka 

Ing. František Zlámal - Odbor rozvoje, vedoucí oddělení koncepce, rozvoje a GIS 

 
Dnešní jednání proběhlo za účelem předběžného posouzení vhodnosti a přípustnosti jednotlivých 
ideových návrhů lávky U Tenisu z hlediska chráněných zájmů jednotlivých zúčastněných stran. 

V úvodu náměstek primátora Kulíšek shrnul dosavadní postup posouzení stávající lávky a před-
projektové přípravy její přestavby. Konstatoval, že úmyslně nebyla vyhlášena architektonická sou-
těž, ale byly osloveny přímo specializované projekční kanceláře u nichž byly objednány ideové 
návrhy ve dvou variantách. Připomenul probíhající výstavu v Městském informačním centru. 

Dále Ing. Gala doplnil, že v rámci výstavy a na webových stránkách města probíhá anketa, jejíž 
výsledky budou k dispozici na veřejném projednání ve středu 13.04.2011 v 16 h v Městském do-
mě. Vyzval přítomné, aby se vyjádřili k předloženým variantám a sdělili, které z nich z hlediska 
svých zájmů preferují a které nedoporučují nebo jsou dokonce nepřípustné. 

Zástupci Povodí Moravy konstatovali, že stávající lávka je prověšená a neodpovídá požadavku 
normy na výšku konstrukce nejméně 50 cm nad hladinou stoleté vody (Q100). Z jejich pohledu vy-
lučují návrh č. 3 jako nep řípustný . Preferují návrhy č. 10, 11 a 12 (visuté konstrukce) a to i z 
hlediska průchodnosti a průjezdnosti pod kotvícími lany na nábřežích. Dále je možné jednat i o 
návrzích 6, 7, 8 a 9 (obloukové konstrukce). Vyslovili také požadavek, aby zábradlí bylo demonto-
vatelné (nosné lana samozřejmě ne). 

Zástupci Odboru životního prostředí MMPr oponují, že nosná lana u visutých a obloukových kon-
strukcí jsou problém, který je však u návrhů č. 10, 11 a 12 řešitelný jejich zvýrazněním (nasvětle-
ním, reflexním nátěrem apod.). Z hlediska krajinného rázu a zásahu do významného krajinného 
prvku řeky Bečvy jsou velmi problematické návrhy č. 6, 7, 8 a 9 kvůli zakrytí výhledu na město 
(zámek s věží) z přístupové komunikace k rekreační oblasti Velké Laguny a připravované cyklos-
tezky na pravém břehu řeky Bečvy. Preferují návrhy č. 1, 2 a 3. 

Vedoucí Odboru zemědělství MMPr (vodoprávní úřad) preferuje návrh č. 2 a doporučuje zvýšení  
spodní hrany mostovky na 1 m na hladinu Q100. 

Ing. Zedníček připomněl probíhající jednání o protipovodňových opatřeních. Současné hráze a 
břehy řeky sotva dosahují hladiny Q50 a pokud dojde v budoucnu k jejich navýšení (trvalému nebo i 



mobilnímu při zvýšených průtocích) dojde také ke zvýšení hladiny Q100 a pak by mostovka 50 cm 
nad dnešní Q100 v budoucnu nevyhověla požadavkům normy. Dále odpověděl na dotaz zda výš-
ka 50 cm musí být i u břehů, že tato výška by měla být dodržena v celé délce konstrukce mostu. 

Diskuse se dále stočila na problematiku předpolí, především na levém břehu, kde prochází ná-
břežní chodník s cyklostezkou. Bezbariérové napojení na lávku se týká všech konstrukcí bez roz-
dílu a musí být řešeno v projektové dokumentaci. 

Závěrem náměstek Mgr. Kulíšek shrnul dnešní jednání a konstatoval, že kompromisem dnešního 
jednání je zavěšený bezpilířový most s demontovatelným zábradlím a pozval přítomné na veřejné 
projednání do Městského domu. 
 

Zapsal: Ing. Zlámal 


