Rada města Ostravy
Prokešovo nám. 8
702 00 Ostrava
V Pustkovci 25. 5. 2017
Revitalizace Pustkoveckého údolí – připomínky k investičnímu záměru
(pro jednání RMO dne 30. 5. 2017)
Vážení členové Rady města Ostravy,
Na veřejné prezentaci investičního záměru Revitalizace Pustkovekého údolí, která se konala dne
11.5.2017, představila místostarostka městského obvodu Poruba Mgr. Bajgarová tento projekt s tím,
že dne 30. 5. 2017 o něm má rozhodovat rada města. To mě přimělo k napsání několika poznámek:
Dle informace, která nám byla dána, se celkové náklady na revitalizaci pohybují v objemu cca 25 mil.
Kč. Z předložených vizualizací a podkladů je zřejmé, že se tam má mnohé změnit, údajně zlepšit –
alespoň dle autorů projektu. V projektu však není vůbec řešen zásadní nedostatek tj. existence
elektrického vzdušného vedení vysokého napětí (22 kV), které prochází podélně celým údolím. Toto
vedení tento jinak krásný prostor hyzdí, jeho ochranné pásmo je překážkou pro výsadbu vhodných
stromů. Prochází i nedaleko místa, kde je navrženo vodní hřiště. Vzhledem k vysoké vodivosti mokré
půdy v okolí vodního hřiště by případné přetržení vodiče a jeho pád na zem mohlo vážně ohrozit
hrající si děti. Jsem proto názoru, že toto vzdušné vedení musí být v celém řešeném území nahrazeno
vedením podzemním. Jinak by celá „revitalizace“ postrádala smysl.
Dle projektu má být vyhloubena studna, ze které má být napájeno vodního hřiště a zvyšován průtok
vody v potůčku. To je v rozporu s vládní politikou opatření proti suchu – ta se různými opatřeními
snaží zásoby podzemní vody chránit a omezovat jejich využívání, a to dokonce i v případě, že je
používána jako voda pitná. Zde se však navrhuje vodu z podzemí odčerpat jen proto, aby protekla
vodním hřištěm a potůčkem odtekla přes rybník pryč. To je trestuhodné. Je jasné, že odčerpávání
vody z této nové studny musí nutně vést (zvláště v suchém období) k nedostatku vody v již
existujících studnách u okolních rodinných domů. Snad nikdo se zdravým rozumem nemůže stahovat
obyvatelstvu vodu ze studní jen proto, aby jí bylo dost v potůčku.
Nelíbí se mi ani navrhované úpravy rybníka, zvláště to, že v něm již nemají být chovány ryby. Rybník
bez ryb již není rybník, ale jen vodní nádrž. Bez vhodných ryb rybník brzy zaroste řasami, jejihž
odumřelé části se budou rozkládat a páchnout – z krásného rybníka se stane páchnoucí zahnívající
odpudivá kaluž. Lidé tam rádi chodí a pobývají právě proto, že mohou zblízka vidět živou přírodu tj. i
ryby v rybníce. Proč jim to někdo chce vzít? Jen proto, aby utratil nějaké peníze z dotací? Toto místo
znám už 30 let a po celou tuto dobu se ryby v rybníce chovaly. Před 17 roky byl rybník odbahněn,
možná je na čase to zopakovat. To by byly správně vynaložené peníze, které by pomohly, aby rybník
zůstal rybníkem – hoden takového pojmenování.
Zdá se mi, že celkově je návrh revitalizace příliš radikální, násilný – jako by cílem bylo z přírodního
prostředí udělat jakousi sice krásnou, ale umělou zámeckou zahradu. Pro aktivity tímto směrem má
Městský obvod Poruba, dle mého názoru, dost nevyužitého prostoru uvnitř sídlišť. Tam by se to jistě

hodilo a bylo by to oceněno. Myslím však, že v Pustkoveckém údolí je důležitější zachovat přírodní ráz
prostředí pro živočichy tento prostor obývající – však právě proto občané údolí navštěvují.
Vážení členové rady, věřím, že Vaše rozhodování bude vedeno snahou, aby Pustkovecké údolí i
nadále bylo mezi obyvateli oblíbeným místem k procházkám, relaxaci a odpočinku v krásném
přírodním prostředí. Doufám, že moje výše uvedené poznámky Vám při tom mohou pomoci.
S pozdravem,
Ing. Jan Blažek

