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YÝť}i"':," Pokud chcete ovlivňovat podobu města, můžete, ale nesmíte nesouhlasit," říká Pavel Kolář, předseda Občanského sdružení Malše

L Mql{I( zaóal bojovat před patnáctilety
§nídanéu,Lanny

Č e s k é B u d ěj ou i c e - MaJák zná
v Budějovicích pravděpodob-
ně kazdý. Už desítky let je
v Iétě místem vodnich rado-
vánek, v ostatních měsicích
zase odpočinkovou zónou.
Kdoví, jak ale bude vypadat do
budoucna. Plánovaná proti-
povodňová opaťení počítaji
s tim, že odtud ze břehu zrnizí
padesátka stromů, což se sa-
mozřejmě nelíbí oby,vatelům
Havlíčkor,y ko]onie. Podepi
suji petice, pořádají veřejná
setkání, chodi na zasedání za-
stupitelstva. Jedním z protes-
tujícíchje Pavel Kolář, který
se do boje o záchranu Maláku
pustil už před mnoha lety.

Jak dlouho už se snažíte s bu-
dějoviclqým zastupitelstvem
jednat o budoucí podobě oblasti
kolem Malého jezu?

Jsem pamětníkem a jedním
z iniciátorů odporu o podobu
protipovodňových opatření
na Malšiv Havlíčkově kolo-
nii, ale marnostnašeho sna-
ženímne jťunavuje.

Patnáct letje opravdu
dlouhá doba. Dnes to převzala
mladší generace aktivistů
z Havlíndy pod heslem,,Za-
chraňmeMalák" adělajíto
dobře. Bude-Ii radnice prosa.
zovat záměr proti lťtli obyva-
tel, obrátí se to nakonec proti
ní.

Spory o podobu protipovodňo-
vých opatření na Malši tedy
nejsou jen otázkou dneška...

Když se podíváte do histo.
ríe města České Budějovice,
což je letos vzhledem k výročí
založení Budějovic zvláště
aktuální, najdete velmi ostré
spory o podobu protipovod-
ňových opatřeníjiž na počát-
ku 20. stoietí.

KIub Za staré Budějovice se
zasadi] o zachováni hladiny
Malše ve Slepémrameni. Ta-
ké moderni konstrukce Jirrás-
kova j ezu, tak zvaných bubnů,
to jsou všechno úpravy, které
prosadili aktivisté proti teh-
dejšímu německému staros-
tovi Taschekovi. Takže spory
obyvatel s vedením města
o podobě protipovodňorlých
opatřeni nejsou v Českých
Butlěiovicích nic nového.

*riu.ll,z'l,.

,,PROVEDENÍ protipovodňových opatřeníjsme se nikdy nebránili, ale bráníme se likvi-
daci parku a stromořadípodél řeky," říká Pavel Kolář. předseda 0bčanského sdružení
Malše. Vyzpovídalijsme ho v českobudějovické Kavárně LANNA. Ve všednídnyje pro
hosty kavárna otevřenajiž od 7 hodin, o vikendech pak od l0 hodin. Z pestrého snídaňo-
vého menu, kteró obsahujejaktradičnísnídaňové vaječné pokrmy, tak i zdravé fitness
menu, si vybere bezesporu každý z hostú kavárny. roto: Dení}ď Klářa SkáloVá

vedeno, Plně vyhraditelný
Jaáskův jez natoliJ< zlepšuje
odtokové poměry v Havlíčko.
vě kolonii oproti předchozím
pevn;im jezům, že nic dalšího
zde nebylo v plánu,

Abych byl přesný, plánova-
la se také,"1yhraditelná kon-
strukce Velkéhojezu, ale kdo
by to dnes zaplati]. Hráz nad
Velkým jezem bude levnější,
i když na tom vydělaji majite-
Ié pozemků zatouto hrázi. Ťo
už se ovšem protipovodňo-
vých opatření Havlíčkovy ko-
Ionie přímo netýká.,

Vy tedy nejste proti opatřením,
která mají z4bránit. aby se
v Havlíčkově kolonii opakovala
situace při povodní,,qb v.rope
2002?

Za socialismu, nakterý se
nyní všichni vymlouvají, se
do cesty Malše při povodni,
s plným souhlasem všeho
znalých vodohospodářů, po-
stavilo několik nevhodných
objektů, zhoršujících povo-
deň.

Most v Mánesově ulici
vzdouvá hladilu po úpravě
§nad jen o 20 centimetrů, bý-
valá lávka v u-lici M. Vydrové

a teplovod ovšem vzdouva]
hladinu o vice než 70 centime-
trů. Dnesvíme zrfuočtuna
modelu, že po odstranění Iáv-
ky a teplovodu a po prohrábce
korytaMaIše, která se usku-
tečnila v roce 2004, začíná vo-
da z Malše natékat do Havlíč-
kovy kolonie až při průtoku
400 kubíků za sekundu, což
byla ona magická stoletá voda
v roce 2000. Popovodních
v roce 2002je ale stoletá voda
podstatně větší a natojiž sa-
motné kor}to Malše nestačí.
ohrázováním se to vťešit dá.
ohrázování a]e bude nutné
pro všechny varianty proti-
povodňových opatření. s ber-
moll (úzkd terasa podél břehu
- pozn. red.) ibezni.

Co se vám tedy nelíbí?
Aktivisté z Havlíčkovy ko-

lonie se nikdy nebránili pro-
vedení protipovodňoyých
opatření, ale bráníme se li-
kvidaci parku a stromořadí
podél řeky, Ohrázování není
samozřejmě nic příjemného,
ale bude nutné ve všech vari
antách protipovodňoqých
opatření.

Zvažít by se mě1o i mobi-lní
hrazení, třeba jen tam, kde by
ohrázování rušilo. zároveň sí
ale musíme b:ít vědomi, že
před extrémní povodní se
ochránit nelze. Toble ale vo-
dohospodaŤi před veřejností
taktně zamlčují. Přitom in-
formování veřejnosti o exis-
tenci rizik je prvním krokem
v prevenci před povodněmi,
Žádná protipovodňová opat-
ření nejsou a nemohou blt
absolutni.

Co si myslíte o poslední verzi
návrhu na protipovodňová
opatření na Malši?

Současný proj ekt protipo-
vodňorlých opatřeníje od zá-
kladu špatně. Předpokládá
lrytvoření bermy a likvidaci
stávajicího parku, a přitom
účinek tohoto opaťení na po-
vodeň je minimální.

Není to názorjenom více
než 3800 občanů, kteři svuj
odpor vyjádřiliv petici, ale
stejně rezolutně se vyjádřil ve
svém odbornémposudku
i dlouholetý generáLlní ředitei
Ptivodi Vltavy Petr Hudler,
který v}tvoření bermy nedo-poručil. (ks)

Jak vypadá diskuse o podobě
města dnes?

Řekl bych, že dneskaje to
tak, že pokud chcete ovlivňo-
vatpodobu vašeho města, tak
můžete, ale nesmíte nesou.
hlasit. Návrhje radnicív zá-
sadě utajován a pokud ne-
uhlídáte úřední desku, o zá-
měru se nedozvíte. pokud zá-
měr náhodou včas zachytíte,
a]e nesousedíte přímo s ne-
movitostí, zase smula, nemů-
žete se státúčastní[em řízení
aněco ovlivnit.

Jedinou možnostíje osedlat
úředního šimla a založit ob-
čanské sdružení, dneska se
tomu říká spolek. Pak se
účastnikem řízení stát může-
te, ale není vám to níc platné.
Pokud projekt neobsahuj e
ťormálni chyby, zase smu]a,
Vaše qíhrady nejsou zoiled-
něny.

Jak to podle vás bylo s plánem
protipovodňoqých opatření na
Malši?

Obdobně. Bylo to v tichosti.
Teprve když se někdo na ži-
votním prostředí na magis-
trátu zděsil z předloženého
náwhu a informoval své zná.

mé, věci se pohnuly. Vznikla
petice a odpor veřejnosti a te-
prve poté začali radní komu-
nikovat, ovšem tak, aby zá-
měr obyvatelům rrylutili.
Ochranapřed povodní se prý
jinak řešit nedá, opakoval au-
tor projektu, jako nějakou
mantru.

Když se ukázalo, že se to ře-
šit dá, takbylvariantní pro-
jekt před veřejností utajen.
Jakjsem se předněkolika dny
dozvěděl, byl dokonce již
skartován, proč asi? protože
by město ušetřilo? To se
dneska se štěd4ými dotacemi
odněkud shora moc nenosí.

Řftallste, že spory o Malák byly
už v minulosti, Můželc nřino-
menout, jaké návrhy padaly?

casto se hovoří o tom, že
pro Haviíčkovu kolonii byla
po povodni v roce 1888 připra-
vena protipovodňová opatřp-
ni, která nebyla provedena.
Tento algument se objevil již
před 15lety a nyní se zase wa-
cí. Není to ovšem pravda. Po-
dél Havlíčkolry kolonie by1o
napiánováno pouze opevnéní
břehů kamerrrrou dlažbou, což
bylo ve třicátých letech pro-


