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Veřejná odborná diskuse o roli řek ve městě a revitalizace řeky Ostravice v Ostravě je
naplánována na čtvrtek 16. května od 18 hodin v ostravské Fiducii. Debatu pořádá
Antikvariát a klub Fiducia v rámci festivalu Pestré vrstvy, partnerem festivalu je Městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Pořadatelé k akci uvádí: „Řeky ve městě jsou
fenoménem, ke kterému si v posledních letech znovu hledáme vztah. Řeka je přirozenou
součástí veřejného prostoru s potenciálem poskytovat nejen funkci estetickou, ale také
rekreační, společenskou, environmentální, včetně eliminace negativních dopadů
klimatických změn, jako jsou povodně, sucho a tepelný stres. Umíme ale tento potenciál
plně využít? Jak s řekou v krajině města pracovat? A jaké jsou moderní trendy českých a
zahraničních měst?

V roce 2011 byl zahájen projekt tzv. Humanizace řeky Ostravice. Co projekt přinesl
pozitivního a co se naopak nepodařilo? Jaké má město s řekou plány do budoucna a jak
její potenciál hodlá využít pro širší rozvoj města a přilehlého centra? Lze s řekou pracovat
tak, aby plnila jak své přirozené funkce přírodního prostředí pro řadu živočichů a zároveň
byla cenným artefaktem a chloubou města, kterému utváří vlastní identitu, anebo tomu
brání současná legislativa? Už samotný název řeky naznačuje její úzké sepětí s městem –
protéká ostatně jeho srdcem.

Přijďte s námi debatovat nejen o přístupu k řekám ve městech a identitě Ostravice ve
městě Ostrava s předními odborníky a zástupci města, kteří mohou ovlivnit současný a
budoucí stav řeky.“

Debaty se zúčastní sedm významných hostů. Organizátoři debaty, na kterou je vhodné si
rezervovat místo, přivezou do Ostravy architekty, biologa nebo odborníka na revitalizace
toků z Prahy, pozvání přijali ale také zástupci Povodí Odry nebo ostravského magistrátu.

Debatovat budou:

Jiří Karnecki pracuje na odboru životního prostředí magistrátu hl. m. Prahy jako
specialista vodních toků. Je garantem projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a
„Potoky pro život“.

Bohumír Lojkásek je hydrobiolog působící na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity, zabývá se tvorbou posudků týkajících se úprav vodních toků
s ohledem na biosložku.

Vlastimil Peřina se věnuje ochraně přírody Železných hor, při práci v Agentuře ochrany
přírody a krajiny se profesně zaměřuje zejména na

revitalizace vodních toků, management rybníků a mokřadů.

Rusina Frei architekti je ateliér účastnící se mnoha architektonických soutěží. Průlomem
bylo v roce 2013 vítězství v soutěži nadace Proměny na obnovu části nábřeží říčky Loučné
v Litomyšli (realizace 2017). Architekti na tomto oceňovaném projektu spolupracovali se
sociology, citlivým přístupem na břehu Loučné vytvořili živý a příjemný městský park.



Kateřina Šebestová je náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy, má na starost
odbor životního prostředí, kde vytvořila nový grantový program na podporu projektů
pracujících s ostravským veřejným prostorem.

Břetislav Tureček je vedoucí Odboru vodohospodářských koncepcí a informací na Povodí
Odry.

David Veselý je vodohospodář a ekolog pracující na Povodí Moravy, kde má na starosti
přípravu investic směřujících do přírodě blízké protipovodňové ochrany a na revitalizace
vodních toků, včetně výstavby rybích přechodů. Je člen Koalice pro řeky.
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