
Motorkáři jsou letos opatrní
V policejních statistikách zatím nefiguruje
ani jeden mrtvý, i počet střetů s auty klesl
JANA ROHANOVÁ

Kroměřížsko - Pohled na mo-
torku většině lidí zvedá tlak.
Některým z obdivu, jiným ale
kvůli strachu z rychlosti.

Tu druhou skupinu snad
potěší letošní statistiky z
Kroměřížska. Ačkoli v nich
loni touto dobou figuroval je-
den mrtvý motorkář a jiný,
který zavinil smrt spolujezd-
ce v osobním autě, letos si za-
tím rychlá jízda na dvou ko-
lech žádný život nevyžádala.

„Zatím evidujeme pět nehod
v souvislosti s motorkáři a
dva z nich byli označeni za vi-
níky,“ konstatovala pro De-
ník kroměřížská policejní
mluvčí Simona Kyšnerová.

Připomněla také poslední
nehodu. Odehrála se na konci
května na Bystřicku a motor-
kář se při ní těžce zranil.

„Stalo se to na cestě mezi
Chvalčovem a Tesákem. Dva-
atřicetiletý motorkář během
své jízdy nepřizpůsobil jízdu
stavu a povaze vozovky, v

pravotočivé zatáčce vyjel do
protisměru a narazil do oce-
lových svodidel,“ popsala ne-
příjemný střet mluvčí.

Muž si způsobil těžká zra-
nění, se kterými byl letecky
transportován do olomoucké
fakultní nemocnice.

Loni sedm nehod,
tento rok pět

I přes tuto událost jsou
pravděpodobně letos motor-
káři opatrnější. Loni ve stej-
ném období totiž policisté
oproti letošním pěti evidovali
sedm nehod, kdy se střetl mo-
tocyklista s autem.

Deset let už jezdí nejen regi-
onem na svém stroji Svato-
pluk Sukop, který vede zlín-
ský Czech Bikers klub.

„Jezdím po Česku, Rakous-
ku, Německu, ale byl jsem na
motorce už i ve Švýcarsku,“
pátral v paměti Sukop.

Nedávno se členové klubu
setkali na ranči v Kostela-

nech, nyní plánují zajet na
Nové Mlýny.

„Budeme tři dny bydlet v
kempu,“ těší se Sukop, který
sám sebe řadí mezi ty méně
riskující motorkáře. Ani klub
prý nezapomíná na bezpečí.

„To je zakotveno i v našich
stanovách. Každoročně pořá-

dáme různé konzultace s poli-
cií, snažíme se situaci zlepšit.
Spolupracujeme také s orga-
nizací BESIP,“ říká Sukop.

Stále se totiž mezi motorká-
ři najde hodně takových, kte-
ří se svým životem dost risku-
jí.

„Proto i my zveme na náš
okruh mladé motocyklisty.
Můžou se tam vyřádit a na
silnici jsou pak opatrnější,“
vysvětlil záměr.

Trochu opatrnosti možná
Sukopovi dodaly i dvě neho-
dy, které má za sebou. „Ani
jednu jsem naštěstí nezavinil
já. Příčinou střetu bylo nedá-
ní přednosti v jízdě,“ objasnil
Sukop.

A jak vidí vztah motorka –
auto řidič obou těchto jízd-
ních prostředků?

„Připomíná mi trochu vztah
kamioňák – řidič osobního
auta. Ten ve větším autě si na
toho v menším prostě troufá,“
přirovnal například Ivo Caha,
který má zkušenosti coby mo-
torkář na motorce i za volan-
tem. „Následky střetu však
bohužel bývají v těchto pří-
padech tragičtější,“ uzavřel
Caha.

OTÁZKA DENÍKU

Co volíte proCo volíte pro
dovolenou? Auto,dovolenou? Auto,
bus či letadlo?bus či letadlo?

Alena MatulíkováAlena Matulíková

Bydliště: Postoupky
Věk: 33 let
Povolání: mateřská dovolená

Dříve jsme nejčastěji cestovali
letadlem. Nyní máme dvě malé
děti, takže nikam nejezdíme,
do budoucna ale budeme opět
využívat letadla, protože
je to rychlejší. Cesta autem
je zdlouhavá.

Auta na chodníku,
chodci na silnici

Před pár dny jsem se vrátila z
Chorvatska. A tahle nádherná
země, to nejsou jen moře a
skály, ale také ohromné
množství aut a motorek.
Auta parkují na chodnících,
lidé chodí po silnicích, vozy
na hlavní bez sebemenšího
problému dávají přednost au-
tům, která stojí na stopce.
Za dobu mé dovolené jsem ale
v Chorvatsku nezahlédla ani
jednu kolizi, ani žádnou bo-
tičku na pneumatice.
Kladla jsem si otázku, jak je
možné, že všechno celkem
dobře funguje i přesto, že ve
městě nejsou žádní strážníci.
Ačkoli mají spoustu zásluh,
přece jen si říkám, jestli u nás
pozornosti z jejich strany není
až příliš – a jestli to mnohé z
nás spíš neprovokuje...

NA OKRAJ

ČÍSLO DNE
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Pouze ve dvou z celkem pěti
letošních nehod byli motorkáři
označeni za viníky havárie.

jana.rohanova@denik.cz
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Šest rváčů se vrhlo na dvojici mužů. Byli okradeni a zraněni
Kroměříž - Zkrvavený obličej
a ukradené věci: tak dopadli v
neděli večer dva sedmnáctile-
tí mladíci na Slovanském
náměstí v Kroměříži.

Z dosud nezjištěných důvo-
dů je tam totiž napadla sku-
pinka šesti asi osmnáctile-
tých mladíků a dokázala jim
svou převahu.

„Událost oznámil všímavý
občan, na místo jsme proto
okamžitě vyslali hlídku a celý
incident také monitorovala a

zaznamenala operátorka ka-
merového systému,“ konsta-
toval ředitel kroměřížské
městské policie Miloslav
Skřebský.

Jeden z mladíků vyvázl ze
rvačky se zkrvaveným obliče-
jem a nejspíš také zlomeným
nosem. Druhý si stěžoval na
bolesti krku. Nebylo to ale
všechno.

„Mladý muž během kon-
fliktu přišel nejen o své tričko
a botu, ale také o peněženku s

doklady,“ doplnil Skřebský.
Věci byly nalezeny nedaleko
místa incidentu.

„Bližší popis útočníků ani
důvod rvačky se bohužel od
napadených nepodařilo zjis-
tit,“ podotkl ředitel.

Vzhledem k okolnostem a
brutalitě napadení byla udá-
lost předána vyšetřovateli
státní policie. Podle Skřeb-
ského je nyní velká šance, že
skupina šesti rváčů bude brzy
dopadena. Podařilo se totiž

najít svědka, který útočníky
identifikoval.

Rvačka, během které došlo
ke zranění, není v Kroměříži
ojedinělá. Před dvěma týdny
strážníci uklidňovali spor
osmi lidí na kroměřížském
Velkém náměstí.

Při incidentu byl tehdy
vážně zraněn dvaadvacetiletý
mladík, který musel být le-
tecky transportován do olo-
moucké fakultní nemocnice.
Jeho stav je ale už dobrý. (roh)

Smlouvy podepsány, v srpnu
začne stavba cyklostezky
Morkovice–Slížany – Podpi-
sem všech patřičných doku-
mentů zpečetili v minulých
dnech v Morkovicích stavbu
cyklostezky o délce jedenáct
a půl kilometru. Ta povede v
místě bývalé železnice až do
Nezamyslic.

„V úterý jsme podepsali
smlouvu o dílo s kroměříž-
skou dodavatelskou firmou
K+S Stavební. První práce by
mohly být zahájeny začátkem
srpna,“ potvrdil pro Deník
starosta Morkovic Pavel Ho-
rák.

V první polovině minulého
týdne pak také starostové
všech dotčených obcí na tra-
se podepsali takzvanou
Smlouvu o sdružení finanč-
ních prostředků za účelem
výstavby cyklostezky.

„Z dokumentu vyplývají
všechny podmínky, napří-
klad kdo a kolik do stavby in-
vestuje,“ informoval Horák.
Na vznik cyklostezky byl
schválen příspěvek ze Stát-
ního fondu dopravní in-
frastruktury v maximální
výši 20 537 000 korun. (jk)

MUZEUM SE HEMŽÍ KRYSÁKY. Z VEČERNÍČKU

NA VLASTNÍ OČI. Hrdiny oblíbeného večerníčkového seriálu představuje až takřka do konce září výstava v Muzeu Kroměřížska. Věnová-
na je dvojici krysáků Hubertovi a Hodanovi, jimž v televizi propůjčil hlas herec Bolek Polívka. Seznámit se však děti mohou i s jejich přáteli –
žábou Dášou, holubem Emilem, ježkem Pančoškou či netopýrem Florianem. Expozice nabízí sedm velkých scén, ve kterých se večerníček to-
čil, navíc je doplněna také o informační panely, na nichž se návštěvníci dozvědí údaje o vzniku pohádky. Součástí je i výstava a prodej suve-
nýrů, jako plyšových figurek, knih, pexes či kalendářů. Krysáci v muzeu se dle tamních pracovníků těší velkému úspěchu: do úterý expozici
navštívilo na 837 lidí. (jk), foto: Deník/Jarmila Kuncová

Rybník ve Vlčích Dolech
zpustl, proto ho obnovují
Věžky – Na zhruba dva milio-
ny korun přijde revitalizace
rybníku ve Vlčích Dolech, jež
jsou místní částí Věžek.

Podle tamního starosty
Bedřicha Gardavského byla
někdejší vodní plocha o rozlo-
ze více než pět set metrů čtve-
rečních vybudována počát-
kem šedesátých let, vlivem
počasí a s postupem času však
zpustla.

„Rybník se moc neudržo-
val, přívalové deště jej do-
konce několikrát zaplavily,
několik let pak byl také bez
vody,“ připomněl pro Deník
věžecký starosta.

Prostřednictvím revitali-
zace, která byla zahájena

před několika dny, jej opět
obnoví.

„Poté bude na rozloze přes
tisíc metrů čtverečních a
mnohem více zapadne do pří-
rodního rázu. Vznikne tam
také dvojice mokřadel,“ při-
blížil plány Gardavský.

Dělníci nyní mají před se-
bou úpravu terénu a bagro-
vání dna. Hotovi mají být do
konce října.

„Máme přislíbenou dotaci
ve výši pětasedmdesáti pro-
cent uznatelných nákladů z
Fondu životního prostředí.
Zbytek uhradíme z našeho
obecního rozpočtu,“ dodal
starosta. (jk)

STVRZENO. Starosta Morkovic Pavel Horák (na snímku vlevo) při ne-
dávném podpisu smlouvy o dílo se zástupcem dodavatelské firmy z Kro-
měříže. Foto: MÚ Morkovice–Slížany

„Proto i my zveme
na náš okruh mladé
motocyklisty. Můžou
se tam vyřádit
a na silnici jsou pak
opatrnější.“

Svatopluk Sukop, motorkář z regionu
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