Rybářská alej v Přerově
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Na počátku dvacátého století inicioval výsadbu stromů (převážně javorů), na březích řeky Bečvy
jeden z dobových patriotů a představitelů města Přerova. Pro tehdejší předválečnou dobu to byl
nepochybně výborný nápad. Byl to posláním lékař, a pokud vím, zemřel v r. 1913, tedy před sto
lety.
Již v dávných dobách bylo město lemováno čistou kvalitní přírodou, kterou navíc umocňovala řeka
Bečva. Zcela přirozeně břehy Bečvy využívali místní obyvatelé ke koupání, procházkám i k
rybolovu. V zimě se využíval led pro chlazení ve zdejším Pivovaru. Bečva byla vždy pro Přerov
jakýmsi přírodním klenotem a osázet nábřeží velkým množstvím stromů dalo vzniknout také dnešní
Rybářské aleji. Vzpomínám si, že mne moje maminka vozívala v kočárku mezi těmito vzrostlými
javory již na konci druhé světové války. Rybářská alej byla už v tomto období nádherným
krajinotvorným prvkem a samozřejmě oblíbeným místem procházek jak ve všední dny, tak o
nedělích například na sportovní zápasy fotbalového mužstva SK Přerov. Dodnes je v Rybářské aleji
mimořádná návštěvnost obyvatelstva, jak sportovců a chodců, tak těch, kteří se posadí na lavečky
pod stromy. Během roku můžeme pozorovat mnoho druhů zde žijícího ptactva.
Ve druhé polovině minulého století byla dávána přednost budovatelskému nadšení a na naše stromy
nejen v Rybářské aleji se zapomínalo a v podstatě se tak děje dodnes. Zástupci města začali
upřednostňovat kácení, ale lidé se mohli přesvědčit, že většina stromů se kácela předčasně, stačilo
provádět pravidelnou úpravu korun a stromy by nám, ptactvu a dalším živočišným druhům mohly
sloužit i v dalších letech. Přerované by rozhodně přivítali dosazování nových stromů do míst po

vykácených javorech. V minulém období jsme mohli sledovat snahu o plošné kácení stromů na
nábřežích Bečvy ze zcela hloupých důvodů. Pravděpodobně měli někteří lidé zájem o kvalitní dřevo
do svých krbů.
Velkým problémem byl vznik nového vodního zákona z r. 2001, zároveň také nového subjektu
Povodí Moravy, kdy tato firma opírající se o tento zvláštní zákon zastává názor, že stromy svými
kořeny narušují hráze. Po tisíciletí se tradovalo, že kořeny stromů hráze, nábřeží a svahy zpevňují.
Dnes mladí odborníci z Povodí tvrdí pravý opak. Údajně brání rozumnému postupu také rozdělení
stromů v aleji na část v majetku města a část obhospodařovanou Povodím Moravy, to by ovšem
nemělo být neřešitelným problémem.
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