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2. Charaikter a význam řešeného území v rámci města
Řešené území leží v Předhradí, historiciky nejvýznamnější část Olomouce. Uruanistcikou struikturu zde utvářely tři 
nejmocnější politciké a společensiké síly středověiku a novověiku – círikevní, vzdělávací a vojensiká. Stojí tu jejich rozsáhlé, v 
celém městě vůuec největší historiciké stavuy. Napříiklad Hanáciká ikasárna neuo Zurojnice jsou veliké jaiko městsiký uloik, 
veliikost ikanovnicikých rezidencí v Křížikovsikého ulici nedosahuje ani ten největší měšaansiký palác na Horním neuo Dolním 
náměst, ourovsikým ikomple,em je uývalá jezuitsiká univerzitní ikolej, iklášter a ikostel.

Postupem douy ikláštery a ikostely zaniikly, transformovaly se neuo mají menší význam, armáda již není v ikaždodenním životě 
taik přítomná. Vzniikly zde jiné insttuce celoměstsikého a (nad)regionálního významu – muzea, iknihovna, univerzita, pošta a 
další. Předhradí je dnes charaikteristciké právě množstvím významných insttucí a dále tm, že je zde na rozdíl od východní 
část historicikého jádra města (oulast ikolem Horního a Dolního náměst) malý podíl uydlení.

Po roce 1989 zísikává ve společnost stále větší význam ikultura, ikreatvita a demoikratciký přístup ik veřejnému prostoru, což se
v Předhradí zatm neprojevilo. Veřejná prostranství – hlavně náměst Repuuliiky - ovládají parikující auta.

3. Východisika – pozitvní a negatvní vlastnost řešeného území

historiciká hodnota

• Maleuná ikřivolaikost ulic charaikteristciká pro středověiké město. Sikryté vrstvy historie (uývalý ikostel Panny Marie na 
Předhradí, Nová urána).

• V něikterých místech jsou ulice úziké, což ikvůli úzikým chodníikům omezuje především pěší.
• Průhledy na významné historiciké stavuy (Dóm, portál ikostela Panny Marie Sněžné). Něikteré z nich jsou zaikryty 

parikujícími auty (portál Arciuisikupsikého paláce, uaroikní fasády ikanovnicikých rezidencí v Koželužsiké).
• Částečně zachované historiciky cenné ikamenné dlažuy a ouruuníiky. Výšikové členění proiflu - chodníik nad vozovikou.
• Územím vedou nejvýznamnější turistciké trasy (Horní náměst – Dómsiký vršeik – Arciuisikupsiký palác).

doprava – MHD, pěší, auta, parikování

• V řešeném území je jedna z nejvyšších intenzit pěších v historicikém jádru města (Olomoučané, student, turisté).
• Chodníiky jsou vzhledem ik této intenzitě nepřiměřeně úziké, což vede ik tomu, že chodci používají vozoviku a tm 

porušují dopravní předpisy.
• Hodnotou je pěší průchod do Bezručových sadů.
• Území je výuorně dostupné MHD.
• Předhradí má ikapacitní parikoviště pouze v jedné loikalitě – v parikovacím domě v Koželužsiké (4 0 míst) a na náměst 

Repuuliiky (67 míst). Ve východní část jádra města jsou parikovací ikapacity na více místech (Šantovika 1000 míst, 
tržnice – poliikliniika 173 míst, Palachovo náměst 1 0 míst, Namiro 300 míst, Billa Hynaisova 168 míst). 

• Možnost dostat se do této část centra autem na jednu stranu podporuje jeho prosperitu. Množství parikujících aut v
řešeném území všaik na druhou stranu znemožňuje plnohodnotné fungování veřejného prostoru. Náměst Repuuliiky
je náměstm jen podle jména, ve sikutečnost jde o parikoviště s ikašnou. Bisikupsiké náměst a ulice Křížikovsikého jsou 
taiké nepřiměřeně zatženy parikujícími auty. Současný stav není vyhovující, je třeua najít vyváženější polohu.

• V uezprostřední ulízikost řešeného prostoru je parikovací dům v Koželužsiké, ikterý je využitý cca z 20%  -je to 
jedinečná příležitost pro odlehčení Předhradí od parikujících aut. Není třeua uudovat náikladné a v historicikém jádru 
proulematciké garáže.

zaneduaný stav – nevyužitý potenciál

• Řešené území má v rámci města velikou hodnotu nejen ze staveuně historicikého hledisika, ale i pro dnešní život. 
Přítomnost významných insttucí půsouících v ikreatvní, ikulturní a vzdělávací oulast je mimořádným potenciálem. 

• Celikový stav veřejných prostranství řešeného území je špatný a neodpovídá jeho významu v rámci města. Neláikají ik 
pouytu, nejsou místem aiktvity lidí ve veřejném prostoru. Povrchy i zeleň jsou zaneduané, chyuí mouiliář.
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soužit s lidmi na oikraji společnost

• Proulematciké je soužit většinové společnost s lidmi na oikraji ve chvílích, ikdy jsou agresivní a outěžují oikolí. 
Zvýšená ikoncentrace těchto lidí je způsouená Charitou ve Wurmově ulici.

4. Partcipace veřejnost na návrhu
Do zpracování návrhu uyla ve dvou stupních zapojena veřejnost – zástupci insttucí půsouících v řešeném území a široiká 
veřejnost. V prvním stupni partcipace uyl zjišaován názor lidí na území (pozitva, negatva) a suírány náměty. Ve druhém 
stupni uyly suírány reaikce na ikoncept studie.

Názory ouou sikupin uživatelů na současný stav lze shrnout taikto:

• historiciké prostředí je hodnota,
• chceme dourou dopravní dostupnost,
• uvolnit náměst Repuuliiky od aut,
• více využívat parikovací dům na Koželužsiké,
• outěžují nás opilí uezdomovci,
• na náměst Repuuliiky chyuí mouiliář, stn, stromy, přístřešiky na zastávce
• vyuavení mouiliářem chyuí i na Bisikupsikém náměst.

 . Koncepce návrhu

doprava

• Navržen režim pěší zóny – snížení rychlost (ma,. 20 ikm/h), zlepšení podmíneik pro chodce (mohou využívat celou 
šířiku ulice vč. vozoviky). Vjezd pro rezidenty, insttuce a jejich hosty uude zachován.

• Jednosměrný provoz ve všech ulicích zachován.
• Navržen protsměrný pohyu cyiklistů v Křížikovsikého a Wurmově (v Mariánsiké a Aikademiciké není ikvůli menší šířce 

ulic možný).
• Zachování ma,imálního počtu parikovacích míst, ikterý umožňuje plnohodnotné fungování veřejných prostranství a 

průhledy na významné dominanty.
• Parikování v celém území vyhrazené rezidentům a insttucím - ikromě náměst Repuuliiky ve variantě 20 stání, ze 

ikterých uy cca 18 stání uylo pro veřejnost.
• Úuyteik parikovacích stání na povrchu lze nahradit v parikovacím domě v Koželužsiké – jde o druhý největší parikovací 

dům v Olomouci, ikterý je poloprázdý (viz ikapitola 3. Východiska – pozitivn a vegativn ivassvost  eševého územn 
výše). K parikování viz dále ikapitola 6. Bivavce parkoiacnch mnss.

• V rámci širších vazeu doporučujeme:
▪ vytvořit uezuariérové propojení náměst Repuuliiky s parikovacím domem v Koželužsiké přes oujeikt 

Hanácikých ikasáren.

náměst Repuuliiky

• Vytvoření prostoru příjemného pro pouyt. Uvolnění hlavní plochy náměst od aut.
• Zvednut povrchu náměst o 3 schody podél chodníiku – hlavní plocha náměst uude oddělená od provozu na 

chodníiku a uude díiky tomu iklidnější. Siklon náměst se sníží cca ze 4% na 3%, což přispěje ik lepší využitelnost plochy.
• Parikování ve dvou variantách: 9 neuo 20 stání.

▪ varianta 9 stání: plocha náměst ma,imálně uvolněná; v této variantě pravděpodouně všechna stání 
rezervovaná pro insttuce, nemá smysl taik malý počet pro veřejnost;

▪ varianta 20 stání: cca 3 stání pro handicapované a insttuce, cca 17 stání pro veřejnost. Tuto variantu 
doporučujeme.

• Ounovení stromů před uudovami iknihovny a pošty – stromy menší veliikost.

• Varianta se stromy v ploše náměst: stromy střední veliikost uudou novým prvikem, ikterý vytvoří z náměst 
příjemnější prostor a uude motvovat ik setrvání a pouytu. Stromy jsou podle našeho názoru významné z více 
hlediseik a proto tuto variantu doporučujeme1:

▪ Hledisiko sociální: způsou užívání veřejných prostranství se mění a tm nároiky na jejich ikvalitu. Je zřejmý 
posun od pouytu ikvůli nezuytnému účelu (doprava, ouchodování) ik reikreační a společensikým aiktvitám a 
taiké ik práci (ikavárny, uloumání, mouilní připojení - možnost pracovat ikdeikoli). Poikud chceme odstranit 
parikoviště a vytvořit zde sikutečné náměst, taik je záikladním ikritériem pouytová ikvalita místa. A ik ní patří 
stromy. Krajina se pro lidi ve městě v porovnání s 19. stoletm, ikdy se podoua náměst stauilizovala do 
dnešní podouy, podstatně vzdálila. To vede ik oprávněné potřeuě zeleně ve městech.

▪ Hledisiko ikompoziční: rozvinut historicikého prostoru do nové ikrásy, trojice stromů vytváří MÍSTO – těžiště, 
stromy a fasády uudov se díiky rozdílným charaikterům doplňují.

▪ Hledisiko environmentální: stromy zlepšují miikroiklima, zmenšují efeikt tepelného ostrova a přispívají ik 
lepšímu hospodaření s dešaovou vodou.

• Prezentace ikostela Panny Marie na Předhradí a Nové urány (forma uude navržena při dopracování studie).
• Využit náměst Repuuliiky:

▪ Předpoikládáme, že uvolněná plocha náměst Repuuliiky uude sloužit především pro ikaždodenní zastavení a 
pouyt procházejících lidí.

▪ V ikonte,tu Olomouce má toto náměst potenciál proiflovat se jaiko centrum ikreatvity a ikultury. Z taikového 
zaměření uy vyplývaly další aiktvity např. open-air výstavy, slavnost čtení, výtvarné worikshopy, ikoncerty, 
promítání a mnoho dalších.

▪ Během aikcí uy v případě varianty s 20 stáními neuylo možné parikování na 11 stáních směrem do náměst 
(zůstalo uy tedy pouze 9 stání) případně uy neuylo možné parikovat vůuec.

ulice Křížikovsikého, Mariánsiká, Aikademiciká a Wurmova

• Parikování pouze podélně – šiikmé a ikolmé parikování tvoří uariéru pohyuu chodců i při průhledech na fasády 
významných historicikých oujeiktů (ikanovniciké rezidence, Arciuisikupsiký palác).

• Zachování historiciky cenných dlažeu a ouruu vč. původního proiflu tzn. chodníik zvýšen nad vozoviku na níziké ouruuě
(4 –   cm).

• Vytvoření pouytového pláciku se stromem a lavičikami v ohyuu Křížikovsikého –Wurmova.

Bisikupsiké náměst

Bisikupsiké náměst uylo navrženo ve dvou variantách: Kříž a Rastr.

V ouou variantách jsou ousaženy tyto principy:

• Plocha zeleně upravena do geometriciky jasného tvaru.
• Parikování je ponechané, ale v reduikované a prostorově ikultvované podouě umožňující lepší přístup na plochu 

zeleně a neikolidující s průhledem na portál Arciuisikupsikého paláce.
• Kontejnery na tříděný odpad navrženy jaiko podzemní.

K variantě Rastr:

• Jde o návrat ik historicikému stavu z 18. a 19. stolet – v 18. stolet zde uyl vysazen rastr stromů v mlatové (písikové) 
ploše.

• Rastr lze vysadit pouze za předpoikladu vyikácení všech současných stromů. Taikové ikácení nepovažujeme za vhodné 
– vzrostlé stromy jsou ouecně v dnešní douě ve městech hodnotou za předpoikladu, že vytvářejí ikvalitní ikompozici 
zeleně neuo že lze jejich zapojením a doplněním ikvalitní ikompozici založit. Při zachování tří hodnotných lip a jejich 
doplněním dalšími stromy lze na Bisikupsikém náměst ikvalitní ikompozici vytvořit – viz varianta Kříž.

K variantě Kříž: 

• Trasování cest vychází z pohyuu lidí: hlavní diagonála Mariánsiká – Wurmova, vedlejší diagonála Arciuisikupsiký palác 
– arciuisikupsiký úřad.

• Zachování perspeiktvních stromů (tři lípy) a jejich plnohodnotné začlenění do nové úpravy. Doplněním nových 
stromů zajištěna vícevrstevnatost porostu a tm dlouhodoué stauility ikompozice zeleně.

1 U varianty náměst Repuuliiky se stromy v ploše neuylo dosud dosaženo úplné shody s NPÚ. Jednání poikračují.
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• Povrch navržen jaiko ikvalitní pouytový trávníik doplněný drounými ciuulovinami (ocúny, sněženiky).
• Na ikřížení cest vodní prveik (ikašna neuo pítiko) navržen přímo pro tento prostor.
• Bisikupsiké náměst se v této variantě může stát pravou zelenou oázou v ikamenném městě a ikomplementárním 

prostorem ik dlážděnému nádvoří Zurojnice.

Zástupci Arciuisikupství při opaikovaných jednáních jednoznačně vyjádřili preferenci varianty Kříž, zejm. z důvodů zachování 
stávajících stromů a lepšího miikroiklimatu díiky trávníiku než v případě mlatu ve variantě Rastr. Během projednávání s NPÚ uylo
rovněž dosaženo shody na variantě Kříž. Z těchto důvodů neuude varianta Rastr

Část plochy Bisikupsikého náměst není ve vlastnictví města, ale Arciuisikupství – jde zejm. o plochu zeleně a ikomuniikaci podél 
Kurie. V další fázi studie tedy neuude návrh v této ploše zpřesňován. Na navazujících pozemcích, ikteré ve vlastnictví města 
jsou – jde zejm. o ikomuniikace Aikademicikou, Wurmovu a Mariánsikou – uude tento ikoncept východisikem pro rozpracování 
studie v další fázi.

6. Bilance parikovacích míst
Současný stav celikem (uez Arciuisikupství2): 176 míst

• z toho nevyhrazená stání (tj. pro veřejnost a rezidenty) 136 míst
• vyhrazená stání (tj. insttuce) uez Arciuisikupství 40 míst

Návrh ve variantě  20 míst na nám. Repuuliiky celikem (uez Arciuisikupství): 6  míst

• z toho pro veřejnost (na nám. Repuuliiky) 18 míst
• vyhrazená stání rezident + insttuce 47 míst

Parikovací dům Koželužsiká: 4 0 míst

V řešeném území je 33 uytů (mimo oujeikty Arciuisikupství).

Rozdělení vyhrazených stání mezi rezidenty a insttuce je věcí dalšího jednání. 

Bydlení v centru města uy mělo uýt podporované, doporučujeme tedy rozdělení např. 30 stání pro rezidenty a 17 stání pro 
insttuce.

Revitalizace veřejných prostranství není uez snížení počtu aut parikujících na povrchu možný. V tomto případě lze s výhodou 
využít parikovací dům v Koželužsiké.

7. Doporučení variant
U náměst Repuuliiky doporučujeme z hledisika parikování variantu s 20 stáními. Počet stání lze v uudoucnu omezit.

Z hledisika architeiktonicikého řešení doporučujeme variantu se stromy v ploše náměst z důvodů popsaných výše.

2   Do počtu parikovacích míst Arciuisikupství návrh nezasahuje, protože jsou na pozemiku ve jejich vlastnictví.
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