Územní studie veřejného prostranství v Městské památkové rezervaci Olomouc „Náměstí
Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická – Wurmova
Setkání s veřejností: 19.6. 17.00, Vlastivědné muzeum Olomouc
Diskuze byla strukturována do třech bloků – hodnoty území, problémy území a náměty na žádoucí
aktivity (příležitosti území). Na závěr měli účastníci možnost formou bodování vyjádřit své preference
ke vzneseným podnětům. Každý z účastníků měl k dispozici pro každou kategorii 7 preferenčních
bodů s tím, že jednomu podnětu mohl dát maximálně pouze 3 body. Závěrečného bodování se
nezúčastnili všichni účastníci diskuze dle prezenční listiny. Podněty jsou seřazeny dle obdržených
prioritních bodů.

1. POZITIVA ÚZEMÍ, HLAVNÍ HODNOTY LOKALITY
Je zde významná trasa ve směru z města k univerzitě a k univerzitnímu kampusu
Rezidenti zde oživují místo, jejich majetky jsou pro lokalitu stabilizujícím prvkem
Vojenský archiv může být významným prvkem v území, zatím jde o nevyužitou příležitost
Prostupnost území ulicí Křížkovského (schodiště) do Bezručových sadů
Potenciální, zatím skrytou, hodnotou je nádvoří Hanáckých kasáren
Tereziánská zbrojnice – je dalším místem potenciálního využití území
Studenti oživují prostor území
Historická zástavba a struktura se nachází na veřejně přístupných prostranstvích, nejde o
privátní prostory
Sídlí zde významné instituce s historickou hodnotou, (univerzita, arcibiskupství atd.)
Díky rozvoji stravovacích zařízení došlo k oživení prostoru
V území se nacházejí tři různá muzea – vlastivědné, umění, arcidiecézní
V území se nacházejí různé knihovny – arcibiskupská, městská, univerzitní, Aletti, ...
Jedná se o spojnici mezi duchovním a správním centrem města
Dobrá dopravní dostupnost všemi dopravními prostředky, včetně pěší chůze
Terasy pod kanovnickými domy – potenciál využití
Místo má duchovní, vzdělávací a světskou hodnotu
Je to historické území a nejstarší území Olomouce, má také hodnotu pro turismus
Převýšení „hanáckého“ kopce má potenciál k dalšímu využití
V území se nachází dvě vysokoškolské koleje – na Mariánské ulici a VOŠ Caritas
Proluka Denisova ulice – SEFO (Středoevropské forum) má potenciál k dalšímu rozvoji
(leží mimo řešené území)
V území se nachází diecézní charita
Prostranství je příznivé pro pěší
Na náměstí Republiky může kdokoli zaparkovat
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2. NEGATIVA ÚZEMÍ, HLAVNÍ PROBLÉMY LOKALITY
Na náměstí Republiky je nevhodné okolí kašny
Náměstí Republiky není pobytová plocha, lidé zde jen proběhnou
V lokalitě je přítomna diecézní charita, která přitahuje lidi bez domova
Biskupské náměstí má nepřehledný parter (zeleň, kontejnery, auta)
Chybí vybavení pro cyklisty, stojany pro kola
Na Biskupském náměstí se koncentrují podnapilí lidé, kteří ohrožují procházející (maminky
s kočárky, studenty/ky)
Na náměstí Republiky je neživý parter většiny okolních budov
Lidé mají vysoké nároky na parkovací stání v prostoru řešeného území
Na náměstí Republiky je parkování nekontrolovatelné a předimenzované
Na Biskupském náměstí a v Akademické ulici nepřizpůsobiví občané vykonávají svou potřebu
Na náměstí Republiky chybí vzrostlá zeleň, není zde žádný stín, pouze jeden strom
Kvůli zpevněným plochám dochází k přehřívání prostoru v celém území
Nedostatečná občanská vybavenost – chybí zde drobné služby
Severojižní směr z Křížkovského ulice do parku je špatně definovaný (skrytý)
Na náměstí Republiky chybí ochrana před deštěm na zastávkách MHD
Nebezpečné křížení ulic 1. máje a Wurmova, dochází k pocitu ohrožení
Parkánové zahrady jsou mezi sebou špatně propojeny
Na křížení ulic 1. Máje a Akademické se nachází nevyužitý dům
Na náměstí Republiky a v ulici Křížkovského je prostor degradován asfaltem (tam, kde by měla
být dlažba)
Na náměstí Republiky chybí pítko či jiný zdroj veřejně dostupné pitné vody
Chodníky jsou příliš úzké a výškově oddělené (nevhodný uliční profil)
Na nádvoří Tereziánské zbrojnice chybí zeleň
Na Biskupském náměstí a na náměstí Republiky jsou nevhodně umístěny kontejnery a stále se
přesouvají
Problémem je velké převýšení „hanáckého“ kopce
Chybí cyklostezky a značení pro cyklisty (piktogramy)
Náměstí Republiky by mělo plnit více funkcí, nyní je monofunkční
Na ulici Křížkovského je potlačen význam budov (univerzitní budovy - zejména rektorátu)
V lokalitě se nachází neopravené a nevyužívané domy
Z náměstí Republiky do dalších ulic není zajištěn bezpečný průchod pro pěší
Na náměstí Republiky chybí veřejné WC
Na Biskupském náměstí chybí lavičky
Jsou zde velké rozdíly v obývání veřejného prostoru, když porovnáme pracovní dobu s večery a
víkendy, v prostoru je prázdno
Z východu není území řešeno bezbariérově
Na Biskupském náměstí je nevhodná zeleň
Na náměstí Republiky je umístěn podivný a nahodilý mobiliář (např. reklamy)
Lidé se shromažďují před restauracemi, např. kuřáci mohou rušit klid
Došlo ke zmenšení pošty
Povrchy v území jsou nekvalitní
V jižní části náměstí Republiky instituce nevytvářejí živý parter
Nevýhodou náměstí Republiky je rozdělení prostoru na parkování a průjezd
Chybí infrastruktura pro turisty (zázemí, odpočinkové zóny)
Na náměstí Republiky je potlačená niveleta
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3. NÁMĚTY NA NOVÉ AKTIVITY V ÚZEMÍ, PŘÍLEŽITOSTI LOKALITY
Bylo by vhodné zcela zamezit přístupu autům v ulicích Křížkovského, Wurmova a
Akademická a tento prostor využít pro pěší
Rozdělit území podle typu dopravní obslužnosti, podle míry přístupnosti automobilů
(někde i zakázat)
Oživit parter budov
Aktivity konané na Dolním a Horním náměstí (koncerty, trhy) přenést i na náměstí
Republiky
Zajistit bezbariérové spojení ve směru z parkovacího domu přes Hanácká kasárna na
náměstí Republiky
Věnovat pozornost prostoru před kostelem Panny Marie Sněžné
Oživit ul. Křížkovského a Wurmovu ulici
Dopravní plochy nečlenit, ale využívat univerzálně
Pro parkování využít Hanácká kasárna (zanést do plánů města)
V parkovacím domě na Koželužské ul. odstranit motokáry a tím zvýšit jeho kapacitu
Otevřít parter ve směru od Tereziánské zbrojnice k Biskupskému náměstí
Zvýraznit historické stopy na náměstí Republiky
V lokalitě zřídit kvalitní informační centrum
Parkovací dům na Koželužské ul. by mělo převzít město
Zvýraznit průchozí osu ve směru z Biskupského náměstí přes Tereziánskou zbrojnici a
rektorát až do parku
Náměstí Republiky řešit jako celek a nezónovat
V řešeném území umístit kvalitní zelené plochy
Využít parter Tereziánské zbrojnice jejím zastřešením
Na náměstí Republiky umístit více nádob na odpad (koše)
Zajistit půjčovnu elektrokol
Zachovat poštu
Jako efektivní řešení pro pěší a cyklistickou dopravu zaslepit Wurmovu ulici
Zapsala: Petříková Anna, zapisovatelka
Editace: Nawrath Martin, facilitátor
Kontrola správnosti: Růžičková Petra, Magistrát města Olomouce
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