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ÚVODNÍK

REALIZACE PROJEKTU ESTETIZACE

Vážení a milí svatokopečtí občané,
léto a dovolené jsou již za námi, děti se vrátily do školních
lavic, na Svatém Kopečku dokonce do zrekonstruované
a vylepšené budovy. Toto číslo je věnováno tématu architektonické studie obnovy Sadového náměstí, naleznete
zde také několik pozvánek na nejbližší akce, které se budou konat v naší městské části.
Dětem i učitelům přejeme úspěšný start v novém školním
roce, rodičům poklidnější rok a všem obyvatelům Svatého
Kopečku krásné babí léto!
Vaše redakce

Po několika letech příprav započnou od 15. září stavební
a zahradní práce v okolí budovy Sadové náměstí 7, tedy
sídla zdejší pošty a místních potravin. Všechny služby po
dobu realizace zůstanou zachovány, přístup do objektu
bude zajištěn náhradním způsobem. Prosíme občany
o pochopení a trpělivost. Ukončení akce se předpokládá
do měsíce, nejpozdější termín stavby je dán 15. listopadem 2021.
V rámci akce dojde k vydláždění prostoru před oběma
štíty budovy, a to žulovou kostkou, dále k zahradní úpravě
předzahrádky i zadního dvora, kde bude obnoven trávník
a vysázeny stromy.
Z prostoru Sadového náměstí bude přemístěno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a upravena komunikace
kolem zeleného ostrova tak, aby se dal objet osobním vozem. Celkové náklady na realizaci estetizačních opatření
činí 1,2 mil. Kč (včetně DPH).

DEN PRO DĚTI A RODIČE
U příležitosti dokončení první etapy rekonstrukce základní
školy proběhne v pátek 10. září od 16:00 hod. slavnostní
zahájení školního roku 2021/2022.
Rovněž bude zpřístupněna výstava k 900. výročí řádu
premonstrátů na Svatém Kopečku a na Moravě.

DVANÁCT APOŠTOLŮ PRO SVATÝ KOPEČEK
Z podnětu odboru kultury magistrátu města a paní náměstkyně Markéty Záleské získá
vyhlídkové návrší na Ferďáku novou dominantu. Bude jím sousoší dvanácti apoštolů od uměleckého kováře Milana Poliána. Slavností odhalení je naplánováno na konec září, přesný termín a program bude zveřejněn na webových stránkách komise na
www.olomouc.eu a FB.
Sousoší zobrazuje dvanáct apoštolů, kteří byli vybráni pro hlásání evangelia a zázraku vzkříšení Ježíše Krista. Jednotlivé symbolické postavy jsou osazeny na společný
sokl. Tímto je vyjádřen
charakter a vnitřní síla
ducha celého sousoší
a komunikace mezi jednotlivými postavami. Sousoší je určeno pro instalaci
v krajině. Vyhlídkové místo
na Svatém Kopečku vybízí k zastavení a zamyšlení se nad významem
a důležitostí tohoto tématu
pro dnešní společnost.
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ARCHITEKTONICKÁ STUDIE OBNOVY SADOVÉHO NÁMĚSTÍ MÁ SVŮJ KONCEPT
Před rokem jsme Vás v nultém vydání Svatokopeckých
novin informovali o záměru zpracování architektonické
studie, která se má věnovat komplexní obnově Sadového náměstí. Příprava studie měla být zahájena veřejným projednáním jejího zadání. Nestalo se tak, a to
v důsledku restrikcí protikoronavirových opatření. Rovněž financování studie bylo v loňském podzimu značně
ohroženo, nakonec byly potřebné prostředky vyčleněny v letošním roce. Útvar hlavního architekta, který je
za město oficiálním zadavatelem studie tak mohl vypsat
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výběrové řízení na jejího zpracovatele. V soutěži uspěla
firma Gerten s.r.o., což je ateliér krajinářské architektury
vedený Ing. Petrem Mičolou. Práce na studii započaly
během jara sběrem dat a potřebnými průzkumy (např.
inventarizací dřevin). Na základě analýz vyhotovil zpracovatel pracovní návrh – koncept studie, který je podkladem pro jednání. Aktuálně probíhají jednání s institucemi a vlastníky pozemků a staveb v prostoru Sadového
náměstí. Následovat bude veřejné projednání konceptu
studie, jež zřejmě připadne na říjen. Na základě shro-

ka. Cesta k realizaci nového komplexního
návrhu podoby Sadového náměstí může
být různá. Výsledná studie by měla být
koncipována tak, aby budoucí realizaci
návrhu deﬁnovala v alternativách:
– celkové jednorázové akce na celý prostor Sadového náměstí (i Návrší Jana
Pavla II),
– postupné realizace dle dílčích etap /
ploch vymezených prostorově / funkčně /
vlastnicky,
– realizaci vybraných drobných návrhů /
opatření, které jsou v souladu s koncepčním řešením.
Výsledkem má být znovuoživení Sadového náměstí, jehož kladné hodnoty a podoba zůstanou zachovány tak, jak je známe,
a přitom dostanou nový šmrnc, pevný řád
a vyšší kvalitu.“
Přinášíme zde krátkou stať od hlavního
zpracovatele architektonické studie Ing.
Petra Mičoly:
„Téma okolí chrámu na Svatém Kopečku
je velmi složité, protože se v jednom malém, ale velmi významném místě soustředí zájmy většího počtu subjektů a obyvatel
Svatého Kopečka. První průzkumy rozdělily řešené území na jednotlivé významové
a funkční celky, které by se daly rozdělit
pomyslným křížem na čtyři významové
skupiny funkcí. První je impozantní a velmi vyhledávaný prostor před chrámem,
nádherná vyhlídka, duchovní místo pro
lidi citlivé i více racionální. Druhá, severní
plocha, je věnována církevnímu životu, je
zázemím provozu baziliky, charitativní činnosti a společenských akcí. Třetí je plocha
jižní, před řadou objektů nazvaných „bódky“, vlastnicky složité místo určené pro
pohyb všech, kteří přichází toto místo navštívit, chtějí se zde občerstvit, odpočinout
a informovat, plocha, co by měla fungovat
jako náměstí pod chrámem s dominantou sousoší svatého Jana Nepomuckého.
Čtvrtou plochou je park za ambitem, kteNávrhová situace konceptu „Studie obnovy Sadového náměstí
rý všechno spojuje a kolem něhož všichni
na Svatém Kopečku“, průběžný podklad k projednání studie;
projíždějí nebo jím prochází. Koncept náGerten s.r.o. (září 2021).
vrhu se snaží řešit plochu ke spokojenosti
uživatelů, ale s architektonicko-estetickým
přesahem nabízejícím zajímavá místa
mážděných podnětů a připomínek bude dokončen finální k pobývání všech, tj. nejen obyvatel Svatého Kopečka, ale
návrh studie, jejíž vyhotovení připadá na letošní rok.
i turistů, kteří sem hojně přicházejí. Jedním z nejtěžších
úkolů k řešení je doprava. Je velmi mnoho zájmových
Michal Krejčí, předseda KMČ Svatý Kopeček: „Impulsem skupin zajíždějících do řešeného území a každá má své
pro zadání architektonické studie na obnovu Sadového jasné požadavky. Přestože můžeme tvrdit, že automobináměstí je sám stav celého území kolem baziliky Navští- lová doprava není tím nejdůležitějším, v praxi se ukazuvení Panny Marie. Ten je na jedné straně velmi hodnot- je téměř opak. U všech jednání se zatím vždy skončilo
ným a cenným prostorem a na straně druhé dlouhodobě u dopravního řešení, které je diskutováno ze všech
zanedbaný a s nashromážděnou řadou problémů, jež stran. Přesto náš kolektiv věří, že se podaří studii zdárně
se vzájemně kříží a zaplétají. Řešením je tedy stanove- projednat, řešení bude komplexní a stane se podkladem
ní nové koncepce, které bude ctít historické i současné k pozitivním změnám tak krásného a jedinečného místa,
funkce a potřeby obyvatel i návštěvníků Svatého Kopeč- jako je Svatý Kopeček.“
3

ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA
tentokrát se svatokopeckým revírníkem Martinem Novákem
Les na Svatém Kopečku je zařazen do kategorie lesa
zvláštního určení, zohledňující jeho rekreační využívání
v souladu se způsobem hospodaření. Jako příměstský
les byl vyhlášen 27. března 2000. Rozkládá se na ploše
133 ha a sahá od Zoo na Svatém Kopečku až k Radíkovu a Lošovu. Tehdy město nechalo vypracovat Studii
příměstského rekreačního lesa, která upřesňuje aktivity,
které by mohl les návštěvníkům přinášet. Sportovně rekreační doplňky uvedené ve studii nebyly vyjma dětského hřiště realizovány. Navíc se v červnu při vstupu do
lesa objevily nové zákazové tabulky. JaK
■ Pane Nováku, při vstupu do lesa
najdeme nové zákazové tabulky s textem Zákaz jízdy na kole mimo vyznačené trasy pod pokutou 5 000 Kč dle
Lesního zákona (zákon č. 289/1995
Sb.). Můžete nám prosím vysvětlit,
o co se jedná?
M. N. V poslední době na lesní správu
Šternberk přicházely stížnosti od občanů,
že si někteří cyklisté budují trailové tratě,
stezky uvnitř lesních porostů a porušují
půdní kryt. Z tohoto důvodu instalovaly
Lesy ČR tyto tabule. V lesním zákoně
je uveden zákaz jezdit mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích

a na saních. Tím samozřejmě není nikterak omezen pohyb, sportovní a rekreační využití příměstského lesa.
■ Pokuta je stanovena na pět tisíc korun, není to
mnoho?
M. N.: Výše pokuty je závislá právě na závažnosti
porušení lesního zákona a platí především pro již zmiňované přestupky, které vedou k ničení lesních porostů
a půdního krytu.
■ Jsou tabulky opravdu na všech přístupových cestách do lesa?
M. N.: Ne, jsou instalovány jen na hlavních cestách
vedoucí do lesa.
■ Je třeba tyto tabulky zatloukat hřebíkem do stromu?
M. N.: Byly použity lepenkové hřebíky,
které stromu nevadí a je možné je kdykoliv odstranit.
■ Zabrání se tímto způsobem bezohledné jízdě některých cyklistů?
M. N.: To ukáže čas, ale spíše by se
měl každý z nás zamyslet nad tím, jak
se chovat k lesu a přírodě všeobecně.
Stačí se projít po každém víkendu v lese
a zjistíte, kolik opět přibylo petlahví zastrčených ve skládkách dřeva, papírových
kapesníků kolem lesních cest a apod.
Za rozhovor děkuje JaK

JAK TO JE SE SEČENÍM TRÁVY NEJEN NA SVATÉM KOPEČKU
Svatý Kopeček je coby poutní a výletní místo nejznámější a nejnavštěvovanější městská část města Olomouce. Tak by na něj mělo být nahlíženo i z řídících míst, tj.
z magistrátu. Ovšem záleží i na každém obyvateli. Návštěvník vnímá, jaký je zde pořádek či nepořádek, jak
se chovají místní obyvatelé, jaké je jejich nejbližší okolí
apod. Letos všechny trápilo, že travnaté pozemky byly
posečeny až po senoseči. Situace vznikla tím, že vybraná firma své závazky neplnila a muselo dojít k vypovězení smlouvy. Do péče města takto spadla i druhá

polovina travnaté plochy. Sekání nebylo možné stihnout
v přiměřeném termínu, k sekačkám byli povoláni i zaměstnanci Technických služeb města Olomouce, sekal
i ředitel. Travním porostu zdržení neuškodilo, měl tak aspoň možnost se vysemenit. Překvapující je, že si mnozí
obyvatelé jen stěžovali a ani něco málo si pro krásu svého nejbližšího okolí neudělali sami. Na rozdíl od obyvatel
Svatého Kopečka například v Chomoutově si to vyřešili
zcela originálně a ve vysoké trávě vysekali labyrint. JaK

INFORMUJEME
Komise městské části Svatý Kopeček na svém zasedání 12. července 2021 odsouhlasila následující výzvu:
Udržujte své živé ploty a keře sousedící s veřejným

prostorem (chodník, ulice) ostříhané tak, aby nepřekážely ve výhledu a umožňovaly chodcům bezpečně projít
a automobilům či cyklistům bezpečně projet.
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podobě na webu města
https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek
Svatokopecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku – určeno pro občany městské části Olomouc-Svatý Kopeček / Číslo 2/2021 vyšlo 6. září 2021 / Vydává: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 11 Olomouc / Redakční rada: PhDr. Martin Kučera (šéfredaktor), Mgr. Michal Krejčí, Jana Krejčová / Kontaktní
email: kmc25@olomouc.eu / Grafická úprava: Jana Krejčová / Grafické zpracování a příprava pro tisk: Typografický
design Zdeňka Pospíšilová / Tisk: RV DESIGN, www.rvdesign.cz / Vychází v Olomouci-Svatém Kopečku 4 x ročně
/ Uzávěrka dalšího čísla: 31. října 2021 / Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 24015 / Redakce si vyhrazuje
právo v případě potřeby příspěvky krátit, pravopisně korigovat či stylisticky upravit. Při výběru dává přednost textům
stručným a věcným.

