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ÚZEMNÍ STUDIE OLOMOUC–Kosmonautů-Wittgensteinova

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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1 Zadání územní studie- odbor koncepce a rozvoje
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2 Vymezení řešeného území
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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Řešené území zahrnuje lokalitu podél třídy Kosmonautů, ohraničeno na západě ulicemi
Wittgensteinova, na východě řekou Moravou na jižní straně železniční tratí. Území označeno
čísli 1,2,3 je řešeno ideově, území označeno č. 4 je řešeno jeko území se závazně
stanovenou regulací.
Viz obr.

Ideové řešení:
Kvadrant 1-sportovní areál. Doporučení ponechat stávající funkci, nezasahovat do aleje
stromů v ulici 17 listopadu či cyklostezek, jednotlivé objekty sportovišt zrekonstruovat,
doplnit či dostavět dle moderních požadavků na tyto objekty.
Kvadrant 2-území právnické fakulty. Doporučujeme zastavět nároží drobnou pavilonovou
zástavbou. V obou kvadrantech (1 a 2) bychom doporučili ponechat stávající funkční plochy,
území by se němelo znehodnotit mohutnou výstavbou administrativních objektů.
Kvadrant 3-Sochorova kasárna. Doporučujeme území zastavět objekty administrativního
charakteru, výjimečně povolovat funkci drobné výroby. Stávající objekty vybourat, zanechat
stávající objekty směrem do ulice 17 listopadu, především elegantní zaoblení souboru domů
směrem do hlavní křižovatky. Jednotlivými průhledy je nová část území opticky propojena se
stávající.
Území se závazně stanovenou regulací:
Kvadrant 4 - Řešené území bude doplněno o stavbu převážně administrativního charakteru
na nároží rušné kŕižovatky a přístavbu autosalonu pro servis a sklad.
Administrativní budova doplní nároží na rušné křižovatce a stane se dominantou budoucího
bulváru. Přízemí objektu bude maximálního objemu, bude obsahovat i plochy obchodní které
doplní chybějící služby v řešeném i širším území a které oživí prostor jak u tramvajové
zastávky tak i na třídě obecně. Samotný tvar objektu je navržen tak že reaguje na tvar
pozemku a křižovatky a nenarušuje stávající strukturu zástavby v okolí.
V řešení je respektován stávající záměr přístavby autosalonu pro servis a sklad, pro
případnou přestavbu této lokality budou stanoveny konkrétní podmínky zejména:
-max výška zástavby – vychází z analýzy prostorové struktury a nepřekračuje
v římse výšku 20,5m (v případném ustupujícím podlaží výšku
22,75m)
-umístění polyfunkčních objektů městského typu s komerčním partérem orientovaným
zejména do ul kosmonautů
Veřejná prostranství podél ulic a rozptylové plochy před objekty budou řešeny způsobem
odpovídajícím centrální části města a včetně komponované městské zeleně.
Parkovací plochy umístěné na povrchu budou řešeny pouze v nezbytně nutném rozsahu,
převážná část nároků statické dopravy bude řešena v objektech nebo pod objekty.

3 Koncepce urbanistického a architektonického řešení
Řešení území navazuje na výsledky soutěže která měla prověřit možnosti a způsoby
rozšíření městského centra podél osy směřující k prostoru nádraží. Soutěž dospěla k závěru
že současná podobna třídy Kosmonautů je nanejvýš problematická, neboť její řešení
jednostranně upřednostňuje dopravní funkci. Jedním z hlavních urbanistických cílů územní
studie je tedy zapojení třídy Kosmonautů do struktury města, její oživení a přeměna na
bulvár s rušným pěším provozem, současně je nezbytné také usměrnění a rehabilitace
zástavby podél souvisejících ulic Wittgensteinova a třídy 17. listopadu.
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Administrativní objekt bude kromě kancelářských prostor nabízet i plochy obchodní a to
převážně v přízemí. Vzhled obchodních ploch je jednoznačně definován v perspektivním
zobrazení v grafické části dokumentace. Samotné obchodní plochy by měli být vyřešeny
citlivě s důrazem na blízkost městského centra. Velká hmota bude rozčleněna na dva
objemy jak horizontálně tak i vertikálně čímž se zvýrazní jednotlivé funkce tak i dinamika
stavby. Městotvornosti napomáhá i administrativní funkce stavby která se nebude uzavírat
před okolním prostorem. Pro případnou přestavbu ostatních částí řešeného území platí
obecně formulované podmínky pro tuto funkční plochu.
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4 Koncepce veřejného prostoru vč. zeleně
Ideové řešení:
Zeleň v kvadrantech 1 a 2 bude ponechána stávající, před budoucím pavilonem bude
potřeba přísbusobit projekt zeleně novým objektům. V kvadrantu 3 bude zeleň řešena
s ohledem na navržený stav areálu. Alej stromů která je navržena ve 3 kvadrantu protíná
střed areálu a otevírá areál rušné křižovatce. Řešení veřejných prostranství před
jednotlivými objekty ve 3 kvadrantu, budou řešena obdobně jako v území se stanovenou
regulací. Dnes se v tomto území zeleň vyskytuje minimálně. Pěší trasy navazuji na zastávky
MHD.
Území se závazně stanovenou regulací:
Kvadrant 4 – Hlavní pěší trasy budou řešeny v návaznosti na zastávky městské hromadné
dopravy, veřejná prostranství podél ulic a rozptylové plochy před objekty budou řešeny
způsobem odpovídajícím centrální části města vč. komponované městské zeleně jejíž
umístění bude koordinováno s vedením inžeýrských sítí.
Z důvodu výstavbu administrativního objektu je pořeba přeložit stávající kanalizaci což
vyvolá přeřešení cyklisté stezky i chodníku. Z důvodu ochranného pásma kanalizace,
dvouřadová alej bude přeprojektována na jednořadovou a hustě osázena. Všechny
vykácené stromy budou nahrazeny dle požadavků odboru životního prostřední.
V administrativní budově se počítá s ozeleněním a zpřístupněním átria pro veřejnost.
Podoba budoucího átria se vzrostlými stromy je zobrazena v perspektivě ve výkresové části
dokumentace. Do městské lipové aleje v ulici kosmonautů a 17 listopadu nebude zasaženo,
prostor před budoucí obchodní plochou bude doplněn o další zahradní úpravy.
V prostoru břehu řeky Moravy bylo vydáno územní rozhodnutí na II B etapu
protipovodňových opatření. Toto řešení je v příloze ve výkresové části studie.
V řešení je respektován stávající záměr přístavby autosalonu pro servis a sklad, záměr
nevyvolá žádné zasahy do stávající zeleně, v případě přestavby se záměr bude posuzovat
nezávisle na řešené studíí.

5 Dopravní infrastruktura
Ideové řešení:
V kvadrantech 1,2 byla dopravní infrastruktura ponechána ve stávajícím stavu, bilance
dopravy se tu vystávbou drobného pavillonu nemění. Do kvadrantu 3 bylo zasaženo
zásadním způsobem, zde bude pravděpodobně potřeba nové funkci přizpůsobit
problematickou křižovatku Śantova- Kosmonautů, stávající vjezd do areálu přeměnit na pěší
a zajistit vjezdy vč. zásobování z ulice šantova. I zde doporučujeme statickou dopravu řešit v
nezbytně nutném rozsahu, převážnou část nároků statické dopravy řešit v objektech nebo
pod objekty.
Pěší tahy zde doporučujeme vést uvnitř areálu, stávajícím vjezdem kasáren.
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Stávající stav- ulice Wittgensteinova je dvoupruhovou sběrnou místní komunikací, na níž se
v předmětném prostoru napojuje stávající ulice Šantova jako dvoupruhová obslužná
komunikace. Křižovatka není řešena s řadícími pruhy. Mimo osu napojení se v současnosti
nachází křižovatka s účelovou komunikací areálu Frommer jako dvoupruhová komunikace.
V rámci přípravy Obchodní galerie Šantovka je uvažována úprava ulice Šantovy
s doplněním řadícího pruhu tak, aby oba odbočující směry měly samostatný pruh. Ulice
Wittgensteinova je uvažována beze změny. Počet uvažovaných pohybů v této křižovatce je
cca 120 vozidel v levém oblouku a 36 vozidel v pravém oblouku ze Šantovy, počet levých
odbočení z Wittgensteinovy je 43 a pravých z Wittgensteinovy je 158. Návrh je posouzen
odbornou firmou a prezentován jako vyhovující.
Navržený areál administrativy bude pro motorová vozidla kompletně napojen z ulice
Kosmonautů, účelová komunikace Frommer tedy bude sloužit jen pro areál prodejny vozidel
a servisu. V rámci předkládané územní studie je pro tento areál uvažován rozvoj, spočívající
v dostavbě zázemí prodejny AUDI o sklad a servisní místa v celkové ploše 580m2.
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá znatelný nárůst příjezdů do celého areálu, není
důvod měnit koncepci území, projednanou a schválenou pro o několik řádů významnější
záměr Galerie Šantovka.
Územní rozvoj v dotčené lokalitě bude po dostavbě AUDI v oblasti dalšího zatraktivňování
pro příjezd IAD již ukončen a náplň území lze uvažovat za definitivní. Z tohoto důvodu není
nutno ani ponechávat rezervu pro případnou následnou úpravu dvou křižovatek na
průsečnou.
Posouzení stávajících a navržený vjezd z ulice Kosmonautů
K řešení se postupovalo variantně, jako nejlepší se jeví napojení areálu z ulice Kosmonautů
které kapacitně vyhovuje pro navržený objekt administrativní budovy. Variantní studie vč.
návrhu nového vjezdu je podrobně popsána ve výkresové části dokumentace.
V řešení je respektován stávající záměr přístavby autosalonu pro servis a sklad, v případě
přestavby se záměr bude posuzovat nezávisle na řešené studíí.
Pěší a cyklistické tahy
Pěší tahy byli zkráceny novým chodníkem z východní strany nově navrženého objektu. Po
realizaci tohoto objektu se předpokládá bezproblémový nárust pěších a cyklistů podél
obchodní části objektu na ulici Kosmonautů. V rámci přeložky kanalizace a úpravou zeleně
dojde k přeřešení (přehození) cyklistické stezky s chodníkem obdobně jako je to v prostoru
severně od křižovatky Wittgensteinova-Kosmonautů.
Autobusový záliv
Je plánován na ulici Wittgensteinova na vhodném místě za stávajícím přechodem pro pěší
směrem k železničnímu mostu a bude tvořen samostatným zastávkovým pruhem v délce
nástupní hrany, vyřazovacím a zařazovacím pruhem, které vytvářejí vjezdový a výjezdový
klín zastávkového zálivu. Pro zaliv bude vyhrazena dostatečná prostorová rezerva, pro
kloubové autobusy v délce 40m. Záliv se nachází v aleji stromů takže bud v dalším stupni
zapotřebí koordinace s příslušnými orgány zeleně.

Území se závazně stanovenou regulací:
Pro návrhový stav byli dopravním specialistou posuzovány stávající a navržené vjezdy,
upraveny pěší tahy, posouzena křižovatka Šantova-Kosmonautů a budoucí záliv autobusů
na ulici kosmonautů.
Křižovatka Šantova-Kosmonautů
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Bilance statické dopravy v území se stanovenou regulací:
Technické údaje:
Plocha řešeného území celkem:…………..………………………….….……111.482m2
Kvadrant 1:……………. 63 607m2
Kvadrant 2:……………. 20 163m2
Kvadrant 3:……………..44 850m2
Kvadrant 4:……………..32.862m2
Stávající zastavěná plocha:………………...….………………….…….………19.506m2
Navržená zastavěná plocha:…………………………………………………… 22.500m2
Odhad potřeby parkovacích míst:
Kvadrant 1:……………. 50
Kvadrant 2:……………. 50
Kvadrant 3:……………..300
Max. výška zástavby………………………………….…..20.5m (22,75m ustupujícípodlaží)
Uzemí se stanovenou regulací:
Plocha území celkem:……………………………………………………………32.862m2
Zastavěná plocha (stávající/návrh/cekem) :…...………..3.997m2 / 3814m2 / 7811m2
Komunikace...................................................................................................16018m2
Zeleň............................................................................................................... 9033m2

6 Technická infrastruktura

Max. výška zástavby………………………………….…..20.5m (22,75m ustupujícípodlaží)

Ideové řešení:
V rámci ideově řešeného území (kvadranty 1-3) neni třeba budovat nové koridory ani
masivní přeložky technických sítí. Dnešní vojenský areál je dobře napojitelný ze stávajících
sítí, infrastruktura je nadimenzovaná s dostatečnou kapacitou, nicméně je potřeba v průběhu
studie situaci pověřit dle konkrétních podkladů.

Odhad potřeby parkovacích míst:…………………………………………………205míst

Území se závazně stanovenou regulací:
V budoucím administrativním objektu v na Wittgensteinova-Kosmonautů bude zapotřebí
přeložit v rámci objektu parovod a jednotnou kanalizační stoku. Tyto přeložky už byli u
jedntlivých správců a příslušných úřadů projednány a jevi se jako bezproblémové. Přeložku
kanalizace bude nutno umístit pod chodníh který je ve vlastnictví města. V řešení je
respektován stávající záměr přístavby autosalonu pro servis a sklad, záměr je posuzován
zvlášt v dokumentaci pro územní řízení a nevyvolává zásadní změny v technické
infrastruktuře. V případě přestavby se záměr bude posuzovat nezávisle na řešené studíí.
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V Brně dne 08.12.2010

Ing. Arch Nermin Fehimovič
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