ÚZEMNÍ STUDIE „PARK KLÁŠTERNÍ HRADISKO“ – ČÁST ÚS-26 „ČERNÁ CESTA“

00487_70

ÚZEMNÍ STUDIE „PARK KLÁŠTERNÍ HRADISKO“ – ČÁST ÚS-26 „ČERNÁ CESTA“

4 / 2015

© knesl + kynčl architekti

ÚZEMNÍ STUDIE „PARK KLÁŠTERNÍ HRADISKO“– ČÁST ÚS-26 „ČERNÁ CESTA“

lokalita:

jižně od Kláštera Hradisko v k.ú. Klášterní Hradisko
v Olomouci; zahrnuje plochy, ve kterých je dle Územního
plánu Olomouc zpracování územní studie US-26 (Černá
cesta) podmínkou pro rozhodování o změnách v území

objednatel:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 1
771 27 Olomouc
Ing. Marek Černý – vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Ing. Martina Gerhardová, Ph.D. – oddělení koncepce
zeleně a rekreace

zhotovitel:

KNESL+KYNČL s.r.o.
Šumavská 416/ 15
602 00 Brno
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. – garant projektu

urbanistická koncepce:

Ing. arch. Jiří Knesl
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
Ing. arch. Bohuš Zoubek
Ing. arch. Jan Špirit
Ing. arch. Jaroslava Soukupová

00487_70

ÚZEMNÍ STUDIE „PARK KLÁŠTERNÍ HRADISKO“ – ČÁST ÚS-26 „ČERNÁ CESTA“

spolupráce:

Ing. arch. Táňa Sojáková

koncepce parkových úprav

Atelier Partero (Ing. Mirka Svorová a Ing. Jakub Finger)

vodovod, kanalizace, plyn, teplo:

Ing. Vítězslav Vaněk – konzultace

doprava:

DPK s.r.o., Ing. Petr Soldán – konzultace

datum:

duben 2015

územně plánovací podklad:

územní studie

4 / 2015

© knesl + kynčl architekti

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.

ÚČEL A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE

4.

Účelem územní studie je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona navržení, prověření
a posouzení možných řešení vybraných problémů v daném území.
Územní plán Olomouc pro další rozvoj řešeného území stanovil podmínku zpracování

SOUČASNÝ STAV ÚZEMÍ
Řešené území obou ÚS se skládá z několika různě využívaných částí. Východní hranici tvoří

komunikace, která vede od ulice Pasteurovy severním směrem paralelně s železniční tratí č. 270
a obsluhuje pozemky Českých drah. Mezi touto komunikací a ulicí Černá cesta leží pás pozemku

územních studií ÚS-25 (Hradisko-východ) a ÚS-26 (Černá cesta) ke stanovení podrobnějšího

ČD využívaný jako zahrádkářská osada (severní část tohoto pozemku je nevyužitá a zanedbaná)

využití ploch ve prospěch rekreace a jejich zapojení do území.

a částečně využívaný brownfield (stavebniny, sklady, technické služby, autoškola) převážně

Cílem územních studií ÚS-25 (Hradisko-východ) a ÚS-26 (Černá cesta) – souhrnně

městských pozemků, v jehož areálech lze očekávat ekologickou zátěž. Část území mezi ulicemi

nazvaných „Park Klášterní Hradisko“ je v řešeném území prověřit a navrhnout možnosti

Černá cesta a Sokolovská tvoří bývalý areál Ústavu experimentální botaniky AV ČR (na městském

rekreačního využití území bezprostředně sousedícího s NKP Klášter Hradisko a dotčeného

pozemku) a zemědělsky obhospodařovávaná plocha (částečně na pozemcích patřících městu,

jeho ochranným pásmem.

částečně na pozemcích patřících Olomouckému kraji – Střední škole zemědělské). Nejsevernější

Podrobnost řešení územních studií odpovídá jejich měřítku a rozsahu. Územní studie

část řešeného území při cestě k ulici Na Vlčinci tvoří převážně nevyužitý pozemek firmy

jsou podkladem pro další rozhodování samosprávy a pro rozhodování státní správy v konkrétních

TOPIFURE s.r.o. V blízkosti řešeného území se nachází areál vojenské nemocnice umístěný

správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř řešeného území.

v bývalém premonstrátském klášteře Hradisko, který je národní kulturní památkou. Dále se

Text je vyhotoven pro obě územní studie zároveň. Výkresová část je rovněž shodná, liší se
pouze zobrazením řešeného území jednotlivých územních studií (ÚS-25 a ÚS-26)

v sousedství řešeného území nachází klubovna skautů sousedící s vojenskou nemocnicí, firma
Farmak a.s., sídliště Černá cesta a řeka Morava.
V Územním plánu Olomouc je navržena úprava vedení hlavních komunikací – Pasteurova

2.

POUŽITÉ PODKLADY

a Sokolovská a především nové propojení těchto dvou komunikací přes jižní část řešeného území



Zadávací podmínky uvedené ve Smlouvě o dílo upravené v rámci kontrolních dnů;

navržena komunikace pro obsluhu areálu firmy Farmak a.s. na pomezí pozemků města a pozemků



Katastrální mapa města Olomouce (ČÚZK, 9. 10. 2014);

Českých drah. Vybudováním této komunikace je podmíněn významný rozvoj areálu firmy



Ortofotomapa (GEODIS Brno, 2015);

Farmak a.s.



Územně analytické podklady SO ORP Olomouc 2014 včetně datové části;



Data vybraných poskytovatelů v rámci poptání existence sítí;



Fyzický průzkum území (leden – březen 2015);

navržené protažení mezi severní hranou sídliště Černá cesta a bývalým areálem AV ČR, a ulice



Územní plán Olomouc (KNESL+KYNČL s.r.o., 2014);

Sokolovská, respektive její navržené přeložení východním směrem. Nejbližšími zastávkami veřejné



Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce

hromadné dopravy jsou zastávky Klášterní Hradisko a Černá cesta na Sokolovské ulici.

(v oblasti bývalého areálu AV ČR a současného areálu stavebnin). V územním plánu je dále

Terén řešeného území leží rámcově v jedné rovině, pouze na východní a západní hranici
se nalézají terénní hrany – násyp železničního koridoru, respektive břeh řeky Moravy.
Dopravní napojení zajišťuje stávající komunikace v ulici Pasteurově, respektive její

(AFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 2015)
Revitalizace území, výstavba senior hřiště a parkové úpravy – dokumentace pro ÚR



5.

(Ing. J. Sedlák, 2014)

HODNOTY A PROBLÉMY V ÚZEMÍ
Hodnoty a problémy území jsou znázorněny v příloze ve výkrese „Stav území, problémy



Studie prověření využitelnosti území Klášterní Hradisko (Stavoprojekt Olomouc a.s., 2005);

a hodnoty“.



Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města

Jako hodnoty jsou vyznačeny:

Olomouce (LÖW & spol. Brno, 2002);



památkově chráněné nemovitosti – národní kulturní památka Klášterní Hradisko s okolím;

Vyhledávací studie lokality pro umístění nového dopravního hřiště v Olomouci (Studio



zachovaná prostupnost z řešeného území směrem ke Klášteru Hradisko;



torzo trasy historické cesty z Hradiska na Sv. Kopeček (dnes přeťaté železničním koridorem);



významné plochy zemědělského půdního fondu;



stavební objekt v bývalém areálu AV ČR (na území, kde z důvodu ochranného pásma NKP



PRAK s.r.o., 2013);
Ochranné pásmo kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie



na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko ze dne 21. 9. 1995;
Rozšíření Ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny



Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko ze dne
21. 9. 1995, NÁVRH (KNESL+KYNČL s.r.o., říjen 2014);
Stanovisko Ministerstva kultury ČR k návrhu na změnu ochranného pásma kolem kulturních



památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého

nelze stavět budovy)
Jako problémy jsou vytipovány zejména záležitosti týkající se využití území a střety
stávajících/plánovaných vedení s využitím území:


řešeného území;

premonstrátského kláštera Hradisko k dohodovacímu řízení ze dne 28. 4. 2015 včetně
protinávrhu k dokumentaci z října 2014 (č.j. MK 27801/2015 OOP).

3.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

brownfield (nevyužívané plochy a objekty) na městských pozemcích v centrální poloze



nevyužité nebo nedostatečně využívané pozemky ČD;



nadzemní teplovodní vedení (parovod), které tvoří částečnou bariéru v území;



střety vyvolané plánovaným propojením ulice Pasteurova s přeložením komunikace
v ul. Sokolovská.

Řešené území leží na rozhraní k.ú. Klášterní Hradisko (západní část) a k.ú. Pavlovičky
(východní část), má rozlohu cca 22 ha, ze severu na jih měří cca 720 m a z východu na západ
cca 470 m. Nachází se severovýchodně od centra města Olomouce, v blízkosti národní kulturní

6.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

památky Klášterní Hradisko. Jedná se o území vymezené dvěma plochami určenými Územním

Limity využití území obou ÚS jsou zobrazeny v příloze „Limity využití území“.

plánem Olomouc ke zpracování územních studií US-25 a US-26. Z důvodu koordinace a řešení

Využití řešeného území je omezeno zejména limity a ochrannými režimy vyplývajícími

širších souvislostí a návazností bylo, po dohodě s pořizovatelem, v některých místech řešené

z existence sítí technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, řeky Moravy, objektů, které jsou

území rozšířeno nad rámec ploch vymezených pro řešení. Připojena byla část území Černá cesta

předmětem památkové péče, a zájmových území MO ČR.

s alejí a část území mezi Černou cestou a hranicí areálu vojenské nemocnice. Dále byly do

Nejvýznamnějším limitem v území, který zásadně ovlivňuje využití území je Ochranné

řešeného území zahrnuty části území obsahující řešení přeložky Sokolovské ulice a jejího

pásmo kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku

propojení s komunikací v Pasteurově ulici (prodloužení Pasteurovy ulice západním směrem).

a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko. Do řešeného území zasahuje jeho

Dle platného Územního plánu Olomouc zasahuje řešené území obou studií tyto stabilizované
plochy:

lokalita č. 4 (Areál kláštera Hradisko a jeho přímé okolí), v které jsou pozemní stavby, kromě
udržovacích prací, vyloučeny. Protinávrh MK ČR ve stanovisku k návrhu na změnu ochranného

07/091P, 07/092P, 07/093P, 07/082S, 07/084K, 07/081S, 07/085S, 07/087P, 07/086S (část),
07/060P (část), 07/064Z (část), 07/094S (část), 07/123P a 07/097P.

pásma ze dne 28. 4. 2015 navrhuje rozdělit lokalitu na tři regulační pásma, přičemž podmínky
pásma 4/III nově umožňují na rozdíl od pásem 4/I a 4/II umisťování budov s maximální výškou
římsy či atiky do 5 m a hřebenu střechy či ustoupeného podlaží výšky do 7 m. S oběma
alternativami (platné OP a protinávrh MK ČR) tyto územní studie pracují.
Dalším významným limitem v území je nadzemní a podzemní vedení parovodu, které je
navrženo k přeložení (viz výkres „Regulace“).
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7.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Vlastnictví pozemků je znázorněno na výkrese „Majetkoprávní vztahy“.
Převážná část pozemků v řešeném území obou ÚS je ve vlastnictví města Olomouce.

Dalšími významnými vlastníky v území jsou České dráhy a Olomoucký kraj (Střední škola
zemědělská). Viz rovněž kap. 4. Současný stav území.

8.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Obr. 3

Běžecká dráha – různé typy povrchů pro běhání, měkké přírodní i umělé materiály

Obr. 4

Volné ozeleněné prostory v podobě pobytových luk mohou být využívány k nejrůznějším aktivitám

8.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Navržené řešení je zobrazeno ve výkrese Urbanistická koncepce.
Základní urbanistická koncepce vychází z územního plánu města. Oproti návrhu v územním
plánu je však řešenému území na základě průzkumů území, jeho hodnot a problémů,
majetkoprávních vztahů a limitů v území vtisknuto podrobnější řešení. Území je řešeno jako
rekreační park celoměstského charakteru se zázemím pro aktivní trávení volného času.
Poloha parku je poměrně blízká centru města, avšak jeho sousedství postrádá obytný charakter.
Jeho využití a náplň jsou proto voleny tak, aby přilákaly obyvatele celé Olomouce a byly jimi
skutečně využívány.
Z hlediska kompozice je návrh pojat jako soubor volných ozeleněných prostorů
lemovaných alejemi/stromořadími. Ty doprovázejí významné komunikace procházející územím.
Volný prostor rekreačních luk je doplněn o skupiny stromů nebo jejich solitéry. Každý z těchto

Fitpark, neboli park pro seniory, je umístěn v severní části řešeného území. Stejně jako
v centrálním prostoru je hlavním kompozičním prvkem elipsa, kterou tvoří stezka propojující
jednotlivá zákoutí se cvičebními prvky. Fitpark je prostorově oddělen od zbytku řešeného území
alejí zdůrazňující torzo zaniklé historické spojnice mezi Hradiskem a sv. Kopečkem.

prostorů je doplněn prvky pro rekreační aktivity. Návrh uspořádání a tvary těchto prvků byly
inspirovány meandry ramen řeky Moravy (viz obr. 1) , jejichž půdorysné stopy lze ještě dnes
zahlédnout v katastrální mapě. Elipsovitý tvar všech prvků rekreačního parku je volným
přepisem již zaniklých měkkých křivek historického území.

Obr. 5

Fitpark – soustava venkovních cvičebních prvků pro dospělé k udržení kondice nejen seniorů

Západní část parku, vymezená ze severu a východu Černou cestou, z jihu prodlouženou
Pasteurovou ulicí a ze západu přeložkou ulice Sokolovské, je položena nejblíže k centru města
a k nábřeží řeky Moravy a jeví se jako vhodný prostor pro pořádání nárazových open air akcí,
meetingů, pořádání cirkusů apod. Proto je v této části navrženo méně vzrostlé zeleně. Rovněž
i zde je navrženo využití a rekonstrukce stávající budovy v bývalém areálu AV ČR pro zázemí
parku či jiné veřejné vybavení. Zdejší elipsa má podobu okružní cesty, která také spojuje nábřeží
Moravy v místě nejbližším centru se střední částí parku u skautské klubovny.

Obr. 1

Mapa stabilního katastru s vyznačeným řešeným územím obou územních studií

Centrální prostor je vymezen z východní částí nově založenou trojřadou alejí v trojsponu,
ze západu alejí Černé cesty, ze severu bývalou spojnicí kláštera a Sv. Kopečka a z jihu

Obr. 6

Open air akce

prodloužením Pasteurovy ulice. Jeho hlavní náplní je souběžně vedená in-line a běžecká dráha

V případě realizace protažení Pasteurovy ulice se jižní část bývalého areálu AV ČR

o celkové délce cca 1 km. Dráhu tvoří tři elipsy, jejichž umístění reflektuje západovýchodní pěší

z prostorového hlediska připojí k sídlišti Černá cesta. Takto vzniklé veřejného prostranství pak

vazby v území – v místech dotyků elips, kde jsou navržena odpočinková místa vybavena lavičkami

vytvoří zelené izolační předpolí mezi obytnými domy a silnicí a bude možné jej využít např.

či zvýšenými obrubníky okolo solitérních stromů. V největší jižní elipse je situován objekt zázemí

pro vybudování dětského hřiště.

celého parku včetně několika sportovních hřišť a dětského hřiště. Pro zajištění plnohodnotného

Další součástí rekreačního parku je jeho východní část sevřená mezi nově navrženou

fungování parku by v objektu nemělo chybět např. občerstvení, půjčovna sportovního náčiní,

trojsponnou alejí ze západu a železničním koridorem z východu. Dnes je toto území v majetku

veřejné WC apod. Z důvodu platného ochranného pásma chrámu na Sv. Kopečku a kláštera

Českých drah a je převážně využíváno zahrádkáři. Jeho přeměna na veřejně přístupné rekreační

Hradisko, které neumožňuje vznik jakýchkoli nových budov v tomto prostoru, je nutné pro zázemí

území tak bude pravděpodobně probíhat v delším časovém horizontu. Elipsy v této části jsou

parku využít již existující stavbu. V případě změny ochranného pásma dle protinávrhu MK ČR lze

naplněny vybavením pro různé sportovně-rekreační aktivity. V jižní elipse je to dopravní hřiště,

toto zázemí nově vybudovat jižněji (viz Varianta II). Zbylá část prostranství je koncipována jako

střední elipsu tvoří dráha pumptracku a severní elipsa je vyplněna boulder areálem. Poslední

pobytové louky pro volnočasové využití (hry, piknik atd.). Neměly by zde chybět lavičky či místa

pomyslnou elipsou severně od boulder areálu je palouk mezi vzrostlými stromy.

k posezení.

Obr. 7
Obr. 2

Dopravní hřiště – veřejně přístupné pro nácvik pohybu v silničním provozu, možnost využití školami/školkami

In line dráha – možnost rozdělení na různě dlouhé trasy dle zdatnosti či oddělení různých rychlostí jízdy
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plánu. Tyto úpravy reflektují podrobnější návrh řešení navržených komunikací, možnosti řešení
cyklistických tras v konkrétních dopravních profilech s ohledem na jejich napojení a kontinuitu.
Trasa cyklistické dopravy navržená územním plánem na Černé cestě je v obou územních
studiích navržena jako smíšená komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu s možností případné
obsluhy budovy v bývalém areálu AV ČR.
V západní části aleje k Farmaku je navržena cyklostezka s obousměrným provozem
propojující křižovatku s ulicí Pasteurovou na jihu a cestu k Sušilovu náměstí na severu řešeného
Obr. 8

Pumptrack – okruh pro jízdu na kole, který je možno projíždět bez šlapání (vlny maximálně 1,5 m)

území.
Pěší doprava
Navržený systém cest pro pěší umožňuje průchod územím i procházky po různých trasách
v území. Povrch navržených chodníků by měl být zpevněný a hladký – asfalt, dlažba apod.,
pro navržené parkové cesty a větší odpočinkové plochy jsou vhodné přírodě blízké materiály –
pískový mlat, mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton), apod.

Obr. 9

Boulder areál – vhodné začlenění lezeckých prvků do krajiny přírodě blízkým způsobem

8.2. KONCEPCE DOPRAVY
Celoměstská dopravní síť v území
Územní plán Olomouc navrhuje úpravu a doplnění stávající dopravní struktury ve městě a to
v podobě přeložení komunikace v ulici Sokolovské východněji od řeky Moravy a prodloužení ulice
Pasteurovy od železničního podjezdu směrem k již zmíněné přeložce ulice Sokolovské. Podrobněji
tuto úpravu řeší „Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města
Olomouce (AFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 2015)“, jehož aktuální návrh řešení tato studie přebírá
a zobrazuje.
Obsluha firmy Farmak
Areál firmy Farmak je z hlediska prostorově-provozně-funkčních vazeb nevhodně umístěn.

Obr. 11

Příklady zpevněných (nahoře) a nezpevněných (dole) povrchů parkových cest a chodníků

Obr. 12

Detail nezpevněného povrchu – minerální beton (1,2) a pískový mlat (3)

Územní plán ho vymezuje jako stabilizované plochy (významný zaměstnavatel v rámci celého
města), nicméně je zapotřebí minimalizovat jeho negativní dopady na okolní zástavbu, ať už se to
týká úpravy výrobních technologií a procesů, či řešení dopravní obsluhy areálu. Proto je jeho další
rozvoj podmíněn zlepšením dopravního napojení vedeného mimo obytnou zástavbu. Podmínkou
pro významnější rozvoj v rámci areálu firmy je realizace obslužné komunikace od ulice Pasteurovy
severně, k areálu firmy Farmak, podél něj až k jeho severní hranici.
Parkování
Parkování pro návštěvníky parku je navrženo převážně v jižní části parku, v severní části
parku je však také navržena menší plocha určená k parkování. V případě realizace prodloužení
Pasteurovy ulice je možné přes jižní plochu určenou k parkování (u dopravního hřiště) napojit
komunikaci obsluhující pozemky Českých drah (z důvodu případného nadměrného počtu

8.3. KONCEPCE ZELENĚ

křižovatek). Při občasném pořádání větší akce je možné parkovat na ploše navržené v západní

Stávající stav území z hlediska vegetačních porostů

části areálu bývalého ústavu AV ČR. Tato plocha by tomu měla být uzpůsobena svým povrchem,

Řešené území je značně rozlehlé a členěné, pro přehlednost jsou dále uvedeny hlavní typy

měla by však být využívána pouze pro tyto výjimečné akce, nikoliv pro parkování návštěvníků

zeleně, jež mají prostorotvornou funkci. V dalších stupních dokumentace se doporučuje zpracování

parku. Povrch parkovacích ploch je možné vytvořit z částečně zpevněných povrchů, které mohou

dendrologického průzkumu ve vhodném stupni podrobnosti. V území se nachází tři charakteristické

umožňovat i růst trávníku.

typy zeleně. Prvním jsou staré aleje/stromořadí tvořící historickou stopu a nacházející se v různém
stupni stability a bezpečnosti. Druhým typem zeleně jsou dřeviny, které jsou pozůstatkem
dobových vegetačních úprav nebo stárnoucími a zestárlými nálety. Samostatnou částí je území
zahrádkářské kolonie, které je typickou mozaikou malých pozemků s vtroušenými, převážně
ovocnými stromy.
Koncept navrženého řešení
Návrh vegetačních úprav vychází z charakteru, kontextu i topografie místa a navazuje
na architektonicko-urbanistické řešení prostoru. Hlavními prostorotvornými prvky jsou aleje,
vzrostlé stromy ve formě skupin i solitérů a volné plochy trávníkových a travinných ploch.

Obr. 10

Příklady zatravněných ploch pro parkování – štěrkový trávník (nahoře), zatravňovací dlažba/rohože (dole)
Obr. 13

Aleje a stromořadí chrání před rozmary počasí (déšť, slunce, vítr), vytváří orientační body a zvyšují podíl zeleně

Cyklistická doprava
Trasy cyklistické dopravy navržené územním plánem v místě nové struktury dopravní sítě
jsou řešeny obousměrnými pruhy – podél jižní strany prodloužení Pasteurovy ulice od železničního
podjezdu (na straně sídliště Černá cesta) a podél východní strany přeložky Sokolovské ulice (na
straně bližší k řece Moravě). Ve výkrese Širší vztahy jsou znázorněny úpravy tras oproti územnímu
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Aleje a stromořadí
Aleje a stromořadí vytváří základní krajinnou osnovu podél cest a jsou dle intenzity a místa
jedno až trojřadé. Předpokládanou skladbou jsou místní a charakterově blízké listnaté stromy.
Nejvýraznějším prvkem je trojřadá trojsponná alej podél komunikace k Farmaku se samostatnými
pruhy pro pěší, cyklisty a vozidla. Návrh počítá s obnovou aleje podél Černé cesty i se stromořadím
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podél historické stopy Hradisko – sv. Kopeček (v řešeném území). Stromořadí/aleje jsou navrženy

zastavitelnou částí pozemku a jeho nezastavitelnou částí. Stavby mohou být uvnitř stavební

také podél nových silnic (přeložka Sokolovské, prodloužená Pasteurova).

hranice umístěny libovolně s ohledem na stanovenou strukturu zástavby. Zázemí centrálního

Vzrostlé stromy

prostoru lze umístit do stávající budovy nebo ho lze nově vybudovat jižněji uvnitř stavební hranice.

Vzrostlé stromy vytváří prostorovou strukturu. Jedná se o solitéry nebo skupiny, umístěné
tak, aby poskytly stín a odlišnou úroveň měřítka. Předpokládá se využití již existujících
perspektivních jedinců nebo skupin a jejich vhodné doplnění. Předpokládaná druhová skladba je

10. ETAPIZACE
Z majetkoprávních vztahů a již existujících podkladů se předpokládá toto pořadí realizace

složena ze vzrůstných listnatých stromů doplněných o borovice, tak aby celkový charakter navázal
na kvalitní porosty v okolí.

úprav v řešeném území obou ÚS:

Travnaté a travinné plochy



Etapa I. – realizace fitparku na pozemcích firmy TOPIFURE s.r.o.



Etapa II – realizace centrální části rekreačního parku včetně západní části trojsponné aleje,

Trávníky a travinné porosty vytváří půdní pokryv mimo zpevněné plochy, uvažovaná škála
sahá od intenzivních ploch až k urbánním loukám.

tj. převážně na pozemcích města. Vzhledem k předpokládanému dlouhodobému časovému
horizontu je možné do té doby využívat areál technických služeb.


Etapa III. – realizace západní části rekreačního parku v závislosti na realizaci silničních
přeložek. Vzhledem k předpokládanému dlouhodobému časovému horizontu realizace
nových komunikací (přeložka Sokolovské, prodloužení Pasteurovy od železničního podjezdu
směrem k přeložce Sokolovské) je možné do té doby využívat bývalý areál AV ČR pro různá
zařízení veřejného vybavení, např. pro mateřskou školu se zaměřením na angličtinu (viz
aktuální projekt Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola), pro klubovny mimoškolní

Obr. 14

činnosti atd. ve stávajícím rozsahu areálu.

Travnaté plochy – míru péče a charakter lze upravovat dle potřeby a využití místa

Bariérová zeleň a keřové porosty
Na východní straně území se předpokládá vznik nesouvislé bariérové zeleně oddělující park



Etapa IV. – realizace východní části rekreačního parku včetně východní části trojsponné aleje
převáženě na pozemcích českých drah. Vzhledem k majetkovým poměrům v území

od areálu seřaďovacího nádraží. V jižní části řešeného území se předpokládá oddělení nové

a dlouhodobému časovému horizontu zpřístupnění pozemků Českých drah lze předpokládat,

komunikace od sídliště Černá cesta pomocí stromořadí a bariérové zeleně.

že do doby realizace etapy IV. může být pro obsluhu firmy Farmak a.s. využívána po

Pro místní členění a drobné plochy se předpokládá použití liniových (živé ploty) nebo

přechodnou dobu západní část aleje.

plošných keřových výsadeb takového charakteru a složení, aby nemohlo dojít k jejich využití jako
skrýší, případně jiné nežádoucí funkce.

9.

NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PRVKY
Navržená regulace území, která abstrahuje urbanistickou koncepci, je zobrazena ve výkrese

„Regulace“.
Regulace území vychází z platného Územního plánu Olomouc. V řešeném území obou ÚS
jsou vymezeny především plochy veřejné rekreace 07/087P, 07/091P, 07/093P, 07/097P
a 07084K, plochy veřejného vybavení 07/081S a 07/085S, plochy dopravní infrastruktur 07/060P
a 07/088P a plochy veřejných prostranství 07/082S, 07/092P a 07/123P a rovněž koridor územní
rezervy pro dopravní infrastrukturu UR-05. Plochy se stavebním potenciálem mají vzhledem
k významnému prostorovému postavení kláštera Hradisko velmi přísně nastavené podmínky
prostorového uspořádání (max. výška do 5 m, respektive 7 m, max. 3% zastavěnost, min. 50%
zatravněnost a solitérní zástavba). Přesto je území v současné době prakticky nezastavitelné,
protože ho výrazně limituje ochranné pásmo chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku
a areálu kláštera Hradisko (viz kap. 6 Limity využití území)), kde jsou pozemní stavby kromě
udržovacích prací vyloučeny. V současné době se připravuje jeho změna, která na vybraných
částech řešeného území výstavbu umožňuje.
Proto obě územní studie pracují se dvěma variantami regulace, respektive dvěma úrovněmi:
Varianta I – platné ochranné pásmo
Varianta I vychází z platného ochranného pásma kulturních památek chrámu Navštívení
Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko.
Z hlediska prostorových podmínek není přípustné v řešeném území umisťovat žádné budovy,
vyjma rekonstrukce budov stávajících. Řešené území je rozděleno do třech druhů území
s rozdílným způsobem využití:


území veřejné rekreace s převažujícím využitím ve prospěch veřejné zeleně a parků, přičemž
přípustné jsou zejména související technická infrastruktura a obslužné komunikace

Obr. 15

Schéma etapizace

především ve prospěch chodníků a stezek pro pěší a cyklisty, in-line bruslařů, ve prospěch
dopravních hřišť, open air akcí, boulder areálů apod.;


vybavení, přičemž přípustné jsou zejména související dopravní a technická infrastruktura;


11. ZÁVĚR

území veřejného vybavení s převažujícím využitím ve prospěch pozemků veřejného
území dopravní infrastruktury s převažujícím využitím ve prospěch pozemních komunikací,
cyklostezek a pěších chodníků.
Varianta II – nové ochranné pásmo
Varianta II vychází z protinávrhu MK ČR uvedeného ve stanovisku k návrhu na změnu

ochranného pásma kulturních památek chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu
bývalého premonstrátského kláštera Hradisko ze dne 28. 4. 2015.
Řešené území nad rámec regulace pro variantu I je regulováno stavební hranicí, uvnitř které
lze umisťovat solitérní stavby do maximální výšky 5/7 m, přičemž v tomto vymezeném území platí
maximální zastavěnost 3 % a minimální zatravněnost 50 %. Stavební hranice určuje rozhraní mezi
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Na základě vyhodnocení potenciálu a limitů řešeného území, navrhují tyto územní
studie realizaci celoměstského rekreačního parku, který bude sloužit obyvatelům Olomouce
pro rekreační volnočasové aktivity. Vzhledem k existenci ochranného pásma kulturních
památek, které výrazně omezuje novou výstavbu, je nutné vzít do úvahy transformaci
existujících budov ve prospěch zázemí parku.
Před zahájením realizace parku, respektive jeho centrální části, je nutné vyhledat
novou lokalitu pro stávající areál technických služeb.
Územní studie navrhují ideální cílový stav území, je ale zřejmé, že realizace bude
probíhat v delším časovém úseku po jednotlivých etapách v závislosti na aktuálním stavu
území, majetkoprávních vztazích, ekonomické situaci a případných ekologických zátěžích
zjištěných v dalších projekčních fázích.
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PŘÍLOHA

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍCH
LIMITUJÍCÍCH PRVKŮ K JEJICH EXISTENCI V ÚZEMÍ

1.

ČEZ DISTRIBUCE A.S.
Severní část území

V průběhu zpracování územní studie byli požádány o vyjádření k existenci sítí a dalších limitů
tyto organizace:


ČEZ Distribuce, a.s. (správce elektrické sítě) – konstatují existenci sítí a zařízení distribuční
sítě ve své správě a zmiňují podmínky pro další projekční fáze a limity využití území
dotčeného ochrannými pásmy. Pozn. Kvůli omezeným možnostem elektronické žádosti (velký
rozsah dotčeného území) bylo zažádáno zvlášť na severní a na jižní část území. Z tohoto
důvodu je vyjádření dvojí.



ČEZ ICT Services, a.s. (správce telekomunikační sítě) – konstatují neexistenci sítí a zařízení
ve své správě v celém území. Pozn. Kvůli omezeným možnostem elektronické žádosti (velký
rozsah dotčeného území) bylo zažádáno zvlášť na severní a na jižní část území. Z tohoto
důvodu je vyjádření dvojí.



RWE Distribuční služby, s.r.o. (správce plynovodní sítě) – konstatují existenci vedení a
zařízení plynovodní sítě ve své správě a upřesňují kontaktní informace pro podrobnější
projekční fáze.



T-mobile Czech Republic, a.s. (správce telekomunikační sítě) – konstatují existenci svých
vedení veřejné komunikační sítě, z přiložené situace vyplývá, že území se týkají tyto: MW
spoje od 26 do 106 m a optická trasa T-Mobile. Mimo území na sídlišti Černá cesta se pak
nachází dvě základnové stanice a MW spoj ve výšce 16 m.



O2 Czech republic, a.s. (správce telekomunikační sítě) – konstatují existenci vedení sítí
elektronických komunikací (PVSEK) a stanovují podmínky ochrany sítě a informace pro další
projekční a realizační fáze.



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (správce vodovodní a kanalizační sítě) – konstatují
existenci zařízení ve své správě a zmiňují podmínky pro další projekční a realizační fáze.



TECHNICKÉ SLUŽBY města Olomouce, a.s. (správce veřejného osvětlení aj.) – konstatují
existenci vedení podzemních sítí ve své správě a stanovují požadavky pro další projekční a
realizační fáze



SŽDC s.o. (správce telekomunikační sítě a železniční dopravní cesty) – konstatují, že
kabelové trasy kabelů a ani kabelové trasy NN rozvodů v jejich správě nezasahují do území.
Upozorňují na potenciální existenci kanalizačního sběrače (odvodnění železniční trati – od
kolejiště železniční stanice až po řeku Moravu napříč územím). Upozorňují na nutnost
respektování vyjádření stanoviska ČD – Telematika.



ČD – Telematika, a.s. (správce telekomunikační sítě) – konstatují existenci
telekomunikačního vedení v jejich správě a uvádějí podmínky pro další projekční práce a
realizaci.



Veolia Energie ČR, a.s. (správce teplovodní sítě) – konstatují, že se v území nachází vedení
v jejich správě, uvádějí možnosti napojení lokality na tuto síť a stanovují podmínky pro další
projekční a realizační fáze.
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Jižní část území
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