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KOLLÁROVO NÁMĚSTÍ
územní studie úprav
TEXTOVÁ ČÁST
Studie řeší stavební úpravy Kollárova náměstí vyvolané souvislostí se záměrem přemístit jednotlivé
nefunkční fragmenty kašny autora Ivana Theimera do Čechových sadů. Součástí tohoto záměru je i koordinace s
plánovanou opravou nevyhovujících komunikací a inženýrských sítí v řešeném území. Řešené území zahrnuje
volný prostor náměstí včetně spojovacích komunikací mezi třídami Svobody a Spojenců.
Požadavky na rehabilitaci a historické souvislosti (dle Prof. P. Zatloukala) - Motto
„Jako základní motiv uvažovaného nového díla se nabízí olomoucké baroko – navíc v několika
proměnách – jak jeho vrcholná fáze z druhé třetiny 18. století, tak jeho objevování koncem 19. století a konečně
i rehabilitace.
Připomenuta musí být výstavba zdejší pozdně barokní pevnosti (1742–1757), jejíž autor Pierre–Philippe
Bechade de Rochepine (1694–1776) jí vtiskl zejména v této části města podobu mocné bastionové fronty.
Ravelin č. 32 hájil nedalekou Litovelskou branku; její portál byl klasicistně upraven ve třicátých letech 19. století.
Do barokního opevnění byl také jako důležitá součást obranné linie zapojen Mlýnský náhon a s ním
související mohutný val Vodních kasáren (jejich boření bylo provedeno v letech 1907–1910). Náhon byl již
součástí středověkého opevnění a jasně vymezoval jihozápadní stranu města. Tok sevřený kamennými zdmi a
překlenutý barokními mosty byl do v letech 1952–1954 proměněný v kanalizační sběrač.
Bourání olomoucké pevnosti a tzv. Stadterweiterung (rozšiřování města) byly zahájeny v roce 1876 na
východní straně Olomouce, Litovelská branka byla zbořena roku 1881 a pevnost byla po 144 letech, dvou
měsících a deseti dnech zrušena v roce 1886.
Město nechalo v letech 1884–1885 vypracovat regulační plán pevnostních pozemků, který však po
jejich vykoupení do komunálního vlastnictví roku 1894 zásadně revidoval Camillo Sitte (1843–1903). Součástí
jeho teoretických i praktických pokusů o rehabilitaci pokleslé úrovně soudobého evropského urbanismu se stal
také problém podoby novodobého náměstí. Pro olomoucké Kollárovo náměstí přitom zvolil svoji oblíbenou ideu
uzavřeného prostranství, u kterého se inspiroval formou některých starých italských veřejných prostorů,
konkrétně například Piazza dei Signori ve Veroně.
Nakonec uskutečněná podoba Kollárova náměstí je kompromisem mezi Sitteho uzavřenou představou
a pojetím městského stavebního úřadu (1895–1925), který naopak náměstí otevřel k Janskému stromořadí
(Čechovým sadům). Náměstí a jeho nejbližší okolí pak v průběhu tří desetiletí obklopila kvalitní zástavba
rozprostřená mezi neobarokem, secesí a neoklasicismem (nájemní domy stavitelů Franze Böhma, Franze
Langera, Heinricha Czeschnera, díla zaměstnanců městského stavebního úřadu u budov Obchodní a
živnostenské komory, Dívčí obecné a měšťanské jubilejní školy císaře Františka Josefa a Obchodní akademie).
Sitte v Olomouci sehrál stěžejní roli také při „objevu“ olomouckého baroka (např. záchranou Terezské
brány). Nové Sitteho náměstí bylo v rámci euforie Olomoučanů z vědomí tak významné kulturní tradice
pojmenováno podle zdejšího barokního architekta a sochaře, autora morového mariánského sloupu na Dolním
náměstí (1716–1724) a zejména čestného sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí (1717–1754) Václava
Rendera (1669–1733). Pojmenování místa bylo v roce 1919 změněno na Kollárovo náměstí, roku 1939 byl
vrácen původní název a k definitivnímu vrácení jména Kollárovo náměstí došlo roku 1945. Básník Jan Kollár
(1793–1852), hlasatel slovanské vzájemnosti, autor skladby Slávy dcera, přitom neměl s Olomoucí nic
společného.
Poslední významnější změnou na náměstí se stala instalace kašny – oslavy vodního živlu (v budově
Obchodní a živnostenské komory bylo generální ředitelství podniku Sigma), na níž v letech 1968–1969

spolupracovali Ivan Theimer s architektem Tomášem Černouškem (1927–2001). Theimer se v domě Obchodní a
živnostenské komory čp. 698 narodil 18. září 1944“.

Soutisk pevnostního plánu s řešeným územím

HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
NÁMĚSTÍ
Řešené území zahrnuje nezastavěný
centrální prostor a dvě přilehlé ulice
spojující třídu Svobody s třídou
spojenců. Centrální prostor náměstí
je
v současné
době
tvořen
zatravněným parkem s dvouřadou
lipovou alejí. Park je po obvodu
lemován chodníky a vozidlovou
komunikací v kruhovém dopravním
režimu. Vysazené lípy jsou v
současné době v kolizi s vozidlovou
komunikací. Stáří lip je odhadováno
na cca 70 let. Inventarizace zeleně
ukazuje na sníženou provozní bezpečnost, zhoršenou vitalitu, špatný zdravotní stav a napadení dřevokaznou
houbou. Výrazná většina stromů je odumírající (viz samostatná příloha – Inventarizace dřevin). Jakýkoliv
technický zásah do komunikací a inženýrských může znamenat jejich zánik.
Ve výrazné poloze náměstí je umístěna kašna. Její komorní měřítko nestačí náporu statické dopravy.
Vzhledem k tomu, že již delší dobu vykazuje problémy s vodním hospodářstvím, byla snaha o její opravu
konfrontována s názorem jejího autora Ivana Theimera. Autor doporučuje přemístit jednotlivé pískovcové
fragmenty do blízkého parku a na náměstí připomenout památku sochaře a donátora sloupu sv. Trojice Václava
Rendera.
Stávající dopravní režim náměstí je vyhovující. Nevhodně jsou však umístěna některá parkovací stání i
pozice dopravních koridorů. Celý prostor náměstí je kromě vnitřní plochy chřadnoucí zeleně v podstatě
parkovištěm, které vlastně tvoří jedinou užitnou hodnotu náměstí. Část postupně přibývajících parkovacích
stání umístěných při severním závěru parku úplně degradovala prostorový i užitkový účinek zmiňované kašny.
Technický stav vozidlových komunikací i chodníků je špatný. Odbor správy městských komunikací požaduje
v řešeném území jejich rekonstrukci.

Dle požadavků KVH Ol a Severomoravské vodárenská a.s. musí být v řešeném území vyměněny veškeré
sítě vodovodu a to včetně přípojek k hranicím pozemků. Tyto části vodovodu dosahují stáří 100 let i více a jsou
olověných trubek. Stejně tak musí být opravena i kanalizační síť, která však musí být předem pomocí
monitoringu podrobně prozkoumána. Dle KVH Ol je předběžně plánována na rok 2023. U kanalizační sítě musí
být prověřen stav stok a případně dle hydraulického výpočtu skutečného a kapacitního průtoku snížena jejich
dimenze.
Veřejné osvětlení je vyhovující. Potvrzuje však stávající režim užívání bez ohledu na potřebné změny
hierarchie prostoru. Všechny stožáry jsou stejně vysoké (cca 7m výšky), nevyhovují požadavku na rozlišení
funkčního osvětlení komunikací a na klidnější, intimnější provoz ve středové ploše náměstí.
CÍLE A ZÁMĚR NÁVRHU
Cílem urbanisticko-architektonického řešení je:
• novým kompozičním uspořádáním připomenout motivy olomouckého baroka
• potlačit stávající dopravní utilitární a provozní funkci náměstí
• vytvořit příjemnější prostředí vnitřní, zároveň rezidenční části náměstí
• určit nové koridory, které budou lépe strukturovat plochy pro vozidla a pro pěší
• doplnit plochy pro pěší tak, aby více podpořily rezidenční potřeby i průchod náměstím
• pomocí nové výsadby zeleně a veřejného osvětlení připravit nabídku prostorů s různou intenzitou
denního světla, veřejného osvětlení, intimity, paměti i hodnotové hierarchie
• připomenout památku sochaře Václava Rendera
•
•
•
•

Cílem technického řešení je:
připravit vhodný koncepční podklad pro opravu stávajících komunikací
prověřit stav inženýrských sítí, zkoordinovat jejich opravu se záměrem studie
navrhnout způsob zadržení dešťové vody z nových zpevněných ploch
vyhledat vhodné umístění i hospodaření s odpady

Záměr i nová koncepce řešení náměstí jsou založeny na rehabilitaci prostorů určených místním
rezidentům i pěším, kteří procházejí mezi významnými městskými třídami i cíleně do blízkých škol či Čechových
sadů. Rehabilitaci může pomoci navrhované připomenutí památky významného olomouckého barokního
sochaře a donátora Václava Rendera.
Vzhledem k tomu, že bude respektován stávající dopravní režim vozidlové dopravy, musí být pro
realizaci záměru věnována hlavní pozornost centrální ploše náměstí. Stávající centrální zatravněná plocha je
lemována vzrostlými cca 70 let starými lípami s korunami ořezávanými tak, aby nevadily průniku světla k
bytovým domům. Úhlopříčný průchod slouží pouze k rychlému průchodu náměstím, aniž je využíván jeho
potenciál. Jednoznačným závěrem provedené inventarizace a posouzení zdravotního stavu stávající zeleně je
návrh na její odstranění a její náhrada novou výsadbou.
Theimerova kašna i její podesta jsou v současné
době umístěny volně v zeleni náměstí. Podesta je
realizována z teracových desek s relativně velkými
kruhovými otvory, kterými měla volně odtékat voda
vytékající
z jednotlivých
fragmentů
(autor
architektonického řešení T. Černoušek). Kašna není
kontaktní tak, jak by si dnes její autor přál a navíc je
degradována blízkými parkovacími místy. Vodní
hospodářství kašny je v současné době nefunkční.
Její měřítko, zvláště při dnešním stupni motorizace,
není úměrné potenciálu náměstí. Proto se autor
přiklonil k názoru, že vhodnějším řešením prostoru
náměstí je připomínka Václava Rendera a přemístění kamenných dílů kašny, bude-li o to zájem a bude-li to
kladně projednáno, do blízkých Čechových sadů.

NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTORU NÁMĚSTÍ
V souladu s popsanými cíli a záměry návrhu je společně s návrhem na umístění Renderova památníku
navržena nová organizace prostoru i pohybu pěších přes náměstí.
Vozidlová komunikace bude v centrálním prostoru pomocí prahu zvýšena a výškově sjednocena s chodníkem
(vsazený kamenný obrubník +2 cm).
V podélném severojižním směru je navržena pěší komunikační osa rozdělující prostor náměstí na
jednostrannou alej se stromy a na volné, trvalkové záhony. Osa je ukončena vyšším stromovým bosketem.
Druhová odlišnost stromů aleje a bosketu je záměrem.
Pěší průchod se trychtýřovitě otevírá do severní i jižní části náměstí tak, aby bylo možný příznivější
úhlopříčný průchod náměstím.
Podle sponu navržených stromů jsou pásy zeleně i zpevněné plochy rozděleny na fragmenty, které:
• jsou jemným odkazem na bastionové opevnění
• reagují na zažitý úhlopříčný průchod náměstím
• umožňují koutové umístění některých prvků mobiliáře (lavičky, baterie odpadkových nádob
umožňujících třídění)
• rozdělují zpevněné plochy průchodu odvodňovacími liniovými vpustěmi
Ve východní části jsou fragmenty spádovány od komunikace ke zvýšenému „sedacímu“ obrubníku lemujícímu
pěší osu a jsou jednotlivě osázeny pestrými trvalkovými záhony, které nevyžadují náročnou péči.
Západní část bude zatravněna a osázena drobnějšími stromy v rozvolněném sponu. Severní části
náměstí bude dominovat monumentální sloup věnovaný památce sochaře a donátora Václava Rendera. Sloup
bude zároveň akcentovat průhled z náměstí Národních hrdinů tak, aby mu navržená stromová alej vytvářela
pozadí. Stávající existující tordovaný pracovní dřík z Dolního náměstí bude opatřen novým umělecky
zpracovaným soklem a korunou. Jeho celková výška bude cca 9,5 metru. Nový monument shromáždí významy
spojené s tímto místem, připomene slavného barokního donátora Václava Rendera, bude reflektovat 23.
ravelin barokního opevnění, který chránil litovelskou bránu, odkáže na veronské Piazza dei Signori jako na
přímou inspiraci pro Camilla Sitteho, který v návrhu regulačního plánu z roku 1894 formuje prostor náměstí
jako uzavřený blok se zaklenutými vstupy. Do blízkosti památníku je navržen nový vodní prvek - autorsky
zpracované pítko.
Protiváhu monumentu na severním exponovaném místě vytváří v jižní části náměstí příšeří bosketu ze
čtyř větších stromů. Bosket bude ukrývat památník na připomenutí významné osobnosti českého a slovenského
národního obrození Jána Kollára. V úvahu přichází bronzová deska s autorskými verši J. Kollára na pískovcovém
balvanu.
Záměrem kompozice je vznik významové i světelné gradace od intimního příšeří pod bosketem k jednostranné
aleji a volnému prostoru s památníkem*.
*Pozn.: Symbolické světy z díla Danta Alighieriho Božská komedie, které inspirovalo Jána Kollára k jeho nejznámějšímu dílu
Slávy dcera. Jedním z významných překladatelů Božské komedie byl i olomoucký občan O. F. Babler duchovní inspirátor I.
Theimera.

V průběhu zpracování studie byl se zadavatelem diskutován záměr jednotnosti či odlišnosti
stromových druhů aleje a bosketu. Projektant dává přednost druhovému kontrastu. Při projednávání návrhu
s oddělením péče o zeleň OŽP Magistrátu města Olomouce byla dohodnuta kompozice dvou alternativ bosketu
a jednořadé aleje. Jednořadá alej je v návrhu sestavená z rodem sjednocených jeřábů, které budou skýtat
bohatější vjemy díky druhové rozmanitosti. Alternativně se uvažuje s trnovníkem akátem. V rámci bosketu se
uvažuje hlavně s pyramidálními platany. Alternativně se počítá s katalpou trubačovitou.
Členění prostoru i umístění zeleně před budovou bývalé Obchodní a živnostenské komory (později GŘ
Sigma) bude odpovídat symetrické architektuře domu – navrhuje se symetrické umístění keřových porostů.
Zpevněné plochy:
Průjezdná vozidlová spojovací komunikace mezi třídami Svobody a Spojenců: asfalt
Parkovací stání podél průjezdných komunikací: žulové dlažební kostky
Zvýšená vozidlová rezidenční komunikace i odstavná stání: žulové dlažební kostky 100/100/100,
zvýšený chodník pro výstup řidičů z aut na severojižním směru odstavných stání: zdvojený kamenný žulový
obrubník š = 2x 300 mm
Chodníky podél domů: betonová desková dlažba, podél východní fronty domů bude přeskládána a ponechána,
původní kamenná dlažba podél západní fronty domů bude přeskládána
Nový chodník v centrální části náměstí: kamenná desková dlažba s liniovými štěrbinovými vpustěmi pro
dešťovou vodu
Sedací obrubník u trvalkových záhonů: betonový stupeň obložený pískovcovými deskami.

Vzhledem k očekávané nestabilitě podloží je uvažováno se sanací většiny podloží. Přesnější údaje o
stabilitě podloží určí až zjištění únosnosti zemní pláně. Nákladově je v přiloženém propočtu počítáno s potřebou
sanace.
Mobiliář: lavičky - ocel a dřevo, stojany na kola v centrální části náměstí v blízkosti památníku, odpadkové
nádoby – sdružené „baterie“ nádob na netříděný odpad, papír, plasty, případně i psí exkrementy. Tato baterie
přichází v úvahu v případě centrálního parku. Podél domů u spojovacích komunikací se počítá se standardními
nádobami na odpadky při průčelních zdech.
Dopravní řešení:
Dopravní režim zůstane zachován. Počet parkovacích míst bude vzhledem k přesné normové definici a potřebě
uvolnit prostor před průhledovou osou z třídy Svobody snížen cca o 15 míst. Počet odstavných stání v centrální
rezidenční zóně zůstane zachován. Doporučená je preference residentů regulativním opatřením. Délka
podélných stání bude 5,75m pro způsob parkování couváním, který v praxi převládá.
Parkovací místa pro handicapované jsou navržena na okraji náměstí při vjezdu na náměstí z třídy Svobody. Je
navrženo úsporné řešení - dvě dvojice stání pro handicapované se společným manipulačním prostorem.
Hospodaření s odpadky:
Zásadním rozhodnutím je vymístění nádob na odpadky z centrální ozeleněné plochy náměstí do prostoru
v podzemí, který bude situován podél vozidlové komunikace.
Byly zvažovány dvě alternativy:
První verze předpokládá umístění podzemních zásobníků podél západovýchodního směru komunikace na jihu
náměstí spojující třídu Spojenců s třídou Svobody. Toto umístění předpokládá přeložku vodovodního řadu,
kabelů NN a CETIN (možno provádět při komplexní rekonstrukci náměstí).
Druhá verze pak umístění podél vnitřní rezidenční severojižní komunikace na východním okraji území při
bytovém domě. Toto umístění je bez kolizí se sítěmi (vzdálenost nádoby na vhoz od štítu budovy bude činit
2,5m). Tato alternativa je z pohledu projektanta vhodnější a zároveň levnější. Je navržena s územní rezervou.
V propočtu je uvažováno se čtyřmi podzemními kontejnery (jeden podzemní zásobník má trojnásobnou
kapacitu než stávající nadzemní pojízdný kontejner).
Odvádění dešťových vod, kanalizace, inženýrské sítě:
Dle požadavků KVH Ol a správců sítí (Severomoravská vodárenská a.s.) mají být v dotčené lokalitě
v blízké době vyměněny veškeré sítě vodovodu a to včetně přípojek k hranicím pozemků. Tyto části vodovodu
dosahují stáří 100. let i více, materiálem jsou z olověných trubek. Obdobně bude naloženo i s kanalizační sítí,
která bude však podrobně prozkoumána, aby se potvrdila nutnost její výměny, která je dle KVH Ol plánována
na rok 2023. U kanalizační sítě bude prověřen stav stok, kdy v případě výměny bude možné snížit jejich dimenzi,
dle hydraulického výpočtu skutečného a kapacitního průtoku, vše se souhlasem správce. Skutečné nově
navržené dimenze kanalizace budou předmětem výsledků monitoringu a závěrů průzkumů pro další stupeň
dokumentace.
Nový vodovod i kanalizace budou kvůli domovním přípojkám vedeny ve stávající trase.
Bilančním výpočtem z dostupných podkladů a známých vstupních podmínek byly vypočteny dvě
varianty řešení:
Varianta A – řešící možnost vsakování
varianta B – která uvažuje pouze s retencí srážek s regulovaným odtokem
Výpočty byly provedeny dle TNV 75 9011 pro vsakování s modelovým koeficientem vsaku kv = 10-6
m/s, a specifickým přípustným odtokem 3,0 l/(s.ha). Celá řešená oblast byla modelově rozdělena na dvě části,
dle způsobu likvidace srážek. A to tak, že samotný prostor Kollárova náměstí, tvořen mikro parkem, bude i s
přilehlými komunikacemi, statickou dopravou a chodníky odvodněn s likvidací srážek v lokalitě vsakem nebo
minimálně jejich zdržení. Zbývající přilehlé plochy jižní a severní strany Kollárova náměstí, tvořeny jen
komunikacemi, statickou dopravou a chodníky, budou odvodněny konvenčním způsobem, tedy odvedením do
kanalizace dle dnešního stávajícího stavu, do stávajících uličních vpustí. Výsledná intenzita deště pro variantu
vsakování, byla uvažována i = 16,0 mm/h s dobou trvání t = 120 minut, výsledný navržený objem vsakovacího
zařízení VR byl výpočtem stanoven na celkových 42 m3. Pro řešení s použitím vsakovacích voštinových boxů se
součinitelem pórovitosti mDR = 0,95, bude celkový výsledný objem vsakovacích těles min. 44,5 m3. Doba
prázdnění celého vsakovacího zařízení se pohybuje okolo 13 hod, což splňuje podmínku prázdnění celého
objektu (průleh s podzemní rýhou) <= 24 hod. Výsledná intenzita deště pro variantu retence, byla uvažována i =
0,88 mm/h s dobou trvání t = 4320 minut (72 hod.), výsledný navržený objem retenční nádrže VRN , byl

výpočtem stanoven na maximálních 84,2 m3. Za podmínek shodného specifického odtoku (3,0 l/(s.ha) se bude
doba prázdnění celého objemu retenční nádrže pohybovat kolem 35 hodin. Tímto nebude splněna podmínka
prázdnění celého objektu do 24 hod. Tuto podmínku lze splnit za předpokladu zvýšení hodnoty specifického
odtoku alespoň na hodnotu 4,5 l/(s.ha)
POPIS VARIANT NÁVRHU
Var. A - VSAK
Varianta řešení odvodnění Kollárova náměstí var. A – vsak by byla složená především z prvků dvou
liniových průlehů na rozhraní zelených ploch a komunikací při parku Kollárova náměstí. Liniové průlehy by
dosahovaly hloubky cca 0,3m a pod nimi by se nacházely podzemní rýhy půdorysně shodných rozměrů. Tyto
podzemní rýhy budou složeny ze zasakovacích boxů obalených geotextilií a fólií proti kořenovému systému
stromoví. Zasakovací boxy budou odvětrány a drenážně propojeny. V případě nadlimitních srážek budou vsaky
opatřeny bezpečnostním přepadem do kanalizace. Toto variantní řešení vychází především z požadavku
vodohospodářské koncepce města Olomouce a za předpokladu, že hydrogeologický průzkum (vrty) potvrdí
možnost vsakování v místech navržených podzemních rýh, a koeficient vsakování (kv) bude dosahovat min.
hodnot 10-6 m/s. Návrh tohoto řešení bude ověřen v následujícím stupni dokumentace s provedením
podrobných průzkumných prací.
Var. B - RETENCE
Varianta řešení odvodnění Kollárova náměstí var. B - retence by byla složená z prvků retenční podzemní nádrže
(RN) a do ní svedené odvodnění z řešených ploch. Nádrž bude mít spodní výpusť (nejlépe s regulátorem
odtoku) a pak bude nádrž vybavena bezpečnostním přepadem. Liniové povrchové rigoly (např. z dlažebních
kostek) budou odvádět dešťovou vodu z komunikací a chodníků. Rigoly budou svedeny do bodových míst s
povrchovou filtrací (nejlépe větší kameny pro rozbití proudu přítoku a následně travní drn), za tímto filtrem
bude umístěna dešťová vpusť, která svádí srážky do RN. Počet a umístění dešťových vpustí s bodovou filtrací,
bude přesněji specifikován na základě výsledné koordinace architektonického zadání s dopravním řešením. V
této studii je naznačen koncept řešení.
Vyhodnocení variant, závěr:
Výsledkem této studie jsou navrženy dvě varianty likvidace srážkových vod, kdy se až v dalším stupni projektu
vybere ideální řešení z pohledu možnosti provedení. Aktuální možné řešení bude potvrzeno až
hydrogeologickým průzkumem, kdy bude i možnost vsakování hydrogeologem doporučeno. V tuto chvíli se
však jeví var. B – RETENCE, jako vhodnější způsob decentrální likvidace srážkových vod v lokalitě Kollárova
náměstí. Vhodnost tohoto řešení je vyvozena ze závěrů geotechnického průzkumu provedeného cca 170 m od
řešené lokality. Geologický profil území, které je charakteristicky shodné s řešenou lokalitou, je zcela nevhodný
pro vsakování. Ustálená hladina podzemních vod se nachází v hloubce cca 2,5 m pod terénem, kde se nachází
vrstva navážky hlinitojílovité zeminy s příměsí stavební suti a skla. Hydrogeologicky vhodná vrstva pro vsakování
se nachází až v hloubce min. 7 – 8 m pod terénem. Takováto hloubka je pro účely odvodnění řešené lokality
hodnocena jako technicky nevhodná.
Řešení bylo konzultováno s ing. Nadymáčkovou z OKR a s ing. Grecmanem z MOVO a.s.
Ostatní sítě:
Byly zkoumány ještě trasy plynovodu a sdělovacích kabelů CETIN. Návrh nepředpokládá žádné jejich
přeložky. Uvažuje s lokálními chráničkami na trase plynovodu při ústí rezidenční komunikace do hlavních
spojovacích ulic. Případné přeložky vyvolané na základě projednání se správci plynu a sdělovacích kabelů nejsou
do propočtu zahrnuty. K upřesnění požadavku správců může dojít až v DUR.
Veřejné osvětlení:
Na základě nové koncepce uspořádání prostoru náměstí byl vypracován výpočet osvětlení pro
propojovací komunikace a oddělený vnitřní parkový prostor. Byla stanovena nová výška stožárů umístěných
podél propojovacích komunikací tříd Svobody a Spojenců (7m) a v intimnějším vnitřním prostoru náměstí
(5,5m). Vyšší stožáry jsou navrženy v běžném standardu TSMO. Nižší mohou mít stejná osvětlovací tělesa nebo
směrovatelné zdroje k vytváření různých světelných nálad podél vnitřního chodníku. Na vyšších stožárech se
počítá se směrovým svícením na dřík a hlavici památníku vždy tak, aby nebyly omezovány byty v průčelích
obytných domů. Přílohou dokumentace je světelně technický výpočet.
Zeleň:
Inventarizace stávající zeleně ukazuje na sníženou provozní bezpečnost, zhoršenou vitalitu a špatný zdravotní
stav inventarizovaných dřevin a také jejich časté napadení dřevokaznou houbou. Kosterní vegetace tvořená

desítkou lip (Tilia platyphylla) je povětšinou charakterizována sadovnickou hodnotou 5 – nevyhovující dřevina
(viz. samostatná příloha – Inventarizace dřevin).
Koncepce nové výsadby je navržena tak, že podmíněně je možné zachovat (pomocí technických úprav při
opravě komunikace a rezignací na nové uspořádání části prostoru náměstí) jednu z lip (Tilia platyphylla)
označenou v inventarizaci č. 7 se sadovnickou hodnotou 3. Tento strom roste cca 10 cm od obrubníku
komunikace (pozice obrubníku nové upravené komunikace je shodná se stávající) a jakákoliv stavební úprava
komunikace může znamenat jeho ohrožení, zhoršení vitality a provozní bezpečnosti.
Nová koncepce prostoru náměstí počítá s rozšířením komunikace i rezidenčních podélných odstavných stání na
normové hodnoty. Kompozice zeleně navrhuje v souladu s provedenou inventarizací celkové odstranění
stávajících stromů. Výsadba nových je koncipována tak, aby připravila prostory náměstí s různým laděním
světla, intimity, paměti i hierarchie patřící k památníku na výrazné osobnosti spojené s vývojem města i
českého a slovenského národního obrození. Návrh počítá s výsadbou nových stromů dále od komunikace, blíže
k podélné ose náměstí, což bude řešení ohleduplnější vůči obyvatelům sousedních domů oproti současnému
stavu. Umožní dostatečný přístup světla do oken ve všech patrech, naopak kompozice umožní kontrastní
světelné poměry v prostoru náměstí.
Druhové složení je založeno na kontrastu jednostranného
volného osazení stromů menšího vzrůstu a formálního
čtvercového bosketu. Proto jsou v aleji a bosketu navrženy
druhy, které jsou odlišné výškou, celkovým habitem, listem,
květem i plodem. Nízké stromy mají být výrazné květem i
plodem, více než alej mají tvořit harmonický doplněk
protilehlých trvalkových záhonů, k nimž se budou vztahovat
barvou, texturou, ekologickým charakterem. Při volbě
taxonů čtvercového bosketu lze poměrně volně
kombinovat různé varianty. Je jistě nutné neopomenout
vlastnosti taxonů, na kterých je účinek nového uspořádání
založen: Čtveřice vzrostlých stromů musí být komponována
ze stromů s dostatečnou prostupností světla horizontálním
směrem – tedy druhy se vzdušnou korunou, světlým
olistěním a zároveň korunou s pyramidálním, nebo
apikálním charakterem růstu. Zvolené taxony by neměly
tvořit opad poškozující či znečišťující parkující automobily,
např. medovice z lip, plody morušovníku, nebo velké tvrdé
plody (kaštany, ořechy).

Výsadba řady nízkých stromů aleje:
Centrální nestíněný prostor s památníkem uvádí
jednostrannou volnou alej s rodem sjednocenými
jeřáby (Sorbus aria ´Magnifica´, Sorbus intermedia) se
zatravněným udržovaným podrostem a protilehlými
trvalkovými záhony.
Na základě požadavku OKR je alternativně uvažováno s kombinací s trnovníkem srstnatým (Robinia
hispida) štěpovaným v korunce na trnovník akát (Robinia pseudoacacia) nebo se svitelem latnatým
(Koelreuteria paniculata).
Stromy budou usazeny v trávníku, ve vyměněné zahradní zemině přecházející v rostlý terén. Nasazení
korun bude mezi 160 a 200 cm nad zemí, výpěstky s balem, kotvené ke kůlům.
Výsadba bosketu:
Intimní atmosféru nabízí v protipólu památníku bosket z čtveřice pyramidálních platanů (Platanus x
acerifolia ´Pyramidalis´). Alternativně je uvažováno s katalpou trubačovitou (Catalpa bignonioides)
nebo lískou tureckou (Corylus colurna).
Stromy opět usazené v trávníku, ve vyměněné zahradní zemině přecházející v rostlý terén. Vysazeny
by měly být vzrostlé alejové stromy s nasazením korun min. 2,2 m, výsadba rozměrného balu
v kombinaci zemního a nadzemního kotvení a s nadstandardní povýsadbovou péčí.

Přemístění stávající kašny Ivana Theimera:
Na základě dohody s autorem kašny je navržena nová pozice v Čechových sadech. V úvahu přichází dvě pozice
při ústí Švermovy ulice.
První možností je místo napravo od chodníku navazujícího v sadech na Švermovu ulici. Jednotlivé bloky kašny
by byly zbaveny soklu a vodního hospodářství a volně umístěny pod stromy v prostoru zeleně na terénní
vyvýšenině.
Druhou možností je kruhová zpevněná plocha uprostřed sadů na chodníku navazujícího na Švermovu ulici.
Jednotlivé bloky kašny by byly zbaveny soklu a vodního hospodářství a volně umístěny v kruhové ploše. Na
základě projednání je upřednostněna varianta s osazením bloků do zpevněné kruhové plochy uprostřed
Čechových sadů. Bloky budou umístěny tak, aby nebránily přímým průchodům, které navazují na jednotlivé
chodníky.

Etapizace:
Na základě návrhu a po přípravě potřebných průzkumů (viz níže) jsou stanoveny tyto etapy:
0.
1.
2.
3.

Přemístění stávající kašny do Čechových sadů
Řešení vnitřního prostoru náměstí
Řešení severní komunikace propojující třídu Svobody s třídou Spojenců
Řešení jižní komunikace propojující třídu Spojenců s třídou Svobody

Propočet:
Propočet je zpracován pro každou jednotlivou etapu. Nákladové položky byly stanoveny dle
navržených výměr a nákladů na m.j. dle podobných akcí na které byla vypracována PD ve vyšším
projektovém stupni.

Požadavky pro následné stupně PD:
• Monitoring kanalizační sítě, prověření stavu stok a případně dle hydraulického výpočtu
skutečného a kapacitního průtoku může být snížena jejich dimenze
• Polohopisné a výškopisné zaměření
• Zkouška pláně – rozsah sanace podloží
• Hydrogeologický průzkum kvůli stanovení výsledné varianty retence dešťových vod
• Biologický průzkum kvůli zjištění případných chráněných druhů
• U Horstavu – dodavatele kamenné části Arionovy kašny – je v úschově přebytečný blok
miletínského pískovce vhodný pro přípravu soklu památníku a balvan pro připomenutí Jána
Kollára
• Pro přípravu památníku je potřeba výkup tordovaného dříku (Fa Werkmann)
• V dalším stupni PD je třeba řešit náhradní výsadby v potřebném rozsahu

Za Studio PAB s.r.o., v prosinci 2016

Ing. arch. J. a P. Pospíšilovi
Ing. M. a O. Krčmovi
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PHILIPS BPP435 T15 1xGRN40/830 DK / Datový list svítidla
Výstup světla 1:

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 35 78 98 100 85

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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PHILIPS BPP435 T15 1xGRN60/830 DK / Datový list svítidla
Výstup světla 1:

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 35 78 98 100 86

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Kollárovo nám. / Plánovací údaje

Činitel údržby: 0.75, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:891

Kusovník svítidel
Č.

ks

Označení (Opravný faktor)

) (Svítidlo) [lm]

) (Zdroje:) [lm]

P [W]

1

10

PHILIPS BPP435 T15 1xGRN40/830 DK (1.000)

3400

4000

35.0

2

9

PHILIPS BPP435 T15 1xGRN60/830 DK (1.000)

5160

6000

46.0

94000

764.0

Celkem:

80440

Celkem:
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Kollárovo nám. / Kusovník svítidel
10 ks

PHILIPS BPP435 T15 1xGRN40/830 DK
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 3400 lm
Světelný tok (Zdroje:): 4000 lm
Výkon svítidla: 35.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 35 78 98 100 85
Osazení: 1 x GRN40/830/- (Opravný faktor
1.000).

9 ks

PHILIPS BPP435 T15 1xGRN60/830 DK
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 5160 lm
Světelný tok (Zdroje:): 6000 lm
Výkon svítidla: 46.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 35 78 98 100 86
Osazení: 1 x GRN60/830/- (Opravný faktor
1.000).
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Kollárovo nám. / Svítidla (seznam souřadnic)
PHILIPS BPP435 T15 1xGRN40/830 DK
3400 lm, 35.0 W, 1 x 1 x GRN40/830/- (Opravný faktor 1.000).

Č.

Pozice [m]

Rotace [°]
Y
0.0

1

X
48.608

Y
64.424

Z
5.500

X
0.0

Z
94.8

2

49.858

49.542

5.500

0.0

0.0

94.8

3

51.107

34.660

5.500

0.0

0.0

94.8

4

73.432

63.391

5.500

0.0

0.0

88.1

5

72.787

43.748

5.500

0.0

0.0

88.1

6

72.141

24.106

5.500

0.0

0.0

88.1

7

51.575

14.858

5.000

0.0

0.0

94.3

8

49.608

64.424

5.500

5.0

0.0

-85.2

9

50.858

49.542

5.500

5.0

0.0

-85.2

10

52.107

34.660

5.500

5.0

0.0

-85.2
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Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Svítidla (seznam souřadnic)
PHILIPS BPP435 T15 1xGRN60/830 DK
5160 lm, 46.0 W, 1 x 1 x GRN60/830/- (Opravný faktor 1.000).

Č.
1

X
15.146

Pozice [m]
Y
8.387

Z
7.000

X
5.0

Rotace [°]
Y
0.0

Z
-177.0

2

43.107

9.852

7.000

5.0

0.0

-177.0

3

70.311

10.305

7.000

5.0

0.0

-179.4

4

94.518

10.550

7.000

5.0

0.0

-179.4

5

3.159

87.096

7.000

5.0

0.0

-174.8

6

27.058

89.289

7.000

5.0

0.0

-174.8

7

48.489

89.710

7.000

5.0

0.0

162.8

8

71.417

82.617

7.000

5.0

0.0

162.8

9

94.345

75.525

7.000

5.0

0.0

162.8
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis
U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Renderování nepravými barvami
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Komunikace 1 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 679
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(3.122 m, 1.782 m, 0.000 m)

Rastr: 40 x 6 Body
Em [lx]
13

Emin [lx]
5.07

Emax [lx]
24

Emin / Em
0.404

Emin / Emax
0.209
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Komunikace 2 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 747
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-3.313 m, 77.685 m, 0.000 m)

Rastr: 40 x 11 Body
Em [lx]
11

Emin [lx]
7.40

Emax [lx]
14

Emin / Em
0.674

Emin / Emax
0.516
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Komunikace 3 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 584
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(40.844 m, 81.834 m, 0.000 m)

Rastr: 40 x 9 Body
Em [lx]
15

Emin [lx]
3.10

Emax [lx]
28

Emin / Em
0.204

Emin / Emax
0.112
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Komunikace 4 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 522
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(66.760 m, 74.858 m, 0.000 m)

Rastr: 40 x 7 Body
Em [lx]
14

Emin [lx]
7.61

Emax [lx]
21

Emin / Em
0.541

Emin / Emax
0.356
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Chodník + parkování 1 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 677
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(3.382 m, -2.801 m, 0.000 m)

Rastr: 40 x 5 Body
Em [lx]
7.83

Emin [lx]
3.85

Emax [lx]
13

Emin / Em
0.492

Emin / Emax
0.305
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Chodník + parkování 2 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 596
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(2.988 m, 5.715 m, 0.000 m)

Rastr: 40 x 50 Body
Em [lx]
7.37

Emin [lx]
1.51

Emax [lx]
26

Emin / Em
0.204

Emin / Emax
0.058
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Chodník + parkování 3 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 512
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(69.527 m, 8.151 m, 0.000 m)

Rastr: 40 x 25 Body
Em [lx]
9.45

Emin [lx]
3.02

Emax [lx]
22

Emin / Em
0.319

Emin / Emax
0.138
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Chodník + parkování 4 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 754
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(89.208 m, 71.767 m, 0.000 m)

Rastr: 55 x 11 Body
Em [lx]
11

Emin [lx]
3.30

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.291

Emin / Emax
0.178
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Kollárovo náměstí, Olomouc
09.11.2016

Ing. Petr Novotný - Light servis

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

U Potoka 31
779 00 Olomouc - Holice

Ing. Petr Novotný
603 805 454
585 314 357
lightservis@volny.cz

Kollárovo nám. / Chodník + parková část / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 566
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(53.747 m, 8.010 m, 0.000 m)

Rastr: 31 x 15 Body
Em [lx]
6.47

Emin [lx]
1.36

Emax [lx]
21

Emin / Em
0.211

Emin / Emax
0.064
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INVENTARIZACE DŘEVIN
Kollárovo náměstí v Olomouci

Vypracoval: Ing. Martin Krčma a Ing. Olga Krčmová
2016

INVENTARIZACE DŘEVIN
Cíl průzkumu
Cílem inventarizace bylo vytvořit technický podklad pro vypracování architektonická studie Kollárova
náměstí v Olomouci. Hodnotí prostorové dimenze, zdravotní stav, estetickou a funkční kvalitu jednotlivých
stromů a keřů a z toho vyplývající použitelnost a perspektivu pro uplatnění v navrhovaných úpravách. Na
základě této inventarizace bude na druhou stranu posuzováno, jakým způsobem se navrhované
architektonické řešení dotkne stávajících dřevin.
Vytyčení řešeného území
Kollárovo náměstí v Olomouci.

Termín řešení
Inventarizace byla provedena v období vegetace 19. 7. 2016.

Metodika Inventarizace stromů a keřů
Dřeviny jsou označeny inventárním číslem, které se shoduje s číslem v situačním výkrese inventarizace.
Dřeviny, které nebyly v digitálním podkladě zaměřeny, byly doměřeny pásmem. Poloha dřeviny je označena
tečkou, která se shoduje s průmětem středu kmene v úrovni terénu.

Základní údaje
Název taxonu – Uveden latinský název určující rod a druh dřeviny
Vegetační prvek – Dřeviny stromovitého charakteru byly inventarizovány individuálně. Pokud se nachází
ve skupině, případně vykazují znaky růstu ve skupině v minulosti, není údaj uveden. V případě solitér
(celistvý, typický habitus) jsou označeny symbolem „S“. Keře jsou hodnoceny zpravidla jako skupiny a jsou
označeny symbolem „SK“, výjimečně jako jednotlivé solitéry, pak jsou označeny symbolem „K“.

Taxační údaje
Průměr kmene - Průměr kmene byl měřen ve výšce 1,30 m nad zemí a udává se v centimetrech. Měření
prováděno průměrkou.
Průměr koruny - Byl měřen jako (dmin+dmax)/2 průmětu koruny na zemí. Je uváděn v metrech.
Výška - Měření bylo provedeno elektronickým výškoměrem Haglöf s přesností na metry. Jde o rozdíl
výšky paty kmene a vrcholu koruny.
Nasazení koruny - Vzdálenost nejnižšího větvení koruny od paty kmene. Měření bylo provedeno
elektronickým výškoměrem Haglöf s přesností na metry.
Věkové stádium - je rozděleno do pěti kategorií:
1 – Nová výsadba - Převládají znaky a projevy ujímání (malé přírůstky, ztráta olistění, zapěstování, možnost
zpětných řezů při výchově stromu)
2 – Odrostlá výsadba - Ujatá výsadba doposud nestabilizovaná, znaky intenzivní péče nebo její absence.
Zakládání architektury koruny často podpořené výchovným řezem.
3 – Dospívající jedinec – Dotvářející se, ale stále ještě ne zcela typické charakteristiky pro daný taxon
(habitus, borka, …). Výrazný prodlužovací růst, často počátek plodnosti. Výchovný řez již není zpravidla
možný bez rizika poškození stromů.
4 – Dospělý jedinec - Vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky taxonu, případně v cílovém stavu
docíleném záměrnou výchovou. Předpoklad úspěšnosti zdravotních a udržovacích řezů v alespoň
střednědobé perspektivě.
5 – Přestárlý jedinec - Rozpad struktury jedince s doprovodnými jevy (úbytek kosterních větví, nástup
patogenů, …). Řezem lze docílit pouze provozní bezpečnosti, případně vylepšení estetických kvalit jedince.
Úspěšnost zdravotních řezů a zásahů zpravidla v krátkodobé perspektivě.

Kvalitativní údaje
Provozní bezpečnost
Hodnotí bezpečnost dřevin z pohledu součinnosti zdravotního stavu, způsobu větvení, mechanických
poškození, narušení stability působením vnějších činitelů (hniloby, větru, dispozice ne svahu, ...)
2 – Strom nebezpečný – v součinnosti několika vad a činitelů lze stav dřeviny označit jako havarijní.
Řešením je buďto nákladné a náročné zabezpečení, velmi radikální způsob řezu (např. odstranění většiny
hmoty koruny) nebo pokácení.
1- Strom s podmíněnou bezpečností – Strom má maximálně jednu výraznou nebo několik méně
významných vad či poškození, které vytváří dispozici k provozní nebezpečnosti. Stav lze efektivně řešit
zdravotním ošetřením stromů, vazbou v koruně, zlepšením růstových podmínek a podobně.
0 – Strom bezpečný – Strom bez zjevných vad, poškození a dispozic k nebezpečnosti.
Vitalita
Hodnotí schopnost dřeviny vytvářet a obnovovat dřevní hmotu, reagovat na působení vnějších vlivů.
Hodnotí se na základě tvorby letorostů, výmladků v koruně, prosychání koruny, malformance listů.

2 – Odumírající dřevina – Strom vytváří minimální přírůsty, výrazně snižuje aktivitu listové plochy, objem
koruny prosycháním, ztrátu dřevní hmoty není schopen nahrazovat, případné výmladky (většinou z kmene a
kosterních větví) jsou bez perspektivy přirozeného rozvoje do sekundární koruny.
1 – Vitální dřevina – Dřevina tvoří vyrovnané přírůsty po obvodu koruny, případnou ztrátu dřevní hmoty
nahrazuje výmladky schopnými vytvořit sekundární korunu nebo její část.
0 - Velmi vitální dřevina – Dřevina ve fázi rozvoje nebo výjimečně silná dospělá dřevina bujně rostoucí,
která bez problémů reaguje na případné ztráty hmoty přírůsty po obvodu koruny nebo rychlým
nahrazováním v nižších řádech větvení.
Zdravotní stav
Hodnotí míru mechanické stability – statiku, rozsah poškození kmene, koruny, výskyt dutin, hnilob a
odumřelých částí dřevin.
2 - Velmi poškozená dřevina - Výskyt zásadních poškození, rozsáhlých dutin, hnilob nebo suchých
kosterních větví, případně dřevina odumřelá. Jde o havarijní stav dřeviny.
1 – Poškozená dřevina - Výskyt poškození, oděrek, stop nevhodných pěstebních zásahů, příznaky
počínajících hnilob, výskyt suchých větví nižších řádů a podobně. Kombinace poškození a chorob
nezavdává příčinu k posouzení stavu dřeviny jako havarijního.
0 – Zdravá dřevina - Zjevně zdravá s nevýznamnými poškozeními, bez příznaků hnilob či prosychání.

Stupnice sadovnické hodnoty (dle prof. J. Machovce)
1 – nejhodnotnější dřeviny
Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji
s nepoškozeným habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí,
porostu či skupině. Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížená.
2 – velmi hodnotné dřeviny
Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví
není snížená. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.
3 – průměrné dřeviny
Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně
poškozené, středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně
nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.
4 – podprůměrné dřeviny
Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou,
s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé,
s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.
5 – nevyhovující dřeviny
Dřeviny odumřelé nebo výrazně odumírající, s podstatně sníženou stabilitou, případně s nízkou
provozní bezpečností způsobenou evidentním a akutním rizikovým faktorem nebo kombinací těchto faktorů
– v havarijním stavu.

Inventarizace stromů - tabulka
Místo: Olomouc, Kollárovo náměstí
Inventarizoval: Ing. Martin Krčma, Ing. Olga Krčmová
Číslo tab.: 1

19.7.2016

Kvalitativní d.
ú.

koruna (m)

Stromu (m)

Nasazení
(m)

Věkové stádium
(1-5)

Provozní
bezpečnost
(0-1-2)

Vitalita (0-1-2)

Zdravotní stav
(0-1-2)

Sadovnická hodnota

S

15,
17

2,5

5,0

0

3

0

0

0

3

dvojkmen

Thuja
2 occidentalis
3 Taxus baccata

S
S

16,
18
38,0

3,0
6,0

7,0
7,0

0
2

3
3

0
0

0
0

0
1

3
3

dvojkmen
ořezáno

Thuja
4 occidentalis
5 Rosa sp.
6 Rosa sp.

SK
K
K

x
x
x

3,0
1,0
1,0

4,0
1,2
1,2

0
0
0

3
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
3
3

žlutolistý kultivar
záhonová růže
záhonová růže

Tilia
7 platyphylla

S

55,0

8,0

13,0

4

5

0

0

0

3

dříve proveden hlavový řez,
obrostlá

název taxonu

Thuja
1 occidentalis

vegetační prvek

Poznámky

poř. číslo

kmen (cm)

Základní dendrometrické údaje
průměr průměr

Výška

Philadelphus
8 coronarius

SK

x

2,0

4,0

0

4

0

0

1

3

potřeba pěstebního řezu,
zmlazení

Philadelphus
9 coronarius

SK

x

2,0

4,0

0

4

0

0

1

3

potřeba pěstebního řezu,
zmlazení

Sambucus
10 nigra

SK

x

2,0

2,0

0

4

0

0

1

3

nálet

Philadelphus
11 coronarius

SK

x

2,0

4,0

0

4

0

0

1

3

potřeba pěstebního řezu,
zmlazení

Sambucus
12 nigra

SK

x

2,0

2,0

0

4

0

0

1

3

nálet

Tilia
13 platyphylla

S

73,0

8,0

16,0

5

5

1

1

1

4

kořenový náběh, houba

Tilia
14 platyphylla

S

55,0

5,0

16,0

4

5

1

2

2

5

dutiny, opálený kmen,
houba

Tilia
15 platyphylla

S

58,0

6,0

13,0

3,5

5

2

1

2

5

šikmá, poškozený kmen,
kořenový náběh v obrubě
chodníku, plodnice houby na
jaře

Tilia
16 platyphylla

S

50,0

7,0

12,0

3

5

2

2

2

5

dutiny, zbytnění kmene

Tilia
17 platyphylla

S

60,0

6,0

15,0

8

5

2

2

2

5

kořenový náběh s houbou,
dvoják

5

chloróza listů v koruně,
kořenové náběhy

Tilia
18 platyphylla

S

62,0

6,0

16,0

8

5

2

2

2

Tilia
19 platyphylla

S

78,0

6,0

15,0

7

5

2

2

2

5

na jaře plodnice houby,
zbytnění kmene, proschlá
koruna

Tilia
20 platyphylla

S

60,0

6,0

12,0

4

5

1

1

1

4

proschlá

Tilia
21 platyphylla

S

60,0

7,0

14,0

3

5

1

0

1

4

obrostlá, vitální

Závěry inventarizace
Na řešeném území bylo inventarizováno celkem 21 stromů a keřů zastoupené jak listnatými dřevinami, tak
jehličnany (inv. č. 1 – 4, před budovou Kollárovo nám. 7). Kosterním vegetačním prvkem náměstí a
přilehlých ploch je v současnosti deset lip (Tilia platyphylla) tvořící na východní a západní straně
stromořadí. Lípy byly v minulosti v korunách radikálně řezány (redukce koruny včetně větví prvního řádu),
vytvořila se sekundární koruna, která je nyní ve fázi opětovné nutnosti pěstebního zásahu. Kmeny a zbytky
kosterních větví primární koruny vykazují zjevné znaky snížené provozní bezpečnosti, zhoršení vitality a
zdravotního stavu, část z nich je napadena dřevokaznou houbou (inv. č. 13, 14, 15, 17 a nejvíce 19). Toto
napadení je prokazatelné výskytem plodnic, zbytněním dolní poloviny kmenů, viditelnou hnilobou řezných
ran a poškozených kmenů a kořenových náběhů. Většině z nich (inv. č. 14 – 19) byla přidělena sadovnická
hodnota 5 – nevyhovující dřeviny tzn. dřeviny výrazně odumírající, s podstatně sníženou stabilitou, s nízkou
provozní bezpečností – v havarijním stavu, pouze třem (inv. č. 13, 20 a 21) sadovnická hodnota 4 podprůměrné dřeviny tzn. dřeviny silně poškozené, relativně vitální, ale výrazně prosychající v koruně, se
sníženou stabilitou a provozní bezpečností. Typickým průvodním jevem vývoje po radikálních řezech jsou
nepřirozeně vyvinuté sekundární koruny s vysoko vyvětvenými kmeny bez dlouhodobé pěstební
perspektivy. Pouze inv. č. 7 sadovnická hodnota 3 - průměrná dřevina, kde vzhledem k dobré vitalitě,
relativně přirozeně stavěné sekundární koruně, je možné volbou vhodného pěstebního zásahu dosáhnout
střednědobého estetického a provozního výsledku, byť s omezenou dobou životnosti.
Keře jsou vitální a v poměrně dobrém zdravotním stavu, jedná se však o běžně vysazovanou komunální
zeleň, která je prorostlá již vzrostlým náletem bezu černého (inv. č. 10 a 12).

FOTODOKUMENTACE

Lípa p. č. 7 - sadovnická hodnota 3 - průměrná dřevina, kde
vzhledem k dobré vitalitě, relativně přirozeně stavěné
sekundární koruně, je možné volbou vhodného pěstebního
zásahu dosáhnout střednědobého estetického a provozního
výsledku, byť s omezenou dobou životnosti.

Lípa p. č. 13 – kořenový
náběh a zbytnění kmene.

Lípa p. č. 14 – opálený kmen, dutiny v kmeni a koruně.

V pozadí lípa č. 15 – vykloněná nad chodník, rostoucí v obrubě chodníku, v popředí lípa p. č. 16 – dutiny,
zbytnění kmene, detail jejího nevhodného řezu v koruně.

Pohled na nepřirozeně vyvinuté sekundární koruny s vysoko vyvětvenými kmeny bez dlouhodobé pěstební
perspektivy (lípy p. č. 17 – 19). Detail kořenového náběhu s plodnicí houby u lípy p. č. 17.

Odpadlá plodnice dřevokazné houby a zbytnění kmene lípy p. č. 19 se sadovnickou hodnotou 5.

Lípa p. č. 21 – obrostlá a relativně vitální, ale stejně jako lípa p. č. 20 výrazně prosychající v koruně, se
sníženou stabilitou a provozní bezpečností, sadovnická hodnota 4.

Foto: Ing. Martin Krčma
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URBANISTICKÁ STUDIE KOLLÁROVA NÁMĚSTÍ ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ vč. NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI INŽ. SÍTÍ A OPRAVU KOMUNIKACÍ
11.2016
DÍLČÍ CELEK 0
0

počet m.j.

náklady na m.j.

Přemístění původní kašny do Čechových sadů
Přemístění původní kašny do Čechových sadů, bez soklů a

250 000,00 Kč

vodního hospodářství, osazení na nový betonový základ
opatřený pískovcovým zhlavím, cena stanovena dle obdobné

kpl

1

250 000,00

250 000,00 Kč

akce v Přerově

DÍLČÍ CELKY 1. - 3.
1

počet m.j.

náklady na m.j.
13 385 480,00 Kč

Prostor parku Odstranění zpevněných plochy 980m2, hl. 0,6m pro novou
zvýšenou průjezní rezidenční komunikaci včetně odvozu
materiálu (ponechání a zpevnění "kufru" - viz položka

m3

588

1 000,00

588 000,00 Kč

m3

205

1 000,00

205 000,00 Kč

t

1269

600,00

761 400,00 Kč

kpl

1

620 000,00

620 000,00 Kč

Vpusti, stoky, šachty dle propočtu spec. proj

kpl

1

295 000,00

295 000,00 Kč

povrchové rigoly

kpl

1

98 000,00

98 000,00 Kč

m2

560

2 200,00

1 232 000,00 Kč

bm

85

1 700,00

144 500,00 Kč

bm

12

2 200,00

26 400,00 Kč

bm

87

800,00

69 600,00 Kč

bm

47

1 100,00

51 700,00 Kč

m2

650

3 000,00

1 950 000,00 Kč

m2

335

700,00

234 500,00 Kč

ks

4

215 000,00

860 000,00 Kč

ks

4

8 000,00

32 000,00 Kč

ks

7

29 200,00

204 400,00 Kč

kpl

1

55 000,00

55 000,00 Kč

ks

1

35 000,00

35 000,00 Kč

bm

40

18 950,00

758 000,00 Kč

komunikace)
odvoz přebytku na skládku do 10 km
Zemní práce

(celkem vytěžit 588 m3)
Odstranění zeminy pro zřízení retenční nádrže pro zadržení
dešťové vody včetně odvozu materiálu
plochy 115 m2, hloubka 1,8m a odvoz přebytku na skládku do
10 km (celkem vytěžit 205 m3)
Poplatek za uložení obou materiálů na skládce 793 x 1,6= 1269
t
Zřízení retenční nádrže 83m2, voštinná retence

Retence

navržena dražší varianta, úspora při možnosti částečného vsaku

dešťových vod dle hydrogeol. posudku

Zpevněná pochůzí plocha u památníku a komunikační osa
Komunikace

vedoucí středem parku, kamenné desky 400/600 mm
Zvýšené betonové obruby k sezení a lemování trvalkové
výsadby, kamenný obklad, lokální kamenné prahy k sezení
Lokální kamenné prahy lemující trávník na západní straně osy
určené k sezení
Kamenné obruby jednotlivých fragmentů umístěné v trávníku a
obrubách, podbetonované
Dvojřádek kamenných obrub pro výstup z auta u odstavných
stání
Zvýšená vozidlová komunikace po obou stranách parku včetně
odstavných stání, dlážděná z kostek 100/100/100mm
včetně předpokládané sanace

Přeskládání obou severojižních chodníků (původní kamenné
desky na východní straně a nové betonové na straně západní)
Podzemní nádoby na tříděný odpad (v dokumentaci prostorová
rezerva pro případný nárůst dle finančních možností). Náklad
Tříděný odpad stanoven dle realizace Lafayettova.
VO

Demontáž stávajících stožárů VO
Stožáry VO, svítidla + 2 reflektory k nasvětlení plochy s
památníkem, stožáry vč. základů
Zemní práce VO, kabeláž
Rozvaděč VO pro všechny etapy
Rekonstrukce kanalizační stoky BVIIIa51 BT 400/600, Pozn.: V
nákladech je zahrnuta kompletní výměna stoky ve stávajícím

Rekonstrukce

profilu tj. maximální možná cena. Monitoring a přepočet může

kanalizace

znamenat až 50%ní úsporu

1

Kanalizační přípojky BT 150, KT 200, BT 300 dle propočtu spec.

kpl

1

1 254 000,00

1 254 000,00 Kč

kpl

1

35 000,00

35 000,00 Kč

bm

85

8 260,00

702 100,00 Kč

bm

15

3 600,00

55 080,00 Kč

Vodovodní šachty

ks

2

30 000,00

60 000,00 Kč

a výsadba

Odstranění poškozených stromů z parku včetně odstranění

ks

10

6 500,00

65 000,00 Kč

zeleně

kořenů
m2

10

380,00

3 800,00 Kč

JTÚ a výsadba trávníku včetně navezení humusové vrstvy

m2

320

300,00

96 000,00 Kč

Trvalkové záhony - založení, substrát, mulčování a zálivka

m2

200

150,00

30 000,00 Kč

ks

1600

35,00

56 000,00 Kč

Výsadba jednostranné aleje

ks

4

4 500,00

18 000,00 Kč

Výsadba bosketu

ks

4

7 000,00

28 000,00 Kč

Lavičky na komunikační ose

ks

3

18 000,00

54 000,00 Kč

Odpadkové nádoby v trojici k třídění

ks

2

19 000,00

38 000,00 Kč

ks

1

850 000,00

850 000,00 Kč

ks

2

600 000,00

1 200 000,00 Kč

ks

1

300 000,00

300 000,00 Kč

ks

1

20 000,00

20 000,00 Kč

ks

1

300 000,00

300 000,00 Kč

proj
Uliční vpusti podíl 1/3 z celkového počtu (dle celkového
propočtu spec. proj.)
Rekonstrukce
vodovodu

Rekonstrukce vodovodního řadu LT 80 v části parku
Rekonstrukce vodovodních přípojek v části parku (1/3 z
celkového podílu dle propočtu proj. spec.)

Odstranění

Odstranění nevhodných keřů do 100mm kmene ze stávajícího
parku včetně odstranění kořenů

Výsadba trvalek 8 ks/m2

Mobiliář

Památník
Rendera
kamenná část

Nákup dříku, výroba soklu dříku včetně stupňů, hlavice

Památník
Rendera

ODHAD

výtvarná část

Odlitek bronzové desky, hlavice s bronzovým doplňkem
ODHAD

Pítko

Figura dítěte, kočka… - bronz

Památník

Kamenný blok Maletín (Horstav, pozůstatek z Arionovy kašny,

Kollár

lámání a převoz)
Bronzová deska Kollár
2

9 153 800,00 Kč

Prostor severní spojovací komunikace (tř. Svobody a Spojenců)
Odstranění zpevněných plochy 1110m2, hl. 0,6m pro opravu
komunikace včetně odvozu materiálu (ponechání a zpevnění
"kufru" - viz položka komunikace)

m3

666

1 000,00

666 000,00 Kč

t

1066

600,00

639 600,00 Kč

m2

310

1 300,00

403 000,00 Kč

m2

405

3 200,00

1 296 000,00 Kč

m2

540

3 000,00

1 620 000,00 Kč

bm

127

22 900,00

2 908 300,00 Kč

Rekonstrukce vodovodního řadu LT 80

bm

105

8 260,00

867 300,00 Kč

Rekonstrukce vodovodního řadu LT 100

bm

35

8 360,00

292 600,00 Kč

odvoz přebytku na skládku do 10 km
Zemní práce

(celkem vytěžit 666 m3)
Poplatek za uložení materiálu na skládku 666 x 1,6= 1066 t
Oprava a nová pokládka chodníku z betonových standardních
dlaždic, včetně prostoru před bývalou obchodní burzou,

Komunikace

přeložení a doplnění kamenných obrub
Oprava vozidlové komunikace část asfaltová
včetně předpokládané sanace
Oprava vozidlové komunikace - parkovací místa, dlážděná
žulovými kostkami 100/100/100 mm a kamennými pásky
včetně předpokládané sanace
Rekonstrukce kanalizační stoky BVIIIa5 BT 500/750, Pozn.: V
nákladech je zahrnuta kompletní výměna stoky ve stávajícím

Rekonstrukce

profilu tj. maximální možná cena. Monitoring a přepočet může

kanalizace

znamenat až 50%ní úsporu

2

Rekonstrukce

Rekonstrukce vodovodních přípojek v části severní komunikace

vodovodu

(1/3 z celkového podílu dle propočtu proj. spec.)

VO

bm

15

3 600,00

54 000,00 Kč

Vodovodní šachty

ks

3

30 000,00

90 000,00 Kč

Demontáž stávajících stožárů VO

ks

4

8 000,00

32 000,00 Kč

ks

5

34 000,00

170 000,00 Kč

ks

2

15 000,00

30 000,00 Kč

kpl

1

85 000,00

85 000,00 Kč

Stožáry VO, vč. svítidel, stožáry vč. základů
2 reflektory k nasvětlení plochy s památníkem
Zemní práce VO, kabeláž
3

7 676 050,00 Kč

Prostor jižní spojovací komunikace (tř. Svobody a Spojenců)
Odstranění zpevněných plochy 752m2, hl. 0,6m pro opravu
komunikace včetně odvozu materiálu (ponechání a zpevnění
m3

451

1 000,00

451 000,00 Kč

t

271

600,00

162 600,00 Kč

m2

495

1 300,00

643 500,00 Kč

m2

380

3 000,00

1 140 000,00 Kč

m2

325

3 000,00

975 000,00 Kč

bm

110

22 900,00

2 507 550,00 Kč

bm

19

12 500,00

237 500,00 Kč

Rekonstrukce vodovodního řadu LT 80

bm

105

8 260,00

867 300,00 Kč

Rekonstrukce vodovodního řadu LT 100

bm

35

8 360,00

292 600,00 Kč

bm

15

3 600,00

54 000,00 Kč

Vodovodní šachty

ks

3

30 000,00

90 000,00 Kč

Demontáž stávajících stožárů VO

ks

3

8 000,00

24 000,00 Kč

ks

4

34 000,00

136 000,00 Kč

kpl

1

95 000,00

95 000,00 Kč

"kufru" - viz položka komunikace)
odvoz přebytku na skládku do 10 km
Zemní práce

(celkem vytěžit 451 m3)
Poplatek za uložení materiálu na skládku 451 x 1,6= 271 t
Oprava a nová pokládka chodníku z betonových standardních
dlaždic, včetně prostoru před bývalou obchodní burzou,

Komunikace

přeložení a doplnění kamenných obrub
Oprava vozidlové komunikace část asfaltová
včetně předpokládané sanace
Oprava vozidlové komunikace - parkovací místa, dlážděná
žulovými kostkami 100/100/100 mm a kamennými pásky
včetně předpokládané sanace
Rekonstrukce kanalizační stoky BVIIIa4 BT 500/750, Pozn.: V
nákladech je zahrnuta kompletní výměna stoky ve stávajícím

Rekonstrukce

profilu tj. maximální možná cena. Monitoring a přepočet může

kanalizace

znamenat až 50%ní úsporu
Kanalizační přípojky KT 150, BT 300 dle propočtu spec.proj,
zprůměrováno

Rekonstrukce

Rekonstrukce vodovodních přípojek v části jižní komunikace

vodovodu

(1/3 z celkového podílu dle propočtu proj. spec.)

VO

Stožáry VO, vč. svítidel, stožáry vč. základů
Zemní práce VO, kabeláž
Celkem cena bez DPH
DPH (21%)
Celkem cena s DPH

30 465 330,00 Kč
6 397 719,30 Kč
36 863 049,30 Kč

Poznámka: v odhadu propočtu nákladů nejsou zahrnuty případné vyvolané přeložky sdělovacích kabelů a plynovodu.

3

ÚZEMNÍ STUDIE ÚPRAV

KOLLÁROVA NÁMĚSTÍ
zadavatel: Odbor koncepce a rozvoje - Statutární město Olomouc
zpracovatel:

S t u d i o P A B s .r.o .

architektonické a urbanistické řešení: Jan Pospíšil, Pavel Pospíšil, Robert Binar
koncepce zeleně, inventarizace dřevin: Olga Krčmová, Martin Krčma
výtvarné dílo: Ivan Theimer
k o n z u l t a c e , h i s t o r i c k á r e š e r š e: P a v e l Z a t l o u k a l
konzultace dopravního řešení: Petr Doležel
koncepce osvětlení: Petr Novotný
vodní hospodářství: Vladimír Fajmon, Radovan Prokeš
XII 2 0 1 6

1914

tř. Svobody

tř. Spojenců

Kollárovo náměstí

onumentu
expozice m

SOUTISK RAPORTNÍHO PLÁNU, 1842
A KATASTRÁLNÍ MAPY, 1915
PROF. ZATLOUKAL

VÝŘEZ REGULAČNÍHO PLÁNU, 1895
CAMILLO SITTE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
M 1 : 2 000
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w w w .s t u d i o p a b .c z
X I I /2 0 1 6

INVENTARIZACE ZELENĚ
STUPNICE SADOVNICKÉ HODNOTY (dle J. Machovce)

9

1_nejhodnotnější dřeviny
2_velmi hodnotné dřeviny
3_průměrné dřeviny
4_podprůměrné dřeviny
5_nevyhovující dřeviny

12

15

A
4

2

3
VSTUPY DO BUDOV

B

1

3

21

3

6

5 6

JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ KOMUNIKACÍ

6 3 15

POČTY PARKOVACÍCH STÁNÍ
JEDNOTNÁ KANALIZACE
VODOVODNÍ ŘAD

7

PLYNOVOD NTL

10

9
11
12

19

13

17

16

14

C

SDĚLOVACÍ KABELY

hodnotná žulová dlažba

8

18

podélné stání

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

STOŽÁRY VO

podélné stání

tání
podélné s

20

nádoby na
odpad

15

podélné stání
IDENTIFIKOVANÉ ZÁVADY V ÚZEMÍ

podélné stání

SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV

M 1 :5 0 0

A

nedeﬁnovaný dopravní koridor s živelným parkováním,
dominance osobní automobilové dopravy

B

parkovací stání na exponované ploše,
parkovací automat v ose náměstí

C

příliš exponované nádoby na odpad

ÚZEMNÍ STUDIE ÚPRAV KOLLÁROVA NÁMĚSTÍ
S t u d i o P A B s . r. o .
w w w .s t u d i o p a b .c z
X I I /2 0 1 6

Nám
ěstí
Nár
odn
ích
hrd
inů

ŽULOVÉ DESKY 60x40 CENTRÁLNÍ PLOCHA

16
17

ŽULOVÉ KOSTKY 10x10 KOMUNIKACE V
CENTRÁLNÍ ČÁSTI,
PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA,
CHODNÍKOVÁ 30x30

4

TRÁVNÍK
Severní části náměstí bude dominovat
monumentální sloup věnovaný památce Václava
Rendera. Sloup bude zároveň akcentovat
průhled z náměstí Národních hrdinů tak, aby mu
navržená stromová alej vytvářela pozadí.
Stávající existující tordovaný pracovní dřík z
Dolního náměstí bude opatřen novým umělecky
zpracovaným soklem a korunou. Jeho celková
výška bude cca 9,5 metru. Nový monument
shromáždí významy spojené s tímto místem,
připomene slavného barokního donátora
Václava Rendera, bude reﬂektovat 23. ravelin
barokního opevnění, který chránil litovelskou
bránu, odkáže na veronské Piazza dei Signori
jako na přímou inspiraci pro Camilla Sitteho,
který v návrhu regulačního plánu z roku 1894
formuje prostor náměstí jako uzavřený blok se
zaklenutými vstupy. Do blízkosti památníku je
navržen nový vodní prvek - autorsky zpracované
pítko.

tř. Spojenců

8

využít původní deskovou žulovou
dlažbu

PŘÍČNÉ KOMUNICE,
ŽIVIČNÝ POVRCH

4
6

ZÁHONY TRVALEK

VYŠŠÍ STROMY V
BOSKETU, Platanus x
acerifolia ´Pyramidalis´
alt. Catalpa bignoides

NIŽŠÍ STROMY V
ROZVOLNĚNÉ ALEJI;
Sorbus aria ´Magniﬁca´,
Sorbus intermedia, alt.
Robinia hispida

15

tř. Svobody

zvýšené lemy záhonů a
kamenné lavice, pískovec
zvýrazněný skladby
liniovým prvkem, možné
umístění liniové vpusti

svítidla v 5,5M/ 7M

SITUACE NÁVRH
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Nám
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
STÁVAJÍCÍ STAV
NÁVRH
JEDNOTNÁ KANALIZACE - STAV
JEDNOTNÁ KANALIZACE - NÁVRH
VODOVODNÍ ŘAD - STAV

monument

VODOVODNÍ ŘAD - NÁVRH

pítko

PODZEMNÍ VEDENÍ NN
SDĚLOVACÍ KABELY
PLYNOVOD NTL
STOŽÁRY VO

vsakovací objekt
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VYMEZENÍ ETAPOVITOSTI

4

2

tř. Spojenců

podzemní nádoby na odpad

8

PARKOVACÍ STÁNÍ S
VYZNAČENÍM POČTU

1

3

4
6

tř. Svobody
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ŘEZ NÁVRH

M 1 :2 0 0

-2,300

ÚZEMNÍ STUDIE ÚPRAV KOLLÁROVA NÁMĚSTÍ
S t u d i o P A B s . r. o .
w w w .s t u d i o p a b .c z
X I I /2 0 1 6

ŘEZ NÁVRH

M 1 :2 0 0

ÚZEMNÍ STUDIE ÚPRAV KOLLÁROVA NÁMĚSTÍ
S t u d i o P A B s . r. o .
w w w .s t u d i o p a b .c z
X I I /2 0 1 6

Kamenné hranoly výšky
450mm vymezují zpevněné
a zatravněné plochy.

Fragmenty spádováné od
komunikace ke zvýšenému
pískovcovému obrubníku
lemujícímu pěší osu.
Jednotlivě osázeny
pestrými trvalkovými
záhony, které nevyžadují
náročnou péči.

Vyšší stožáry v ulicích
a nízká svítidla na
centrální ploše. Pro
výpočet použito
standartní svítidlo
technických služeb.
viz část Osvělení, P.
Novotný

Kamenné lavice budou doplněny dřevěnými
lavičkami s opěrákem

Stojany na kola

Odpadkové koše na tříděný odpad
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ÚZEMNÍ STUDIE ÚPRAV

KOLLÁROVA NÁMĚSTÍ
PŘEMÍSTĚNÍ SOCHAŘSKÝCH FRAGMENTŮ
zadavatel: Odbor koncepce a rozvoje - Statutární město Olomouc
zpracovatel:

S t u d i o P A B s .r.o .

p ř e d m ě t : Sochařské fragmenty, vodní motivy;
autor: Ivan Theimer, pískovec, 1 9 6 8 -6 9 . Arch. řešení: T o m á š Č e r n o u š e k , k a m e n í k : Josef Stárek
konzultace přemístění: Ivan Theimer, R a d e k P a v l a č k a
stávající pozice: Kollárovo náměstí
navržená pozice: Č e c h o v y s a d y , 2 varianty nedaleko ústí ulice Jana Švermy
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Přemístění sochařských fragmentů
n á v r h : StudioPAB s.r.o ., IX/2 0 1 6 ; konzultace: Ivan Theimer, R a d e k P a v l a č k a
p ř e d m ě t : Sochařské fragmenty, vodní motivy;
autor: Ivan Theimer, pískovec, 1 9 6 8 -6 9 . Arch. řešení: T o m á š Č e r n o u š e k , k a m e n í k : Josef Stárek
75/1

stávající pozice: Kollárovo náměstí
navržená pozice: Č e c h o v y s a d y , tzv. "Sluničko" nedaleko ústí ulice Jana Švermy; m 1 :5 0 0
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