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1. ÚVOD
Studie navrhuje očištění areálu od nefunkčních prvků a rehabilitování ve smyslu soudobého veřejného prostoru 
celoročně živého městského parku, který zároveň pojme zátěž jednorázových akcí výstavnického, kulturního 
a sportovně-rekreačního charakteru. Projekt staví na hodnotách území, historickém kontextu a tradicích 
zahradnických výstav v Olomouci. V širších vztazích je řešena rehabilitace parkového prstence bezprostředně 
napojeného na historické centrum města, který je cenným rekreačním areálem a jeho potenciál je nejen pro 
relaxaci obyvatel města, ale i pro rozvoj cestovního ruchu. Prostorové a funkční členění reaguje na koncepci 
výstaviště z 60. let 19. stole   a jeho mezinárodní statut. Cílem je obnovení areálu jako reprezenta  vní ukázky 
zahradního umění, jak tomu bylo v minulos  .
Areál je očištěn od nefunkčních prvků, funkčně je rehabilitován ve smyslu soudobého živého veřejného prostoru 
– městského parku. Funkce se prolínají a doplňují, prioritou je celoročně živý městský park, který zároveň pojme 
zátěž jednorázových akcí výstavnického, kulturního a sportovně-rekreačního charakteru. Východní část parku 
je zatrak  vněna, doplněný program slouží pro všechny věkové kategorie (dětský svět, vodní biotop, kavárna, 
sociální zázemí, komunitní zahrada). Zelený rámec Smetanových sadů je doplněn soudobými zahradnickými 
a „zelenými“ technologiemi, kvetoucím detailem, uměním. Podstatný je programový přesah areálu, který 
může sloužit pro celou řadu vzdělávacích programů.

2. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU LOKALITY, VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
2.1. Hranice řešeného území
Hranice řešeného území je vyznačena v grafi cké čás   a vychází ze zadání územní studie. Vzhledem k níže 
uvedeným okolnostem kolek  v autora přistoupil k rozšíření zájmového území v rámci širších vztahů. 
Řešené území ÚS zahrnuje jižní část Smetanových sadů, která je od 50. let obsazena výstavnickým areálem 
Výstaviště Flora Olomouc. Progresivní růst areálu v 60. letech a dozvuky vývoje v letech 70. daly Floře punc 
jedinečného zahradnicko – výstavnického areálu, kde byla prezentována soudobá zahradnická kultura nejvyšší 
úrovně. Areál i s navazujícími parky, které byly součás   většího návštěvnického celku, byl doplněn o velmi 
kvalitní realizace renomovaných architektů a dosahoval ve své době špičkové světové úrovně. Již v 60. letech 
architek   Flory v čele s hlavním architektem Hynkem poukazovali na problémy, které s sebou nese lokalizace 
výstaviště v těsné blízkos   centra města (zvl. dopravní řešení).  Na druhou stranu obrovský potenciál parkového 
prstence a návaznost na historické jádro města (památka UNESCO) s sebou nese úžasné propojení zahradní 
architektury, architektury města a výtvarného umění. 
Olomouc disponuje v Evropě zcela ojedinělým konceptem, který ovšem vlivem snižování nákladů na údržbu 
a obnovu areálu degradoval do současné podoby. Jižní část parku nese zásadní stopy času, které se podepsaly 
na výstavnických instalacích (šnek, letní čítárna atd.), které jsou v současnos   za hranicí životnos   a na místo 
odkazu na slávu areálu jsou ostudným připomenu  m stagnace vývoje výstaviště. Troufáme si říct, že jižní část 
parku je po funkční stránce tak degradována, že je vlastně jakýmsi mrtvým územím v jinak velmi hodnotném 
celku olomouckých krajinářských parků. Stávající pavilony E, G, H jsou stavebně a technicky velmi zastaralé 
a jejich parametry neodpovídají stávajícím požadavkům na výstavnickou činnost a současně i na možné 
polyfunkční využi   v období mimo zahradnických výstav. 

2.2. Zhodnocení stávající zeleně a životního prostředí v řešeném území
V principu se jedná o soubor vzrostlých stromů, z nichž mnohé jsou již po zdravotní stránce za hranicí životnos  , 
tyto jsou doplněny skupinami výsadeb keřovitého charakteru, nebo dřevin pro městský park nevhodných 
(okolí oranžerie, západní část parku, prostor navazující na Magnoliovou zahradu, východní prostor parku, 
čítárna atd.). Tato místa jsou v principu obyvatelnos   městského parku navržena k očištění a otevření, jsou 
ponechány kvalitní výsadby, zásadní je doplnění parku novými dřevinami. Konkrétně se pěstebními opatřeními 
a hodnocením stavu zeleně zabývá studie atelieru Zahrada Olomouc architekta Radka Pavlačky, s nímž na 
koncepci areálu úzce spolupracujeme. Závěry tohoto projektu jsou pro ÚS limitní a výsledky spolupráce jsou do 
návrhu ÚS zakomponovány. V průběhu zpracování byl princip návrhu také mnohokrát představen zástupcům 
města, jednotlivým odborům, nebo zástupcům památkové péče. 



ZADÁNÍ___VÝCHODISKA

ČE
CH

O
VY

 S
A

D
Y

BOTANICKÁ ZAHRADA
ROZÁRIUM

PARK POD DÓMEM
ASO PARK

SMETANOVY SADY

HRANICE ŘEŠENÉHO 
ÚZEMÍ DLE ZADÁNÍ

BE
ZR

U
ČO

VY
 S

A
D

Y



MEZINÁRODNÍ 
ZAHRADNICKÉ VÝSTAVY

IGA BERLIN /  BUGA MÜNCHENIGA HEILBRONN 2019



HISTORIE PARKŮ



3. HISTORIE
Historií parkového prstence a Flory Olomouc se studie 
bude zabývat pouze okrajově, neboť na toto téma byla 
zpracována řada dokumentů (např. Stavebně historický 
průzkum Smetanových sadů). 
Soustava parků (Čechovy sady, Smetanovy sady 
a Bezručovy sady) nese stopy klasicistně-roman  ckého 
založení (na místě tereziánského opevnění), které by 
měly být chráněny a očištěny od novodobého balastu. 
Zároveň je možné do této klasické struktury vložit 
dočasné zahradnické technologie, které jsou soudobého 
charakteru a jsou odkazem na výstavnicko-vzdělávací 
funkci areálu. Doporučujeme očištění kompozice zeleně 
od skupin nepěstovaných konifer, které jsou pozůstatkem 
výstavnické činnos   minulých let.   
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Tradice kvě  nových výstav byla založena roku 1958 Krajskou 
zahradnickou výstavou. Následné ročníky nabyly postupně 
celostátního charakteru. V průběhu 60. let vyrostly v parcích 
výstavní pavilony (včetně do dneška zachovalého pavilonu 
A a lávky). V roce 1967 vstoupila olomoucká zahradnická 
výstava do dějin evropského výstavnictví pod názvem FLORA 
Olomouc. Jednalo se o interiérové expozice v 7! výstavních 
pavilonech (některé z nich již neexistují). Kvalita a vysoká 
úroveň architektonického a výtvarného ztvárnění měla za cíl 
proslavení výstaviště a nakročení k uspořádání mezinárodní 
výstavy, k čemuž díky událostem roku 1968 nedošlo.
Slavná éra výstaviště je spojena s takovými jmény zahradní 
architektury, architektury a sochařství jako jsou Jan Sítař, Jiří 
Finger, Ivar Otruba, Emil Zavadil, Zdeněk Hynek, Miroslav 
Mareček, Ivan Staňa, Vladimir Si  a a další
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4. VÝCHODISKA
4.1. Historické prameny
Dále vybíráme z archivních materiálů zásadní momenty, které byly pro areál Smetanových sadů a Flory 
Olomouc platné v 70. letech i nyní. 

Expertní zpráva (Benš, Horký, Neumann, 1970) výběr:
…městská zeleň v městském a příměstském prostoru má zlepšit životní prostředí obyvatel, což je úkol 
především urbanis  cký. Při úpravách ploch zeleně je třeba uplatňovat urbanis  cká a architektonická 
hlediska, z čehož plyne požadavek na zpracování koncepce zeleně na základě řádných projektů… 
… výstavy Flory se staly trvalou ins  tucí a jsou pro město Olomouc nesporně přínosem. Je potřeba je 
hodno  t kladně i po ideové stránce. Nabývají významu a váhy po stránce ekonomické. Rovněž není 
zanedbatelný i obecný prospěch, plynoucí z toho, že na výstavách Flory se vyměňují zkušenos   a rozšiřují 
se odborné znalos  … 
… výstavy vnášejí do sadů neklid a omezují po dobu svého trvání využitelnost sadů místními obyvateli…
Dále je zmiňována potřeba synergie mezi rozvojem areálů Flory Olomouc  a omezujícím vlivem UHA na 
prostorové uspořádání veřejné zeleně. 

Pro srovnání: uvažované inves  ce dle US 2018 / Nároky inves  ční rozvojové výstavby 1973:
výhled do roku 1975:
d.)  pavilon růží v rozáriu se zázemím pro návštěvníky (rozpočtovaný náklad 4.5 mil. Kčs)
g.)  mimoúrovňový přechod mezi Smetanovými sady a Bezručovými sady nad autobusovým 
 nádražím (uvažovaný náklad 1.5 mil. Kčs)

výhled do roku 1975 - 1980:
b.)  výstavní pavilon s restaurací jako náhrada vyhořelého B, C (podíl nákladů 7.5 mil. Kčs)
c.)  výstavba sbírkových skleníků (2.7 mil. Kčs)
d.)  rekonstrukce hospodářského zázemí (2 mil Kčs)

výhled 1980 – 1990:
a.) rekonstrukce a rozšíření vodních ploch (2 mil. Kčs)
b.- e. )  nové pavilony a zázemí v celkové hodnotě  50 mil. Kčs
f.)  rekonstrukce historických zahrad – nevyčísleno

Zásady pro zjišťování světové výstavy v r. 1973 (Miroslav Mareček, 1971)
• ideový záměr výstavy kvě  n
• předpoklady: stavební a sadové úpravy (rozšíření areálu o 1/3), propojení parků, vybudovat 
  zázemí (restaurační, sociální) 
• propagace akce
• vznik projektového ústavu – stavby zaměřené na moderní zahradnickou tvorbu
• sadovnický projektový ústav – zaměřený především na veřejnou zeleň
• spolupráce s produkčními podniky
• podpora města a ministerstva
• celoroční využitelnost areálu – „Všechno, co se udělá pro výstavu, lze použít i pro město a jeho 
návštěvníky. Další rozvoj turis  ky a zvýšení celoročního přílivu návštěvníků umožní daleko výhodněji využít 
kapacit, které se vytvoří na výstaviš   a ve městě. Bude-li vytvořen přiměřený a proporcionálně vyvážený 
komplex kultura – ubytování – zábava – občerstvení – výstava – výstavní pořady, dosáhne se daleko vyšší 
výnosnos   a  m i rychlejší návratnos   vynaložených inves  c..”

Stanovisko k racionalizaci údržby, vzhledu a provozu areálu Flory Olomouc (Jiří Finger, 1990)
• vrá  t jednotlivým uceleným částem areálu jejich specifi ckou tvářnost, vycházející z funkce s  m, 
   že po dobu celostátních výstav mohou přechodně doznat jiných, avšak časově omezených úprav 
• mimoúrovňová lávka – parter lávky dořešit cestou atrak  vní výstavní úpravy
• redukovat letničky v krajinářských par  ích, vylepšit s  nomilné porosty v okolí
• botanická zahrada UP – pokusit se o její získání. Lze zde formovat atrak  vní výstavní program nebo 
dořešit zázemí skleníků a pavilonů G, H

Záznam ze schůze komise pro řešení budoucnos   městských parků konané dne 23. 6. 1993
2. …na otázku ing. Fingra proč město nevytvoří akciovou společnost, která by podnikala s výstavištěm 
v případě, že má zájem o výstaviště odpověděl Ing. Mičola, že město nemá takto konkrétně formulovaný 
názor. Ing. Majerová jej doplnila v tom, že město nemůže hospodařit se státním majetkem.
Ing. Bezděk citoval z důvodové zprávy, kterou přijala rada 4. 8. 1992 pasáž, v níž se říká, že budoucnost 
městských parků a rozvoj výstavnické činnos   má pro Olomouc zásadní význam. 
Dr. Ing. Sítař vyjádřil svůj názor, že odkládání priva  zace je SKRYTÁ SNAHA O LIKVIDACI VÝSTAVNICTVÍ. 
Ing. Krejčí požadovala, aby se město vyjádřilo o budoucnos   výstaviště. Ing. Majerová zareagovala, že 
zájem města je harmonický rozvoj výstaviště a parků. 
Dr. Ing. Sítař byl ochoten zpracovat podnikatelský záměr, který by byl předložen priva  zační komisi…

Závěrem citujeme z poznámek od významného krajinářského architekta Ing. Jiřího Fingra (1991). Celý 
text, stejně jako výše uvedený „Záznam“ a v kapitole 12. Výstavnická činnost „Stanovisko k úvahám 
o další existenci zahradnické výstavy Flora Olomouc ve vztahu k městským parkům“ a v přílohách ÚS.
„Olomouc dostala před pětadvace   lety neopakující se příležitost takto promluvit, mnoho bylo 
v tomto směru vykonáno, nesmí se však na této zabloudit. Kulturní i poli  cké orgány by měly dostat 
příležitost znovu posoudit prostor, možnos   i cíle, které pojem Flora Olomouc nabízí.“ 

4.2. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Požadavkem Územního plánu Olomouc na ochranu a rozvoj hodnot dle kap. 4b) výroku ÚP je chránit 
a rozvíjet areál Flora ve prospěch výstavnictví nadměstského významu. 
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5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
5.1. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  / JEHO STRUKTURA A VRSTEVNATOST
Dopravní řešení v lokalitě je poměrně komplikované. Pro vysvětlení všech připomínek předkládáme v následujících kapitolách jeho strukturovaný 
popis, který je doplněn provozními schématy. 

Návrh dopravního řešení reaguje na požadované dopravní kapacity ve vztahu k udržitelné obslužnos   výstaviště, požadavky na údržbu městských 
parků, pohyb rezidentů, ale i návštěvníků výstaviště nebo parku. Předkládáme za náš tým jediné možné řešení, jak výstavnický areál a lokalitu jako celek 
obsloužit ve stávajících urbanis  cky „s  sněných“ podmínkách. Autoři při zpracování územní studie zcela vyloučili variantu možného rozvoje výstaviště 
v plochách mezi Smetanovými sady a železnicí jako expanzivní ve vztahu ke stávající obytné urbánní struktuře. Díky tomuto citlivému přístupu k místu, 
se s dopravním řešením místy pohybujeme v obzvlášť s  sněných poměrech a hledáme kompromisy, které umožní co nejmenší zátěž území, zvl. ve 
vztahu k obyvatelům, ale i „rekreačnímu“ provozu v parku. 

Vzhledem k tomu, že koncepce výstavnické činnos   zůstává co do objemu stejná, nedochází k navyšování počtu vozidel obsluhy ani vystavovatelů, 
nedojde tedy ani ke zhoršení kvality ovzduší a zvýšení hlučnos  . Studie počítá se zátěží maximální návštěvnos   území (roční 300  s., max. denní 20  s.). 

Navrhované řešení je zpracováno autorizovaným dopravním inženýrem a odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných TP a ČSN. Součás   výkresové 
dokumentace je výkres se základním okótováním prostorových parametrů vozovek a vjezdů, vlečné křivky vozidel. 

5.2. Návštěvník Flory a jeho dopravní stopa
Studie pracuje s modelem soudobých udržitelných dopravních řešení velkých evropských měst. Vzhledem k stávajícímu urbanis  ckému začlenění 
areálu do struktury města a provozním možnostem okolí areálu Flory, je nutné návštěvnický provoz v době konání výstav založit na principech propojení 
P+R záchytných parkovišť na okraji města a městské hromadné dopravy. V rámci studie zvažujeme možnost využi   stávající železniční tra   a modelu 
vlakotramvaje.  Systém dopravního značení (navedení na P+R) musí dokázat zachy  t hlavní nápor návštěvníků tak, aby nedocházelo k najíždění vozidel 
do okolí výstavního areálu, centra města a nedošlo k pře  žení území. Využi   stávajícího fungujícího systému MHD a napojení v současnos   neexistujících 
záchytných parkovišť na síť městské hromadné dopravy umožní příjemný a fl exibilní pohyb návštěvníka po městě. Zapojení návštěvnického provozu do 
konceptu celoměstské dopravy (vlakotramvaj, MHD, záchytná parkoviště) je pouze podkladem pro celoměstskou dopravní koncepci (Plán udržitelné 
mobility), úpravu ÚPD apod. Detailnější řešení je nad rámec zadání studie, koncepčním řešením záchytných parkovišť se věnuje koncepce dopravy 
města. Domníváme se, že tento princip je jediným řešením jak umožnit fungování areálu v centru města.   

Návštěvníkům přijíždějícím na výstavy zájezdovými autobusy je umožněno nastoupení / vystoupení v prostoru autobusového nádraží (Aksamitova), 
které je situováno od epicentra výstavnického areálu v příjemné docházkové vzdálenos   cca 0,5 km. Autobusy odjíždějí parkovat na odstavné parkoviště 
na okraji města (viz výše).
Studie uvažuje také o možnostech využi   parkování pro návštěvníky menších akcí v prostorech Šantovky (PP1). Pro parkování bude dle UP možné 
využi   parkovacích ploch na tržnici PP4. 

Pěší propojení s městem v rámci velkého návštěvnického okruhu je řešeno na úrovni „poměrně bezkomfl iktního“ průchodu ulicí Aksamitovou, podél 
tržnice do ulice K Výpadu. Odtud návštěvník pokračuje Bezručovými sady do Botanické zahrady, Rozária a centra města. Nabízí se také možnost 
napojení na mimoúrovňové trasy komplexu Šantovka, jimiž se lze spus  t na začátek Bezručových sadů. Tento dopravní pěší uzel je pro výstavnický 
areál a jeho napojení na Botanickou zahradu a Rozárium důležitý, ale domníváme se, že co do důležitos   kroků rehabilitace území mu přísluší až jedna 
z posledních pozic. Areál může dobře fungovat i ve stávajícím režimu průchodu kolem autobusového nádraží. 
Návštěvník může využít pro dopravu do Smetanových sadů tramvají a to ze směrů – Wolkerova (1, 4, 6), třída Svobody (3, 4, 6) a od Šantovky (3, 5). 

PARKOVÁNÍ_P+R_PRINCIPY / S BAHN / VLAKOTRAMVAJ
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5.3. Parkování / rezident / vystavovatel 
Vycházíme z modelu celoroční polyfukčnos   areálu, ale zároveň předpokládáme, 
že objem velkých výstav se nezmění. V souvislos   s celoročním běžným 
provozem a pestrou nabídkou akcí (kultura, sport apod.) navyšujeme dostupné 
kapacity pro parkování (parkovací dům A2 – správní budova, parkovací dům Z 
- u železnice). Tyto parkovací domy jsou jednak stabilně určeny pro vyhrazená 
rezidentská stání (Z, dle potřeby A2), částečně pro účely Flory (A2), ale primárně 
pro krátkodobá stání návštěvníků zvl. večerních kulturních / sportovních akcí 
komornějšího charakteru (Z), pro vystavovatele během výstav (A2, Z), ale 
mimo konání akcí také pro návštěvníky centra města. Kromě vizuálního výrazu 
soudobých parkovacích domů s aplikovanými zelenými extenzivními fasádami 
a střechami budou součás   i dobíjecí místa pro hybridní vozidla a místa pro 
odstavení bicyklů. 
Dále je zlegalizováno parkování podél ulice Zamenhofova (20+1 ZTP stání) 
určené převážně pro rezidenty. Západně od pavilonu B jsou navrženy zelené 
parkovací plochy, která naplní požadavek na dopravu v klidu pro pavilon B (dle 
ČSN 73 6110 min 42 stání). Tyto plochy jsou z hlediska požadavků územního 
plánu (plocha veřejného vybavení) navrženy jako podmíněně přípustné. 
Vzhledem k tomu, že na pozemku je nevyužitá plocha, je tato navržena pojata 
jako parkovací – štěrkový trávník s rastrem stromů. Plocha může sloužit jako 
parkovací pouze v době „dopravní špičky“. V případě požadavků na navýšení 
parkovací kapacity je možné toto řešit parkovacími objekty, resp. podzemími 
garážemi v rámci nového pavilonu, popř. jiným způsobem v rámci objektu 
pavilonu.   
Budovy parkovacích domů respektují požadavky na odstupové vzdálenos   od 
stávající zástavby (dle příslušných vyhlášek / prováděcích předpisů).

5.4. Provoz v okolí areálu Flory / běžný den
Na základě podrobné analýzy stávajícího provozu a stanovení limitů pro rozvoj 
areálu byly nadimenzovány obslužné trasy v okolí Flory s ohledem na zachování 
maximální možné průjezdnos   oblas  . 
V principu dopravy běžného dne se z hlediska provozu nic zásadního nemění 
- ulice Zamenhofova je obousměrná po křižovatku s ulicí U botanické zahrady. 
Ulice U botanické zahrady je zprůjezdněna přes železniční přejezd (P1), ovšem 
s režimem využívání pouze pro vozidla údržby města (Flora, TS) a ve špičkách 
při příležitos   pořádání výstav. Průjezd touto ulicí je zamezen zasouvacím 
sloupkem v obou směrech. Ve směru od ulice Polská bude sloupek umístěn 
tak, aby neomezil obslužnost tohoto úseku ulice. 

Pro obsluhu / údržbu parku je využíván vjezd do areálu sadů přes velký technický 
dvůr v ulici U botanické zahrady, nikoliv ulicí U botanické zahrady. Dle potřeby 
pak vozidla údržby mohou vyjíždět na ulici Wolkerovu nebo Polskou (P1), popř. 
zadním výjezdem přes park na ulici Polskou (P2). Obě varianty železničního 
přejezdu jsou ve vztahu k ČD přijatelné. Parametry přejezdů a výjezdů na 
ulici Polskou vyhovují příslušným normám a předpisům a umožňují i případný 
výjezd / přejezd velkých vozidel (kamion, autobus). 
Pro zásobování Flory počítáme s průjezdem parkem ročně:
• 2 ks kamiony 
• 6 ks dodávky
Zásobování řezanými kvě  nami dodávkou / průjezd parkem probíhá 1x týdně. 
Tyto závozy se uskutečňují v dopoledních hodinách (malý provoz pěších 
v parku). 

Počty vozidel údržby parků a zásobování jsou uvedeny v tabulce na následující 
straně. 
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KAPACITY DOPRAVY / BĚŽNÝ DEN

BĚŽNÝ PROVOZ / SPRÁVA PARKŮ

TRASY / ČETNOST DENNĚ MAX

vozidlo / účel Zamenhofova/ velký tech. dvůr Zamenhofova/ A B park / areál VFO poznámka

osobní vozidlo VFO 8

malotraktory s vleky 8 až 16 údržba dle ročního období

mul  kára / údržba parku 6

dodávka do 8 t / avie VFO 20 1

dodávka do 8 t / řezané kvě  ny 0,2 1x týdně

odpady do 10 t / popeláři 0,5

kontejnery do 10 t / údržba parku 8 maximálně v době hrabání lis  , kácení

dodávky do 8 t / zboží pro VFO 6

kamiony nad 12 t / rostliny 2



5.5. Provoz v okolí areálu Flory / výstava
Vycházíme z předpokladu, že výstavnická činnost nebude navyšována (počty výstav, 
vystavovatelů atd.), ale bude zkvalitňována. Stávající dopravní zátěž je rovnoměrně 
rozdělena tak, aby byl průjezd územím co nejméně konfl iktní (rozložením v rámci 
několika výjezdů z areálu).
 
Základním principem, jak zpříjemnit svízelnou dopravní situaci je otevření tras přes 
stávající železniční těleso – průjezd na ulici Polskou ulicí U botanické zahrady (P1) 
a na východě parku (P2). Obě varianty jsou využívány pouze v době pořádání velkých 
výstav. Vzhledem k tomu, že většina problémů spojených s dopravou (zvl. v očích 
místních obyvatel) je způsobena neukázněnos   řidičů a nerespektováním pravidel, 
doporučujeme v době pořádání výstav, aby byla doprava korigována policií (jak je 
to běžné ve všech velkých „výstavnických“ městech v Evropě), přestože toto řešení 
není koncepční. Domníváme se, že je nutné podpořit kvality areálu ve vztahu ke 
krajinářské architektuře, jménu Flory mezi veřejnos   a lokací v centru města, byť 
tato deviza s sebou nese zásadní nega  va pro dopravní řešení.  

Možnos   trasování:
• Doprava nad 12 t (obsluha pavilonů A a B) opouš   areál na ulici Wolkerovu 
(odbočení vlevo, světelná křižovatka), počet zásobujících kamionů (8 ks) je v rámci 
velikos   výstavy zanedbatelný.
• Vystavovatelé do 12 t mají možnost opus  t areál přes park (P2, pouze v době 
dopoledního klidného provozu v parku, povolená rychlost 15 km/hod) nebo ulicí 
Zamenhofovou a U botanické zahrady na ulici Polskou (P1). 
• V případě, že má vystavovatel umožněno parkování v rámci areálu (A2, Z), projíždí 
do ulice Poupětova zaparkovat a po té může využít výjezd z ulice Zamenhofova na 
Wolkerovu. 

V rámci stávajících urbanis  ckých vazeb se jeví toto řešení jako nejméně konfl iktní 
a  možňující co nejplynulejší provoz v době výstav. 

Navýšení počtu vozidel v území v době konání výstavy opro   běžnému dni jsou 
uvedeny v tabulce na následující straně. 
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KAPACITY DOPRAVY / VÝSTAVY
Jarní Flora 

osobní vozidlo VFO 

malotraktory s vleky 

 

dodávka do 8 t / avie VFO 

 

kontejnery 

 

 

 

 

Letní a podzimní Flora 

osobní vozidlo VFO 

malotraktory s vleky 

 

dodávka do 8 t / avie VFO 

 

kontejnery 

 

 

 

 

VÝSTAVA

TRASY / ČETNOST DENNĚ MAX

vozidlo Zamenhofova/ velký tech. dvůr Zamenhofova/ A B park / areál VFO

jarní Flora

osobní vozidlo VFO 16 denně

malotraktory s vleky denně

mul  kára / údržba parku 6 denně

dodávka do 8 t / avie VFO 40 8 denně

dodávka do 8 t / řezané kvě  ny příprava výstavy / 1 den

odpady do 10 t / popeláři / kontejnery 30 denně

kontejnery do 10 t / údržba parku denně

kamiony nad 12 t / vystavovatelé 8 příprava a likvidace výstavy / 2 dny

dodávky do 8 t / vystavovatelé 500 500 příprava a likvidace výstavy / 2 dny

avie 10 t / vystavovatelé, materiál 40 40 příprava a likvidace výstavy / 2 dny

letní a podzimní Flora

osobní vozidlo VFO 16 denně

malotraktory s vleky denně

mul  kára / údržba parku 6 denně

dodávka do 8 t / avie VFO 40 8 denně

dodávka do 8 t / řezané kvě  ny příprava výstavy / 1 den

odpady do 10 t/ popeláři / kontejnery 30 denně

kontejnery do 10 t / údržba parku denně

kamiony nad 12 t / vystavovatelé 12 příprava a likvidace výstavy / 2 dny

dodávky do 8 t / vystavovatelé 400 400 příprava a likvidace výstavy / 2 dny

avie 10 t / vystavovatelé, materiál 30 30 příprava a likvidace výstavy / 2 dny
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Příklad jízdního řádu vlakotramvaje – zastávka Nová ulice; 
během Jarní Flory 28. 4. 2025:
4 54 
5 09 15 24  30  39  45  54
6 02 09  15  24  30  39 45  54 
7 02 09  15  24  30  39 45  54 
8 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
9 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
10 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
11 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
12 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
13 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
14 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
15 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
16 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
17 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
18 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
19 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
20 00   05     10  15   20 25   30   35   40    45    50   55   
21  02 09  15  24  30  39 45  54 
22  09 15 24  30  39  45  54
23  54 
0  
1  
2  
3 

5.6. Cyklodoprava
V koordinaci s celoměstským systémem cyklodopravy přistupujeme k pohybu pěších a cyklistů v parku evropským 
pohledem tolerantního provozu. V principu pěší zóny (přednost chodce) umožňujeme ohleduplný provoz 
cyklistů bez omezení. Důležité dopravní směry jsou nadimenzovány tak, aby unesly souběžný nekonfl iktní provoz 
(šířka min. 5 m). V době konání velkých výstav (uzavření jižní čás   parku) je nabídnuta jižní objízdná trasa ulicí 
Poupětovou a Zamenhofovou, alterna  vně, v případě koordinace s tra   vlakotramvaje (2 kolejná trať) pak po 
stávajícím železničním tělese s vjezdem z ulice Poupětova, výjezdem ulicí U botanické zahrady. Na severu pak s 
využi  m stávající trasy na ulici Vídeňská. Řešení je koordinováno s městským generelem cyklodopravy.

5.7. Pěší
Kromě stávajících pěších tras (napojení na park) potvrzujeme lávku přes železnici, která měla vzniknout v rámci 
projektu Nová sladovna. Tah ulicí U botanické zahrady bude díky omezení provozu v běžný den příjemnější než 
v současnos  . Studie řeší v západní čás   parku nové pěší tahy, stávající trasy (kde je to možné) jsou v souladu 
s tolerantním provozem v parku rozšířeny tak, aby umožnily komfortní pohyb osob v parku. 

5.8. Vjezd do vnitrobloku ulice Poupětova
Je možný bez jakékoliv překážky, rezidenty je využíván a Flora toto uži   toleruje. Prosíme však o respektování 
pravidel. Komunikace k nákladní rampě restaurace není určena k parkování – byť jen krátkodobému, jelikož 
se hromadí případy zablokování komunikace parkujícími vozidly. V roce 2015 byl zpracován projekt „Obnova 
vnitrobloku Poupětova“, který nenašel podporu obyvatel, nebyl tudíž realizován. V rámci územní studie na tento 
problém upozorňujeme, rádi bychom vnitroblok uchopili „uživatelsky vstřícně“, zvl. ve vztahu ke krátkodobému 
parkování a obslužnos   domů. 
Proto navrhujeme přeřešení dvorního parteru s důrazem na polyfunkční zvl. obslužné využi  . Vzhledem k tomu, 
že byl v minulos   obyvateli vznesen požadavek na „zelený obraz“ dvora, navrhujeme použi   pojízdných ploch 
s povrchem z technického trávníku. Použi  m tohoto v západní Evropě standardního technického prvku se 
stane lokalita zároveň vzorovým příkladem použi   soudobých zahradnických technologií ve veřejném prostoru, 
architektuře a dopravě, a to v blízkos   výstaviště. Terény budou v souvislos   s umožněním vjezdu ke vchodům 
přemodelovány, trasy budou dimenzovány pro požadovanou únosnost a průjezdnost. Jak bylo již řečeno, povrch 
těchto ploch navrhujeme zpracovat technologií technického štěrkového trávníku, vizuálně budou působit jako 
kompaktní běžný trávník, ale z technického hlediska budou snášet za  žení jako plochy z minerálně zpevněného 
kameniva. Tyto obslužné plochy budou určeny pro občasný pojezd vozidel obyvatel a krátkodobé parkování (zvl. 
pro účely naložení a vyložení nákupů apod.).  

5.9. Uliční profi l
Vzhledem ke s  sněným prostorovým podmínkám v řešeném území jsou uliční profi ly řešeny s ohledem na co 
nejop  málnější prostorové uspořádání s důrazem na průjezdnost a průchodnost územím. Z tohoto důvodu se 
prak  cky neobjevují stromy v uličním profi lu s výjimkou ulice Zamenhofova, kde lze ale konstatovat, že stromy jsou 
již součás   parteru nového pavilonu. Domníváme se, že vzhledem k principu „zelených“ domů a blízkos   parku 
není nutné akcentovat v uličním profi lu zeleň. Naopak nepříznivé prostorové parametry ulic by v případě použi   
stromořadí učinily ulice vzhledem k osvětlení neobyvatelné.  
Vzhledem k absenci přesného zaměření pracuje studie s více či méně přesnými schématy. Přesto lze konstatovat, 
že nové stromy jsou vysazovány mimo ochranná pásma inženýrských sí  . V případě, že by bylo vzhledem k provozu 
a kompozici nutné umís  t strom do blízkos   IS, budou použita standardní opatření – použity pro  kořenové fólie 
(Rootcontrol, Raciblok) na ochranu sí  . 
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6. KONCEPCE   /  REHABILITACE PARKU 
Předkládaná koncepce ÚS se odvíjí ve 3 rovinách:
• živý park,
• moderní výstavnický areál,
• turis  cky atrak  vní město.

V této souvislos   vystupuje návrh ze striktních hranic řešeného území a zvl. v rovině „živého parku“ 
začleňuje lokalitu do celku Smetanových sadů (provozní návaznos  , funkční náplň atd.). V této souvislos   
je pro obnovu devastované čás   sadů (prostory kolem pavilonu E a areál bývalých Technických služeb) 
zásadní úklid této lokality a pozvednu   návštěvnicky atakované čás   parku na kul  vovanou úroveň.  
Zásadní pro celý pohled na Floru je zapojení areálu do původního kontextu parkového prstence města a 
jeho návaznost na historické jádro města.  
Územní studie zcela vyloučila možnost rozvoje výstaviště v plochách mezi Smetanovými sady a železnicí 
jako „velmi agresivní“ přístup ve vztahu ke stávající obytné struktuře, přestože je stávající území po 
urbánní stránce řešeno velmi nešťastně a zvl. pro dopravní strukturu poměrně bezvýchodně. Případná 
asanace čás   města se nám jeví jako utopická, našim cílem je propojit město s Florou, nikoliv město 
atakovat… 
Jsme přesvědčeni, že předložený návrh ÚS Flory Olomouc je řešen citlivě, harmonicky a bude přínosem 
nejen pro zahradnickou obec, ale i pro město Olomouc a jeho obyvatele. Jeho nastavení umožňuje 
prezentaci zahradního umění a souvisejících technologií nejen formou výstavně prezentační, ale v 
neposlední řadě i výchovně vzdělávací. Nastavení a polyfunkční plas  cita umožňují využi   v měřítku 
krajovém, národním a za určitých okolnos   i v mezinárodním.

• živý park
Zásadní rovina návrhu spočívá v rehabilitaci parku jako takového. Mrtvá jižní část Smetanových sadů 
(absence funkcí, katastrofální stav zeleně, tragický stav stavebních prvků) je navržena k obnově ve 
smyslu „živého městského parku“. V intencích měřítka a poptávky na ak  vity je prostor nabídnut různým 
věkovým kategoriím a ak  vitám, většina ploch umožňuje polyfunkční využi  . Prostory jsou koncipovány 
s jasným cílem – umožnit pořádání různorodých vzdělávacích ak  vit. V tomto duchu se v západní čás   
parku stavíme k dosluhujícím pavilonům G a H a navrhujeme jejich konverzi na zázemí nejen pro rodiče 
s malými dětmi, ale i pro větší dě   a jejich sportovně-volnočasové ak  vity.  V rámci historické hodnoty 
centrální zóny (Fontána, oranžerie, starý hospodářský dvůr a Palmový skleník) navrhujeme zásadní 
očištění historických budov a vytvoření adekvátních navazujících prostranství. V souvislos   s „úklidem“ 
v této čás   parku navrhujeme začlenění hodnotného komplexu Botanické zahrady UP do areálu parku v 
režimu poloveřejného prostoru. Program rehabilitované parku je nastaven i pro ak  vní využi   i seniory 
(vzdělávání, pohybové ak  vity, kultura, rekreace). Funkční náplň, dopravní řešení a další návaznos   jsou 
navrženy tak, aby byly všechny ak  vity maximálně přátelské pro tuto věkovou kategorii. 
Stávající provozní zázemí olomouckých parků je navrženo k modernizaci. Zásadní je provozní čistota, 
hospodárné využi   ploch, op  malizace skladovacích a manipulačních procesů. 

• moderní výstavnický areál
Východní část je primárně určena pro výstavnictví a tvoří provozně uzavřený areál „malého výstaviště“. 
Jak již bylo řečeno, lokalita je silně degradována, zázemí výstaviště je nevyhovující, technicky dosluhující, 
po este  cké stránce naprosto ostudné. Stejně tak hodno  me uliční parter ulice Zamenhofova s divokým 
parkováním na ploše k tomu technicky neuzpůsobené. Stávající plocha tohoto urbanis  cky rozdrobeného 
technického zázemí Flory (část výstaviště „zdědila“ po technických službách) včetně manipulačních ploch 
je 7700 m2. Návrh reaguje na stávající neutěšenou situaci velmi elegantní, svojí koncepcí „neviditelnou“, 
budovou, která splňuje všechny soudobé požadavky na expoziční pavilon zahradního umění s využi  m 
soudobých ekologických technologií (zelená střecha, zelená fasáda, použi   stromu v parteru, navazující 
zelené parkovací plochy) a zároveň slouží jako polyfunkční objekt (výstavnictví, kultura, společenské akce, 
sport). V tomto pavilonu B (celková zastavěná plocha 5700 m2) je skryto technické zázemí výstaviště (540 
m2) a kromě vlastních expozičních ploch (4700 m2) pavilon nabízí i různé polyfunkční využi  , např. tři 
plochy na sálové míčové sporty. Vlastní budova je umístěna na ploše 4700 m2, le  cí kšilt střechy (1000 
m2), který tvoří vítací bránu do Smetanových sadů a areálu Flory, je nad náměs  m mezi pavilony A a B 
zásadním venkovním prostorem výstavnické čás   sadů. 
Navazující zpevněné plochy jsou tvořeny kombinovanými dlažbami včetně zatravněných. Na náměs   
a bulvár navazují plochy pro umístění venkovních expozic, které jsou dočasného charakteru, mimo 
výstavy se tyto plochy nachází čistě v režimu „park“.  Na západní stranu pavilonu B navazuje zatravněné 
parkoviště (min. 43 parkovacích míst) a návrh legalizuje parkovací stání podél ulice Zamenhofova (dle 
ČSN 73 6056  20 + 1 stání). 
Fasáda pavilonu je navržena jako zelená, střídají se struktury intenzivních a extenzivních ploch v kombinaci 
se skleněnou fasádou. Střecha je navržena jako vegetační pobytová a měla by být zásadní ukázkou použi   
zelených střech v architektuře a v neposlední řadě i jako eduka  vní prezentace. 

• turis  cky atrak  vní město
V rámci zapojení areálu do organizmu města, obnovujeme „velký návštěvnický okruh“, který má potenciál 
stát se jedinečným cílem krátkodobé rekreace turistů nejen z České republiky. Zde se mohou prolnout 
cílové skupiny návštěvníků areálu Flory Olomouc, parků a městské rezervace UNESCO. Tato turis  cká 
provázanost je v rámci České republiky výjimečná a bylo by škoda tento ekonomický potenciál města 
dále nerozvíjet. V rámci „výstavnického“ programu nabízíme jednak propojení mezi Smetanovými sady 
a Bezručovými sady (varianta současného pěšího propojení ulic Aksamitova a U Výpadu, ale i možnost 
napojení na lávky komplexu Šantovka). V tomto místě se pak nabízí možnost využi   tržnice pro program 
zahradnických trhů, které mohou uvolnit prostor v parku pro profesionální zahradnické expozice.
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7. ZÁPAD - ROZVOJ AREÁLU MALÉHO VÝSTAVIŠTĚ
7.1. Pavilon A
Současným centrem malého výstaviště je pavilon A. Přestože je pavilon po rekonstrukci, některé 
jeho čás   jsou z hlediska krajinářské architektury a jejího propojení se stavbou nedotažené. Jedná se 
zejména o neuchopenou terasu nad vstupní čás   pavilonu a postmodernis  cké fasády, které by jistě 
snesly invazi lián. Předprostor před pavilonem A je ve stávajícím stavu ponechán po dobu udržitelnos  . 
Následně dojde k rehabilitaci vegetace, která svou kompozicí, zvolenými typy výsadeb ani druhových 
složením neodpovídá důležitos   místa. Stejně budou uchopeny i záhony v západní čás   Rudolfovy aleje. 
Doporučujeme zde prezentovat soudobý!! Záhon, (letničkový, cibulový, ale i trvalkový). 

7.2. Mimoúrovňový chodník
Pavilon je napojen na 460 m dlouhý mimoúrovňový chodník, který vyrostl v roce 1965 mezi Smetanovými 
a Čechovými sady a umožňuje jejich nadúrovňové propojení, ale i pozorování rovinaté plochy parků 
z deví  metrového nadhledu. Lávka je jedinečným prvkem celého výstavnického areálu a odkazem na 
slavnou éru Flory v 60. a 70. letech 20. st. Architekty elegantní stavby na železobetonových pilířích ve 
tvaru písmene V jsou Zdeněk Hynek a Vladimír Hradil, konstrukci projektoval inženýr Jiří Knajbl. Lávka 
coby zásadní architektonický prvek by měla být očištěna od reklamních poutačů. Naopak se nabízí její 
využi   v rámci výstavnické činnos   jednak akcentováním zajímavého provozního tahu, jednak jako 
„nosič“ pro výtvarné instalace, popř. jako prostor pro vytvoření in  mnějších prostorů během výstavy pro 
posezení – občerstvení návštěvníků. 
Plochy pod lávkou jsou navrženy jako štěrkové s ukázkou rozchodníkovo-trávovo-bylinných společenstev. 
Vzhledem k půdním a (výhostním) podmínkám je možné simulovat společenstva extenzivních střešních 
zahrad. 

ÚS se také vrací k tématu umístění vyhlídky v této čás   parku. Vyhlídka je navržena jako prostorový akcent 
„malého výstaviště“ Flory Olomouc a zakončuje slepé rameno lávky vedoucí korunami stromů v západní 
čás   parku. Její výška je navržena v rozmezí 25-30 m a konstrukčně se jedná o lehkou sub  lní transparentní 
stavbu, založenou mimo území bývalého židovského hřbitova (ochranné pásmo od prokázané hranice 
hřbitova min. 4 m, aby nedošlo k poškození hrobových míst stavební činnos  ). Bezkonfl iktnost je 
prokázána na dálkových pohledech, vizualizacích a v situaci a to zvl. ve vztahu k památkové ochraně 
území, k ochraně životního prostředí a pohledové vazbě na panorama města. V průběhu února 2018 byl 
podán v tomto ohledu podmět na změnu UP.   

7.3. Dětské hřiště 
Stávající dětské hřiště umístěné v blízkos   javorové aleje neodpovídá svou vybavenos   a architektonickým 
výrazem důležitos   lokality a ponecháváme jej na doži  . 
V blízkos   situovaný objekt šneka, který byl v návaznos   na Magnoliovou zahradu zbudován jako objekt 
výstavnické činnos  , je vzhledem ke svému stavu a absenci funkce navržen k odstranění. Na jeho místě 
může vzniknout příjemné mlatové prostranství s lehkým bistrem na malé občerstvení (káva, limo atd.). 
Zahrádka tohoto bistra bude jistě velkým lákadlem, zvl. v letních měsících, pro svou polohu ve s  nu 
velkých stromů.  

7.4. Cestní síť
Cestní síť je v kontextu tolerantního provozu podrobena kri  ce požadovaných provozních tahů a jejich 
dimenzí a dle toho je přistoupeno k navržení nových tras a rozšíření stávajících zásadních tahů. 
Na ose pavilonů A a B je navrženo náměs   a z něj vycházející hlavní bulvár, který pro  ná Smetanovy 
sady v podstatě rovnoběžně s Rudolfovou alejí v jižní čás  . Tato trasa je dimenzována pro pojezd vozidel 
údržby a zásobování a má asfaltový povrch. Vozidla se zde budou pohybovat rychlos   max. 15 km /hod 
a pouze ve vyhrazených časech. Nově je navržena spojnice mezi dětským hřištěm a pavilonem A, která je 
uchopena jako pěšina pro chodce a je svým trasováním a povrchem z MZK nevhodná pro pohyb cyklistů. 
Trasa respektuje polohu židovského hřbitova. Trasa od ulice U botanické zahrady směrem na sever je 
rozšířena v segmentu Magnoliové zahrady o pás s povrchem z MZK, který je primárně určen pro pěší. 
Stejně je přistoupeno k rozšíření komunikace mezi pavilonem A a Rudolfovou alejí, která je rozšířena 
asfaltovým pásem – určeno primárně pro cyklisty. 

7.5. Plocha židovského hřbitova
Poloha židovského hřbitova je návrhem akceptována, zvl. ve vztahu k trasování komunikací. Hřbitov 
bude vymezen v souladu se studií Ateliéru Zahrada Olomouc plošně v jeho hranici (plechy, kameny). Ze 
zahradnického hlediska navrhujeme použi   jiného travního společenstva a upravení režimu kosení tak, 
aby byla plocha hřbitova v prostoru parku na první pohled patrná a vzhledem k výšce travního porostu 
nebyl prostor atakován návštěvníky. 

7.6. Holandská zahrada
Pod lávkou v západní čás   sadů je tradičně umístěna expozice cibulovin. S novou koncepcí výstaviště 
a zvl. s ohledem na op  malizaci údržby, navrhujeme použi   v této čás   pouze pásů cibulovin šíře do 1 
m (výsadba strojovým způsobem). Tyto pásy mohou v této čás   parku při nadhledu rozehrát zajímavou 
kompozici. Vzhledem k přis  něné poloze je možné také použi   skupin botanických cibulovin jako jarních 
efemérů v trávníku.  
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B__________________  4000 M2
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SKLADY____________     540 M2 5400 M3

VENKOVNÍ EXPOZICE  2750 M2



REVIZE ŘEŠENÍ ZELENĚ PŘED PAVILONEM A



ROZHLEDNA VÝŠKA 25 30 M

PARKOVÁ CESTA / CYKLOSTEZKA

STÁVAJÍCÍ PARKOVÁ CESTA

LÁVKA / PILÍŘ

PRODLOUŽENÍ LÁVKY

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV



ROZHLEDNA



ZÁKRES ROZHLEDNY / VLIV NA PANORAMA MĚSTA

1. BRNĚNSKÁ / NEOBJEVÍ SE
2. NOVÁ SLADOVNA / NEOBJEVÍ SE
3. BRNĚNSKÁ, ZOOM / NEOBJEVÍ SE
4. PARTER HOTELU IBIS / NEOBJEVÍ SE

1 2

3 4



ZÁKRES ROZHLEDNY / VLIV NA PANORAMA MĚSTA

1. PARKOVIŠTĚ SPRÁVNÍ BUDOVY A2 / TÉMĚŘ NEVIDITELNÉ
2. SPRÁVNÍ BUDOVA, 3. NP / DECENTNÍ, NEMÁ VLIV NA PANORAMA MĚSTA
3. PARTER SPRÁVNÍ BUDOVY / V OLISTĚNÉM STAVU NEVIDITELNÉ
    OBDOBNĚ PŘI POHLEDU ZE ZÁPADU OD HOTELU FLORA / VIDITELNÉ POUZE Z VYŠŠÍCH PODLAŽÍ
4. POHLED Z VÝŠKY 30 M Z POZICE ROZHLEDNY / PANORAMA MĚSTA

1 2

3 4
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• % Zastavění plochy:
Studie dle zadání navrhuje v přestavbové ploše veřejného vybavení 04/089P nový pavilon B, který dle 
zadání územní studie zajišťuje dostatečnou kapacitu výstavních ploch, a to 5 700 m2. Územní plán v 
ploše 04/089P připouš   40 % zastavěnost. Vypočtené % zastavění plochy 04/089P = 28% je v souladu s 
územním plánem

celková plocha 04/089P = 20.700 m2 
zastavěná plocha pavilonu B = 5.700 m2 
vypočtené % zastavění = 27,53% = 28%

• Struktura zástavby: 
Objekt pavilonu B je navřený podél ulice Zamenhofovy. Stavební čára bloku pavilonu vychází z dimenze 
uličního profi lu (20 m) a stávající urbanis  cké struktury. Hmotově a urbanis  cky zapadá do obrazu této 
čás   města a koresponduje se stopou obytných bloků navazujících ulic. Směrem do ulice fasáda vymezuje 
uliční čáru a směrem do parku se pavilon konkávně prohýbá a zapojuje se do života parku.

• % Zeleně: 
Začlenění pavilonu B do komplexu veřejného vybavení výstavnického areálu Flora Olomouc, a.s. 
provedeno citlivě s důrazem na odclonění od ulice Zamenhofova pomocí aleje stromů, začleněním 
stromového rastru v parkoviš  ch a souvislou pochůzí střešní zahradou. U místění pavilonu B je podmíněně 
přípustním využi  m plochy veřejného vybavení 04/089P u kterého bylo prokázáno, že nemá nega  vní 
vliv na krajinný ráz a neohrozí hodnoty daného území. Územní plán v ploše 04/089P připouš   20 % 
celkový podíl zeleně. Vypočtené % zeleně plochy 04/089P = 46 % je v souladu s územním plánem

celková plocha 04/089P = 20.700 m2 
plocha zeleně na terénu je 3.872 m2 = 18,7%
plocha zeleně na střeše je 5.700 m2 = 27,53%
vypočtené % zeleně je 18,7 % + 27,53% = 46,23% = 46%

Na střeše pavilonu je navržená plnohodnotná etážovitá zeleň (travnaté plochy, trvalkové záhony, 
keřové patro), která plní funkci este  ckou (zeleň je součás   designu stavby, uplatňuje se v dálkových 
pohledech), provozní (systémy zelených střech jako součást výstavního programu), hygienickou (plocha 
5700 m2 je výrazným ekologickým prvkem), rekreační (bude využívána návštěvníky parku k odpočinku) a 
krajinotvornou (rozsah a výšková úroveň zelené střechy budou výrazným prvkem v dálkových pohledech.

7.7. Pavilon B jako urbánní celek a jeho začlenění do organizmu města / souži   v lokalitě / vliv na 
Smetanovy sady
Předpokládáme, že revitalizace „mrtvé“ a zanedbané čás   parku zpříjemní život i obyvatelům okolních 
ulic. Místo pohledu na příšerné garáže nabízíme atrak  vní zelený pavilon, po architektonické stránce 
stavbu světového měřítka. Obyvatelé tak mají na dosah ruky kulturní, společenské, vzdělávací programy, 
ale i klidné prostředí parku k relaxaci.  
Nový pavilon kromě své polyfunkční náplně, která je k dispozici všem obyvatelům města, nabízí i atrak  vní 
pobytovou zelenou plochu na střeše pavilonu s úžasnými výhledy do parku a na město…
Vegetační střechou vznikne zcela mimořádná realizace v oblas   krajinářské architektury nemající na 
území ČR obdoby. Střecha jako nová forma parku představuje 0,5 ha ak  vní formy života, rekreace a 
výchovy. 
Nepředpokládáme, že by provoz pavilonu nějak narušil život v parku, naopak do této nevyužívané zóny 
vnáší nový život a krásu. 
Naším návrhem revitalizace parku umožňujeme, aby se Olomouc stala opět republikovým lídrem na poli 
zahradnického umění a zahradnického řemesla, aby ožilo opět město kvě  n…

7.8. Zhodnocení stávající zeleně a životního prostředí v prostoru navrhovaného pavilonu B
Lokalita výstavby pavilonu B je v současnos   na zeleň poměrně chudá. Nachází se zde 21 kusů větších 
stromů, z nichž je ze zdravotního důvodu navrženo 14 kusů k odstranění. Další stávající stromy navazující 
na prostor navrženého bulváru a náměs   jsou zachovány v maximálním možném rozsahu, kácení je 
pouze z důvodu zdravotního stavu dřevin.
Z pohledu živočišné říše – ptáci, netopýři, hmyz - nebude pěstební zásah v lokalitě pavilonu B nijak 
zásadní. Naopak některé techniké detaily a principy řešení umožňují jejich, v současnos   ohroženou 
existenci. Pěstební opatření obdobného rozsahu jsou navržena rovnoměrně v celé jižní čás   parku, a to 
z důvodu naprosté absence pěstebních opatření v průběhu minulých 60. let. Zástupci živočišné říše mají 
dostatek zástupných lokalit, jednotlivé dřeviny navržené k odstranění budou konzultovány s odborníky 
na entomologii a ornitologii, v případě jejich požadavků budou torza dřevin ponechána v parku jako 
součást vzdělávacích expozic. 

7.9. Lokalizace  pavilonu B / Soulad s územním plánem 
Pavilon B je umístěn v místě stávajícího pavilonu E a technického zázemí bývalých Technických služeb. 
Dle územně plánovací dokumentace se jedná o plochu veřejného vybavení, pavilon je tedy umístěn na 
ploše k tomuto účelu určené, objekt nezasahuje do parku ani ploch veřejné zeleně. Návrh je v souladu 
s územně plánovací dokumentací. 
Řešené území je tvořené plochami veřejného vybavení 04/089P, 04/091S, 04/086S, 04/085S, plochami 
veřejných prostranství 04/090P, 04/092P, 04/088S a částečně plochou smíšenou obytnou 04/095P vše v 
zastavěném území. 

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ 04/089P
• Výška:
Navržený objekt pavilon B má maximální výšku 17 m. Jedná se o průběžnou plochou střechu, kde nejvyšší 
bod je v úrovni 17 m. Tato výšková úroveň vychází z potřeb výstavnické činnos   a je v souladu s okolní 
zástavbou. Dle zadání uzemní studie prověřila maximální výšku zákresy a řezy ve výkresové čás   a v rámci 
zprávy o uplatňování bude v tabulce ploch u plochy 04/089P uvedena pouze maximální výška 17 m.



•Sta  cká doprava:
U místění pavilonu B je podmíněně přípustným využi  m plochy veřejného vybavení 04/089P. 
Územní studie vychází z modelu celoroční polyfunkčnos   areálu výstaviště a zároveň předpokládá, 
že objem velkých výstav se nezmění. Podmíněně přípustným využi  m ploch veřejného vybavení 
jsou pozemky, stavby či zařízení, které lze do území umís  t za podmínky prokázání, že jejich řešení 
a provoz, včetně zajištění nároků sta  cké dopravy, neohrozí plnohodnotné hlavní využi   plochy, 
nemá nega  vní vliv na krajinný ráz a neohrozí hodnoty daného území. V souvislos   s celoročním 
běžným provozem výstaviště studie navrhuje navýšení dostupné kapacity pro parkování a to 
dostavbu parkovacího domu u správní budovy v ploše 04/095P s kapacitou 167 stání a nově 
umístěním parkovacího domu u železnice v  ploše 04/096S s kapacitou 355 parkovacích stání. V 
koncepci sta  cké dopravy územní studie je počítáno v  těchto parkovacích domech s parkovacími 
místy pro vystavovatele během výstav, pro krátkodobá stání návštěvníků, pro účely Flory a částečně 
také pro vyhrazená rezidentská stání. Dále je pro rezidenty uvažováno s vybudováním parkovacích 
stání podél ulice Zamenhofovy 20+1 ZTP stání. Západně od pavilonu B jsou navrženy zatravněné 
parkovací plochy pro pavilon B, dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Jedná se 
o 43 stání. Návrhy budov parkovacích domů respektují požadavky na odstupové vzdálenos   od 
stávající zástavby dle příslušných vyhlášek a prováděcích předpisů.

• Na základě podrobné analýzy stávajícího provozu a stanovení limitů pro rozvoj areálu studie 
navrhuje obslužné trasy v okolí Flory s ohledem na zachování průjezdnos   území. V principu 
dopravy běžného dne z hlediska provozu nepočítá studie se zásadními změnami. V návrhu řešení 
je ulice Zamenhofova ponechána obousměrná po křižovatku s ulicí U botanické zahrady, dále 
je v návrhu ulice U botanické zahrady zprůjezdněna přes železniční přejezd, ovšem s režimem 
využívání pouze pro vozidla údržby města (Flora, TSMO) a příležitostně pří pořádání výstav pro 
účely zajištění návozu a svozu exponátů. Aby byl dodržen případný nový režim v území, bude 
použito dopravního značení či zasouvacích sloupků, které by byly ve směru od ulice Polské 
umístěny tak, aby neomezily obslužnost tohoto úseku ulice. Pro údržbu parku bude využíván vjezd 
přes velký technický dvůr, nikoliv ulice U botanické zahrady. Dle potřeby pak vozidla údržby mohou 
vyjíždět na ulici Wolkerovu nebo Polskou, popř. zadním výjezdem přes park na ulici Polskou. Obě 
varianty železničního přejezdu jsou ve vztahu k ČD přijatelné. Parametry přejezdů a výjezdů na 
ulici Polskou odpovídají příslušným normám a předpisům a umožňují i případný výjezd / přejezd 
velkých vozidel. 



 STABILIZOVANÉ PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ 04/091S, 04/086S, 04/085S
V uvedených stabilizovaných plochách veřejného vybavení řešeného území se stávající stav 
řešeného území z hlediska jeho náplně a staveb nemění. V intencích měřítka zde územní studie 
navrhuje polyfunkční využi   stávajících ploch parku a stávajících objektů pavilonů G a H s cílem 
vzdělávat veřejnost v oblas   moderních zahradnických technologií, s cílem konverze volnočasových 
ak  vit pro rodiče s dětmi a s cílem vytvoření zázemí pro sportovní ak  vity.

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ 04/095P
Součás   řešeného území je i část přestavbové plochy smíšené obytné 04/095P. Tato plocha byla 
zařazena jako součást řešeného územní z důvodu již územně povoleného parkovacího objektu, 
který byl součás   výstavby pavilonu A pro pokry   sta  cké dopravy, ale z důvodu šetření prostředky 
nakonec nebyl postaven. 
• Územní studie zde umísťuje v souladu s územním plánem a územním povolením parkovací 
objekt s kapacitou 167 stání.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 04/090P, 04/092P, 04/088S
- V uvedených přestavbových plochách veřejných prostranství 04/090P, 04/092P bylo územní 
studií veřejné prostranství vymezeno dle územního plánu.
- Ve stabilizované ploše 04/088S řešeného území se stávající stav území územní studií nemění.

Z uvedeného vyplývá, že navržená koncepce pavilonu respektuje všechny požadavky územně 
plánovací dokumentace a kri  cky hodno   požadavky Flory (součást zadání územní studie) na 
provoz areálu a zapracovává je v rámci dopravních bilancí a vazeb v území (viz kapitola Doprava). 
Cílem územní studie je doložit v situačním výkrese a textové čás   uliční čáru zástavby, její výšku, 
zastavěnou plochu a prokázat splnění požadavků územně plánovací dokumentace. 
Nový pavilon je v území přípustný pouze tehdy, bude-li navržen a provozován jako polyfunkční 
(sport, kultura). Navržená koncepce a uvažovaná polyfunkční náplň pavilonu je pro Olomouc 
jedinečná. Žádný ze stávajících objektů (ani připravované projekty) nemají podobný charakter, 
nelze jím tedy tento navrhovaný polyfunkční objekt nahradit. Zásadní devizou je volný prostor bez 
fi xních tribun, který je variabilní a vhodný pro pořádání společenských a kulturních ak  vit, včetně 
kongresů. Koncepce pavilonu také vyhovuje přísným specifi ckým požadavkům vystavovatelů 
(exo  , rostlinný materiál atd.). Současná podoba pavilonu A neumožňuje přípravu specifi ckých 
expozic (absence speciální technické infrastruktury), do pavilonu není možný vjezd kamionu, 
jak je to dnes již standardní. Součás   budovy jsou integrované „chytré sklady“, které umožňují 
op  malizovanou práci – montáž expozice. Pavilon by měl splňovat požadavky na vysoký standard 
vytápění (podlahové topení), únosnost kvalitních betonových podlah se systémem pro instalaci 
expozice. Průměrná světlá výška pavilonu by měla být pro široké spektrum možných ak  vit 
minimálně 10 m. 

Bilance ploch
Stávající rušené zázemí Flory    7 700 m2

Pavilon B     5 700 m2

Z toho Technické zázemí         540 m2

 Expoziční / polyfunkční plocha    4 700 m2

 Zastřešené náměs     1 000 m2 



ZADÁVACÍ PODKLADY DLE ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE



ZAMENHOFOVA  STÁVAJÍCÍ STAV

• “STROMOŘADÍ“ / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA / ŠPATNÝ ZDRAVOTNÍ STAV
• “DIVOKÉ” PARKOVÁNÍ



ZAMENHOFOVA  NAVRHOVANÝ STAV

• “STROMOŘADÍ“ / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA / OBNOVA, VÝSADBA KVALITNÍCH VZROSTLÝCH STROMŮ
• POBYTOVÁ ZELENÁ STŘECHA
• ZELENÉ FASÁDY / PRŮBLESKY PROSKLENÝCH FASÁD
• KULTIVOVANÁ PARKOVACÍ STÁNÍ PODÉL ULICE



ZAMENHOFOVA  STÁVAJÍCÍ STAV

• “STROMOŘADÍ“ / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA  / ŠPATNÝ ZDRAVOTNÍ STAV
• “DIVOKÉ” PARKOVÁNÍ
• POHLED DO PARKU NEBO HOSPODÁŘSKÉHO DVORA ? / DLE UPD PLOCHA URČENÁ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST



ZAMENHOFOVA  NAVRHOVANÝ STAV

• “STROMOŘADÍ“ / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA / OBNOVA, VÝSADBA KVALITNÍCH VZROSTLÝCH STROMŮ
• POBYTOVÁ ZELENÁ STŘECHA
• ZELENÉ FASÁDY / PRŮBLESKY PROSKLENÝCH FASÁD
• KULTIVOVANÁ PARKOVACÍ STÁNÍ PODÉL ULICE
• OBNOVENÁ PLOCHA “PARKU” /  JEDINEČNÁ POBYTOVÁ PLOCHA ZELENĚ NA STŘEŠE PAVILONU



ZAMENHOFOVA  STÁVAJÍCÍ STAV

• POHLED DO HOSPODÁŘSKÉHO DVORA / PLOCHA “PARKU” A VEŘEJNÉ ZELENĚ?? / DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU PLOCHA URČENÁ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST
• “STROMOŘADÍ“ / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA  / ŠPATNÝ ZDRAVOTNÍ STAV
• “DIVOKÉ” PARKOVÁNÍ



ZAMENHOFOVA  NAVRHOVANÝ STAV

• “STROMOŘADÍ“ / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA / OBNOVA, VÝSADBA KVALITNÍCH VZROSTLÝCH STROMŮ
• POBYTOVÁ ZELENÁ STŘECHA
• ZELENÉ FASÁDY / PRŮBLESKY PROSKLENÝCH FASÁD / VSTUPY DO PAVILONU
• KULTIVOVANÁ PARKOVACÍ STÁNÍ PODÉL ULICE A ZELENÉ PARKOVIŠTĚ ZA PAVILONEM
• OBNOVENÁ PLOCHA “PARKU”  JEDINEČNÁ POBYTOVÁ PLOCHA ZELENĚ NA STŘEŠE PAVILONU



POHLED OD PARKOVIŠTĚ ZA SPRÁVNÍ BUDOVOU

• EFEKT VSTUPNÍ BRÁNY / URBANISTICKÉ UZAVŘENÍ PARKU / DOSTAVBA BLOKU
• JEDINEČNÁ POBYTOVÁ ZELENÁ STŘECHA
• ZELENÉ FASÁDY / PRŮBLESKY SKLENĚNÝCH FASÁD
• OBNOVENÉ “STROMOŘADÍ” / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA
• KULTIVOVANÁ STÁNÍ PODÉL ULICE



POHLED OD PARKOVIŠTĚ ZA SPRÁVNÍ BUDOVOU / NADHLED

• EFEKT VSTUPNÍ BRÁNY / URBANISTICKÉ UZAVŘENÍ PARKU / DOSTAVBA BLOKU
• JEDINEČNÁ POBYTOVÁ ZELENÁ STŘECHA
• ZELENÉ FASÁDY / PRŮBLESKY SKLENĚNÝCH FASÁD
• OBNOVENÉ “STROMOŘADÍ” / SKUPINY STROMŮ DO ULICE ZAMENHOFOVA
• KULTIVOVANÁ STÁNÍ PODÉL ULICE
• NÁMĚSTÍ MEZI A / B PAVILONY



POHLED Z PARKU SMĚREM K PAVILONU A

• ZELENÉ FASÁDY
• PARTER BUDOVY / NÁMĚSTÍ / BULVÁR
• NAPOJENÍ NA PARK



POHLED Z PARKU SMĚREM K ULICI ZAMENHOFOVA

• SPLYNUTÍ PAVILONU S PARKEM
• ZELENÉ FASÁDY / PRŮBLESKY SKLENĚNÝCH FASÁD
• POBYTOVÁ ZELENÁ STŘECHA / NAPOJENÁ NA LÁVKU U PAVILONU A
• PROVOZNÍ A FUNKČNÍ PROPOJENÍ S PARKEM
• VÝŠKA PAVILONU / NEPŘEVYŠUJE OKOLNÍ VZROSTLÉ STROMY



7.10. Uliční profi l Zamenhofovy ulice ve vztahu k pavilonu B
Uliční čára defi novaná novým pavilonem vychází ze stávající urbánní struktury města a dimenze uličního profi lu 
ulice Zamenhofova vychází z ČSN 73 6110. Cílem osazení hmoty pavilonu bylo dotvořit blokovou strukturu 
města, respektovat stávající dimenze města, nevstupovat hmotou do parku. 
Dimenze uličního profi lu (viz schéma):
Chodník zástavba  3,2 m
Komunikace   7,5 m
Parkování  5 m
Zelený pás  4,3 m
Celková šíře   20 m

7.11. Provozní zátěž budovy pavilonu B
Vzhledem k tomu, že stávající pavilon pouze nahrazuje stávající nevyhovující výstavnické pavilony (E, G, H) 
a technické zázemí Flory, nepředpokládáme navyšování dopravních kapacit v lokalitě (viz kap. Doprava). 
Předpokládané fi nancování provozu pavilonu je z pořádaných akcí (výstavy, konference, kongresy, kultura), ale 
i pronájmů pro sportovní a společenské ak  vity, prezentace fi rem a vzdělávací programy. Vzhledem ke stávající 
poptávce na využi   (pronájem) pavilonu A předpokládáme plnou vy  ženost i tohoto objektu.  
 
Cílem Flory není navýšení objemu činnos  , ale především její zkvalitnění a nabídnu   prostoru široké škále 
zájmových skupin pro pořádání svých akcí (chovatelé, další spolky…). Pro výstavnický program Flory zůstává 
zásadní pořádání 3 vícedenních zahradnických výstav – jarní, letní a podzimní Flora. 

Provozní zátěž celého parku bude naopak mnohem menší než v současnos  , neboť se výstavnická činnost 
koncentruje do východní čás   Smetanových sadů a centrální část a východní park jsou prosty fi xních objektů 
výstavnické činnos  . Návrh pracuje s možnos   situování speciálních akcí v těchto lokalitách (vzdělávací, 
společensko-kulturní, specializované výstavy), připouš   využi   polyfunkčních čás   parku k prezentacím / 
instalacím v rámci významných výstav. V rámci odlehčení dopravní zátěže ulice Zamenhofovy připouš  me 
v dopravních špičkách průjezd vystavovatelů a správce parkem, ale dle sta  s  k se v rámci ročního provozu 
jedná o zanedbatelné počty vozidel. Zásadní pro dopravní za  žení parku jsou vozidla údržby a správy všech 
městských parků.  

7.12. Vliv pavilonu B na životní prostředí / řešení zeleně
V místě stavby je k odstranění navrženo pouze 14 stromů, z nichž většina je svým zdravotním stavem na hranici 
životnos   a při silných větrech mohou být nebezpečné (viz PD atelieru Zahrada Olomouc). Jako kompenzace 
kácení je nově vysazeno celkem 21 kusů dřevin. Kolonie netopýrů dle posledních průzkumů nesídlí ve stromech 
dotčených stavbou. 
Mezi zásadní funkce nově navrženého pavilonu patří využi   a ukázka soudobých technologií, využi   vegetace 
jako součást konstrukce. Především se jedná o prezentaci ukázkových „střešních zahrad“. Od extenzivních – 
bezúdržbových až po intenzivní s využi  m několika stupňové zeleně. Vše samozřejmě zaměřené na hospodaření 
s dešťovou vodou. Řešení také nabízí zásadní životní prostor pro ohrožené druhy rostlin a živočichů.
Stávající lokalita skladovacích prostor a manipulačních ploch je pro živočichy, zvl. hmyz, mrtvým místem. 
Přicházíme tak s projektem zcela revoluční živé biodiverzitní stavby, která nabízí živočichům celou řadu úkrytů 
a vhodných porostů, které se zde v současnos   nenachází. Na pláš   fasády a pod střechou je navrženo množství 
„obyvatelných kapes“, které mohou být vhodným útočištěm pro různé živočichy (ptáci, netopýři, čmeláci atd.). 
Celý objekt se tak stává jedinečným eduka  vním celkem nemajícím ve střední Evropě obdoby.

Prostor pro hmyz
Stávající             0 m2

Kvetoucí zelená střecha    5 700 m2

Zelená fasáda    1 944 m2   

Prostor pro ptáky a netopýry
Stávající stromy          21 ks
Navržené / ponechané stromy        28 ks
Zelená fasáda     1 944 m2

Speciální kapsy pod střechou      162 m  

Prostor pro bezobratlé živočichy (půdní profi l)
Stávající (degradovaný parkováním) 1 600 m2

Navržená zelená střecha   5 700 m2

       
7.13. Pavilon B jako místo relaxace a odpočinku
Stávající lokalita (pavilon E a areál bývalých Technických služeb) není objek  vně v současnos   vhodná pro 
relaxaci ani odpočinek v parku. Z provedených průzkumů a rozborů slouží místo čistě jako zázemí Flory, 
provozní plocha pro správu parků a výstavnickou činnost. Z hlediska „života v parku“ tato plocha slouží 
čistě jako tranzitní.
Navrhované řešení nabízí kul  vovaný veřejný prostor s kulisou este  cky a ekologicky hodnotné budovy. 
Tranzitní funkce jsou zachovány, připojují se funkce společensko-kulturní (možnost pořádání různých 
akcí), vzdělávací (fasáda, střecha – zásadní „zelené“ technologie v architektuře, principy udržitelnos   
architektury), ale i rekreační (zážitková pobytová střecha, která nabízí jedinečné plochy pro pobyt 
s výhledem do korun stromů). Z hlediska komponování parku a urbanis  ckého aspektu lokality objem 
budovy dotváří nedokončený blok levé strany ulice Zamenhofova a vytváří tak „záda“ parku. 

7.14. Předkládaná podoba pavilonu B / další stupně projektu
Vizualizace ilustrují možný pohled na zásadní principy, které by měl pavilon mezinárodní zahradnické 
výstavy splňovat. Jedná se zvl. o prezentaci intenzivních a extenzivních zelených fasád objektu, použi   
pobytové zelené střechy, která je ukázkou této zásadní zelené technologie, práce s navazujícími 
zpevněnými plochami (dlážděné, zelené) a použi   stromů v parteru budovy. 
V případě, že bude pavilon jako významný architektonický objekt v Olomouci realizován, bude vypsána 
architektonická soutěž, popř. bude zpracována architektonická studie, pro kterou budou podkladem 
závěry této územní studie. 
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7.15. Park a jeho propojení 
s výstavnickou činnos   
V návaznos   na pavilony, bulvár a náměs   
jsou navrženy plochy s povrchem ze 
zatravněné kamenné kostky, které jsou 
určeny pro venkovní expozice fi rem během 
výstav. V souvislos   s probíhající revizí 
výstavnické činnos   a jejím restartováním 
předpokládáme, že na těchto VIP 
plochách budou vznikat architektonicky 
velmi hodnotné objekty, které budou 
reprezentovat jednak vysokou úroveň 
vystavujících fi rem a jednak Výstaviště 
Flora Olomouc. 
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8. CENTRÁLNÍ ČÁST SMETANOVÝCH SADŮ  SRDCE PARKU
 Centrální historickou část považujeme za srdce parku a jako k cennému historickému bloku k ní také 
přistupujeme. Náš přístup k obnově je puris  cký, čis  me kvalitní architekturu od nánosů posledních 
50 let, nové materiály a mobiliář jsou jednoduché a osvědčené, vhodné pro použi   do historického 
prostoru, ale zároveň schopny snášet velkou provozní zátěž. 

8.1. Okolí oranžerie – část v Rudolfově aleji
Okolí oranžerie bylo zpracováno variantně. Při hledání op  mální architektonické koncepce bylo 
přihlédnuto ke stávajícímu stavu okolí restaurace Fontána, jejímu provozu, ale i uvažovanému provozu 
rekonstruované oranžerie jako objektu pro komorní kulturní a vzdělávací akce. Zásadní bylo podtržení 
noblesy první republiky a návrat adekvátního architektonického tvarosloví. 

Ve variantě A bylo řešení zeleně převzato ze Studie ateliéru Zahrada Olomouc – (6 stromů v rastru). 
Stávající zpevněná plocha před Fontánou a bistrem byla doplněna tak, aby byl op  malizován provoz 
letní zahrádky a zároveň byl vytvořen adekvátní předprostor pro oranžerii. Parter oranžerie je navržen s 
povrchem z MZK. Nástupní plato restaurace je doplněno schodištěm propojujícím vstup do restaurace 
a na zahrádku. Stávající bezbariérová rampa je ponechána, řešení výsadeb v navazujícím prostoru dle 
studie Ateliéru Zahrada Olomouc. Stávající kiosek je navržen k opláštění dřevěnou předsazenou fasádou, 
východní křídlo restaurace je navrženo k popnu  , s  nění zahrádky – stan je navržen k odstranění. S  n 
budou vytvářet použité stromy. Vzhledem k charakteru lokality nedoporučujeme umístění dětských 
herních prvků v exteriéru restaurace. Stávající prostor v okolí fontánky před restaurací je upraven 
odstraněním neprospívajících buxusů a dodlážděním kamennou kostkou obdélníku v komunikaci tak, 
aby vynikl tvar bazénu. 

Varianta B je rozdílná v použi   velkých stromů v předprostoru oranžerie – 4 stromy před Fontánou, 3 před 
oranžerií, které rámují prostor. V MZK parteru je umístěn trvalkový záhon (reminiscence na Gertrudu 
Jekyll).  

8.2. Okolí oranžerie – „čestný dvůr“ 
Prostor mezi Palmovým skleníkem, malým technickým dvorem, Fontánou a oranžerií má v urbanis  ckém 
měřítku charakter historického čestného dvora. Obnova prostoru je navržena jako kombinace 
polyfunkčních jednoduchých ploch, umožňující pojezd a konání řady kulturních a společenských akcí 
(koncerty, bruslení aj.). V kontextu rehabilitace původních uměleckých děl do tohoto prostoru umisťujeme 
vodní prvky, které jsou v současnos   mimo provoz (kašna Sigmy, Aurionek apod.).
Napojení na alej je realizováno nově zbudovaným schodištěm a bezbariérovou rampou. Kvalitní dřeviny 
jsou ponechány, záhon s rampou k restauraci Fontána je ponechán jako kvetoucí podrost s Rhododendrony 
a s podrostovými trvalkami. Ve vazbě na alej je umístěna kašna Sigmy. Zadní vchod do restaurace je 
opatřen stáním na kontejnery (za habrovým plotem). 
Prostor bývalé Samby je vydlážděn velkoformátovou dlažbou se šachovnicemi, řešení je vhodné a je 
ponecháno. Plato umožňuje letnění rostlin. Navazující parter za restaurací Fontána je od budovy a její 
manipulační plochy, kde jsou vyčleněna 4 parkovací stání (občasná pro zásobování a obsluhu), oddělen 
stříhanou habrovou stěnou. Plocha je s povrchem z MZK a je v ní místěn rastr stromů (Platanus acerifolia). 
Navazující obslužná komunikace je dlážděna kamennou kostkou. 
Parter před oranžerií je navržen jako vysoce reprezenta  vní s dominantním kvě  novým záhonem 
(reminiscence na záhon Gertrudy Jekyll) a vodním prvkem. Jižní a severní předprostor oranžerie je 
propojen mlatovou cestou podél Letní čítárny. Celý tento historický dvůr a navazující prostory (Letní 
čítárna, jezírko - vodní biotop) mají zázemí v podobě WC situovaného západně od oranžerie (bývalá 
trafostanice). 
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8.3. Kvě  nový parter 
Kvě  nový parter před pavilonem G a H vyváří barevnou dominantu prostoru. Jeho umístění reaguje na 
původní lokaci kvě  nových expozic v 60. - 70. letech, ale také na blízkost zázemí zahradníků a pavilonu G. 
Parter je navržen jako letničko-cibulový s výrazným eduka  vním přesahem (předpokládáme v pavilonu 
G pořádání celé řady vzdělávacích akcí). 
Atrak  vní letničko-cibulový záhon je chápán jako součást živého parku, ale i jako expoziční část 
zahradnických výstav a jako místo pro vzdělávání. Dále má za cíl ověřit možnos   použi   rozmanitého 
sor  mentu ve veřejné městské zeleni. Na tomto expozičním záhoně spolupracují po stránce sor  mentální 
i technologické výzkumné a vzdělávací zahradnické ins  tuce (Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity 
v Brně, VUKOZ, Národní centrum zahradní kultury), ale i projekční, realizátorské, a zejména produkční 
a obchodní společnos   ze zemědělské sféry. 

Záhonem chceme zvýšit rozmanitost používaného sor  mentu v parku s odkazem na dlouhou dobu 
kvetení, podporu biodiverzity v lokalitě, zvl. se zacílením na hmyz (motýly, včely) a bezobratlé živočichy. 
Chceme také prověřit strukturu společenstva ve vztahu k zachycování tuhých znečišťujících látek 
z motorových vozidel. Navržené experimentální záhony mají za cíl prověřit vhodnost sor  mentů rostlin 
pro tyto směsi. Tyto poznatky mohou být dále aplikovány na plochy veřejné zeleně ve městě.  

8.4. Zázemí VTD, MTD
Dle požadavků zahradnického a technického úseku Flory Olomouc byla zpracována koncepce zázemí pro 
tyto úseky. Veškeré stávající hodnotné budovy jsou zachovány (Palmový skleník a jeho zázemí, vč. bývalé 
kotelny). Zázemí je zastavěno v linii stávající uliční čáry tvořené ohradní zdí do parku a ulice U botanické 
zahrady. Výška budov nepřekročí výšku stávajícího objektu zázemí společnos  , tj. 8 m. Směrem do parku 
jsou navrženy objekty jednopodlažní. Stávající 4 skleníky (produkční, tropický, subtropický a sukulentní) 
jsou navrženy k odstranění a na jejich místě je navržen jeden skleník nový, zónovaný dle potřeb 
expozic. Plocha dvora je využita pro odstavení kontejnerů, deponie materiálů, parkování zaměstnanců. 
V severní čás   současné botanické zahrady UP jsou navrženy 4 boxy pro deponie substrátů, kompostů 
a biologického materiálu. Veškeré skladovací prostory jsou navrženy s ohledem na op  malizaci práce, je 
počítáno s regálovým systémem a manipulací pomocí vysokozdvižného vozíku. 
Plochy pro letnění rostlin ze skleníků jsou navrženy v rámci botanické zahrady UP, ale i malého technického 
dvora. Tento je v rámci puris  ckého přístupu k tomuto historickému komplexu navržen k přeměně 
na objekt „zahradnického centra“, kde návštěvník nalezne prodejnu výpěstů skleníku, ale i vazárnu 
a kvě  nářství. Součás   bude odborný výklad a šálek dobré kávy. Až na drobné skladovací prostory je 
zázemí malého dvora uvolněno a může sloužit ke komerčním nebo vzdělávacím ak  vitám (pronájmy 
kanceláří atd.).  
Za komunitní zahradou se nachází manipulační plochy pro dočasnou deponii lis   před podzimním svozem 
na kompostárnu. 

8.5. Botanická zahrada
Vzhledem k úžasnému geniu loci a strategické rozvojové poloze v centrální čás   Smetanových sadů 
navrhujeme převedení  zahrady z Univerzity Palackého a její začlenění do areálu Smetanových sadů, i když 
stále v režimu omezeného přístupu. Zahrada by byla otevřena od východu, kde by byla umístěna klidná 
letní zahrádka kavárny, centra pro rodinu. V severní čás   jsou pak již zmiňované deponie organických 
materiálů. Zásadní sbírková část zahrady je zachována beze změny, součás   jsou plochy na letnění rostlin. 
Zahrada je oplocena, na noc se uzavírá. 

8.6. Cestní síť
V centrální čás   je provoz řešen strukturou zpevněných ploch navazujících na hlavní bulvár propojující 
východ a západ parku.  Tato trasa je dimenzována pro pojezd vozidel údržby a zásobování s povrchem 
z asfaltu. Vozidla se zde budou pohybovat rychlos   max. 15 km /hod a pouze ve vyhrazených časech. Za 
zmínku stojí adekvátní propojení Rudolfovy aleje a prostoru před Palmovým skleníkem a parteru před 
oranžerií.  



EXPERIMENTÁLNĚ  VZDĚLÁVACÍ PARTER

PŘÍKLADY TRVALKOVÝCH A LETNIČKOVÝCH ZÁHONŮ
1. VÝSTAVIŠTĚ TULLN
2. IGA BERLIN
3. VÝSTAVIŠTĚ TULLN
4. IGA BERLIN

1 2

3 4



EXPERIMENTÁLNĚ  VZDĚLÁVACÍ PARTER

PŘÍKLADY TRVALKOVÝCH A CIBULOVÝCH ZÁHONŮ
KVĚTNÁ ZAHRADA KROMĚŘÍŽ

1  CIBULOVINY
2  TRVALKY
3  TRVALKY
4 / 5 VZOROVÉ TECHNOLOGIE
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3 4 5



ZÁZEMÍ VFO / TECHNICKÝ A ZAHRADNICKÝ ÚSEK



MANIPULAČNÍ PLOCHY A PROSTORY V UŽÍVÁNÍ TECHNICKÝ ÚSEK VFO, A.S.

číslo v 
mapě účel a využi   plochy požadavek skutečné plochy m2 / ks poznámka

současná situace (m2) potřeba (m2) požadavky/ poznámka

šatny  

1
šatny pro zaměstnance vč. sociálního zařízení a 
umýváren

muži - 12 osob                                 
ženy - 4 osoby            v současnos   na malém dvoře 200 podkroví / spojeno se zahr. úsekem

dílny

2 autodílna
cca 6 x 8 m  (výška min. 

2,7 m) v současnos   na malém dvoře 88

3 elektrodílna cca 30 m2 v současnos   na malém dvoře 45

sklady

4 sklad zednický cca 30 m2 v současnos   na malém dvoře 81
dohromady 4+5, včetně kotelny (48 m2), reorgani-
zace?, sklad elektro připojený k 3 elektrodílně??

5 sklad elektro cca 25 m2 v současnos   na malém dvoře

6 sklad řeziva, mobiliáře aj. cca 200 m2
v současnos   na velkém dvoře (sklad řeziva) a v 
areálu TS (garáže) 75 3 patra, 225 m2, osluhováno VZV

7 příruční sklad cca 40 m2 v současnos   na velkém dvoře (sklad MTZ) 78 dohromady 7+8

8 sklad OOPP a čis  cích prostředků cca 40 m2 v současnos   na velkém dvoře (sklad MTZ)

ostatní

9
plocha pro uskladnění kontejnerů na odpad (směsný 
odpad, papír, plast) cca 50 ks kontejnerů 1 100 l

v současnos   na velkém dvoře (u brány a napro   
bráně) 60 kontejnerů

10

místo pro vanové a velkoobjemové kontejnery Avia 
a Mitsubishi a traktorový přívěs (ideální je krytý 
přístřešek) 12 ks (cca 5 x 2,5 m)

v současnos   na velkém dvoře a v areálu TS 
různě 512

11
místo pro skladování stavebního materiálu (cihly, ká-
men, žulová kostka, písek apod.) cca 400 m2 v současnos   na velkém dvoře různě 408 1 x box VTD botanická

12
místo pro parkování osobních vozidel služebních a 
zaměstnanců cca 15 x v současnos   na velkém dvoře 18x   navíc 43 za B

13 garáže nákladních vozidel 8 x
předpokládám, že zůstanou zachovány v 
současné podobě jako součást budovy skladu 8x zachováno

14 garáže osobních vozidel 7 x 7x, 214 m2 



MANIPULAČNÍ PLOCHY A PROSTORY V UŽÍVÁNÍ ZAHRADNICKÉHO ÚSEKU VFO, A.S. / ODDĚLENÍ PARKŮ

číslo v 
mapě účel a využi   plochy požadavek skutečné plochy m2 / ks poznámka

současná situace (m2) potřeba (m2) požadavky/ poznámka

9 kontejnery (popelnice) na výstavy 350 500
kvalitní povrch, rovina, dostatek místa na ma-
nipulaci 60 kontejnerů

15 krátkodobé uložení větví, kmenů 350 500 dostatek místa na manipulaci, pevná záda - stěna 370 2 x box VTD botanická

16 krátkodobé uložení trávy, lis   apod. 880 900 náhrada za plochu u letní scény, za pav. G 698
3 x v komunitní zahrada, ŘEŠENO RYCHLÝM ODVOZEM 
NA “KOMPOSTÁRNU”

17 přístřešek pro mechanizaci 50 50 195 dohromady 17 + 18

18 garáže techniky, dílna 150 150
dostatečná světlost, šířka vrat na malotraktory 
apod. 

SKLENÍKY / ZÁZEMÍ

číslo v 
mapě účel a využi   plochy požadavek skutečné plochy m2 / ks poznámka

současná situace (m2) potřeba (m2) požadavky/ poznámka

19
sklad pro uložení pěstebních nádob, substrátů na pale-
tách cca 5 ks, sezónních závlah 45 60

nevytápěná prostora, možnost manipulace 
paleťákem, v blízkos   skleníků 78 za G, výborně přístupný na manipulaci

20 prostory pro letnění rostlin v zázemí skleníků 35 400

letněné rostliny se používají jako interiérová i 
exteriérová mobilní zeleň pro potřeby výstav, 
pesů apod. 450 150 MTD, 300 botanická

21 Vazárna 30 50

součást zázemí sbírkových skleníků, skladování 
aranžérského materíálu, chladící skříň pro řezané 
kvě  ny 1700l. 52 MTD / věž

SPOLEČNÉ PROSTORY / JINÉ

číslo v 
mapě účel a využi   plochy požadavek skutečné plochy m2 / ks poznámka

současná situace (m2) potřeba (m2) požadavky/ poznámka

22 soc. zázemí ženy (současnost 10 pracovnic) 98
Prostory sociálního zázemí pracovníků oddělení 
parků a skleníků se z hlediska prostoru jeví 
v současnos   dostačující. Prověřit za jsou v 
souladu s platnou legisla  vou.

200 podkroví / spojeno s tech. úsekem

22 soc. zázemí muži (současnost 5 pracovníků) 90 podkroví / spojeno s tech. úsekem

23 sklad chemie a hnojiv 20 20
Skladujeme do 100 kg přípravků - legisla  va 
příručního skladu 20

v rámci MTD,vzledem k ploše se v dalších stupních 
pravděpodobně objeví místo na VTD

ZÁZEMÍ VTD   BOTANICKÁ

24 kompost substráty 164 box botanická



SLUŽBY   MTD

25 zahradnické centrum 153

26 kanceláře / služby 228

27 zázemí MTD  / zahradnického centra 284

SKLENÍKY

28 skleníky expoziční 2710 2700
Stávající skleníky kaktusový, tropický a 
subtropický nahradit novou ucelenou stavbou

palmový skleník zachováno bezezměny tj. 1450 m2 
vč. Zázemí, nový skleník celková plocha 1821 m2  - 
zónování na pěstební a expozičřní není předmětem 
US, skleníky v rámci MTD  - zachováno jako prodejní / 
expoziční

29 skleníky pěstební 851 850

Pěstební skleník zakomponovat na okraj 
komplexu skleníků tak, aby byl volitelně 
zapojitelný do návštěvnické trasy  - prodejní 
výstavy

DALŠÍ

30 průchod VTD / park

31 trafačka MTD 30

32 rezerva sklad MTD 30

  



BOTANICKÁ_ZAHRADA

PŘÍKLAD PARK AM GLEISDREIECK, BERLÍN
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9. VÝCHODNÍ ČÁST PARKU – REHABILITOVANÝ PROSTOR PRO ŽIVOT
Východní část Smetanových sadů bude zatrak  vněna a bude sloužit všem věkovým kategoriím díky lákadlům, jako 
jsou dětský svět, vodní biotop, letní čítárna či komunitní zahrada. To vše je doplněno soudobými zahradnickými 
a „zelenými“ technologiemi, kvetoucím detailem, uměním. Podstatný je i funkční přesah této čás   areálu, který 
může sloužit jako pozadí pro celou řadu vzdělávacích programů a expozic. 

9.1. Dětské hřiště
Jak bylo uvedeno v úvodní čás  , pavilony G a H jakou určeny ke konverzi na centrum pro rodinu a dětské ak  vity. 
V pavilonu H navrhujeme centrum pro rodinu s velkou hernou a kavárnou (včetně sociálního zázemí). Pavilon je 
provozně napojen na západě na botanickou zahradu, kde umožňujeme komornější posezení v klidu botanické 
zahrady. Na pavilon je napojeno velké dětské hřiště, polyfunkční zpevněná MZK plocha pro letní posezení, 
komunikace „runway“ pro pohyb dě   na odrážedlech. Součás   je také vodní prvek, který slouží k osvěžení během 
letních měsíců. Dětské hřiště je navrženo jakou soudobé, interak  vní, založené na lanovém programu. Design hřiště 
je přírodního charakteru – akátové kůly doplněny lanovými průlezkami. Součás   hřiště je i zóna pro malé dě  . Na 
hřiště je napojena volná travnatá plocha, která umožňuje volný pohyb a míčové hry. 

9.2. Komunitní zahrada
Park je doplněn komunitní zahradou, která slouží pro občany, spolky, ale i školy jako pěs  telské a výchovné centrum. 
Kompozice zahrady se záhony, volnými plochami a sadem je doplněna objektem zázemí. Součás   komunitní zahrady 
jsou i manipulační plochy, které slouží jako plochy pro podzimní mezideponie lis  . Jedna z těchto ploch je s povrchem 
z technického trávníku a slouží celoročně jako občasné parkování pro příležitostné akce (13 míst) nebo pro akce 
(svatby) pořádané v parkovém areálu. 
Předpokládáme, že komunitní zahrada se stane centrem vzdělávání na poli pěstování, zahradničení a přístupů 
k udržitelnému rozvoji naší planety. Je zde možné pořádat semináře, propojit prostor v rámci výstav s výstavnickým 
programem atd. 

9.3. Vodní biotop
Stávající roman  cké jezírko ve východní čás   je v havarijním stavu, technologie je zastaralá a její provoz je 
neekonomický.  Z tohoto důvodu navrhujeme jeho rekonstrukci vodní plochy, rozšíření a převedení ze současného 
technologického stavu na biojezírko. Vodní plocha bude doplněna adekvátními pobřežními porosty, podrostovými 
záhony a porosty keřů a to tak, že budou simulovat vodní biotop. Prostor je obsloužen z jižní strany povalovou 
naučnou stezkou, vodní hladina je doplněna moly. Severní a západní strana je volnější, k vodě sestupují pobytové 
louky, otevírají se průhledy. Okolí jezírka má potenciál stát se jedinečnou ukázkou vodní plochy založenou na principu 
biologického čištění. V průběhu výstavy lze jezírko zapojit do programu prezentacemi fi rem profi lujících se na poli 
hospodaření s dešťovými vodami, bazénovými technologiemi, čerpadly atd.

9.4. Letní čítárna
Ke stávajícím pozůstatkům expozice letní čítárny přistupujeme zcela pragma  cky a na rozdíl od našich kolegů 
navrhujeme odstranění prostorově a provozně nefunkčních odpočívadel, jejichž oprava je již ekonomicky nevýhodná. 
Plocha je otevřena zásahy do porostů, jsou vytvořeny krásné velké volné travnaté pobytové plochy, doplněné 
skupinami stromů tak, aby byla podpořena kompozice krajinářského parku. Funkce čítárny je do tohoto prostoru 
vložena doplněním mobiliáře – plachtami pro   slunci a sedacím mobiliářem. Samozřejmos   je volně dostupná wi-fi . 
Prostor je polyfunkční ve smyslu možnos   vložení krátkodobých akcí, ale i příležitos   pro prezentace fi rem během 
výstav.  
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10. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Řešení napojení na technickou infrastrukturu je řešeno na podkladě stávajících podmínek a kapacit 
území. Vycházíme ze základního předpokladu, že se výstaviště nerozrůstá co do objemu (vycházíme ze 
současného i cílového počtu návštěvníků – tj.  20 000 osob za den, ale dochází pouze k reorganizaci, 
úklidu a zkulturnění celého prostoru. Uvažované napojení na technickou infrastrukturu se jeví jako 
reálné, nedochází k žádným zásadním konfl iktům navržených objektů s trasami IS (mimo drobné 
kolize s datovými kabely), které by vyžadovaly přeložky IS. Vzhledem k tomu, že projekt je zpracován 
ve stupni Územní studie a podklady poskytnuté investorem nejsou zcela přesné (v průběhu prací byly 
doplňovány další podklady k trasám IS), jsou v této kapitole uvedeny pouze základní principy zásobování 
energií, nikoliv přesné trasy přípojek atd. V koordinační situaci jsou uvedeny všechny dostupné trasy 
sí  , v současné době probíhá zaměření celého areálu Smetanových sadů, včetně IS, které pak bude k 
dispozici pro další stupně projektování. 

10.1. Zásobování elektrickou energií
Vzhledem k tomu, že veškeré nové objekty jsou situovány v polohách již existujících staveb, předpokládáme 
napájení ze stávajících tras. V případě, že bude potřeba navýšení příkonů, není toto z hlediska poskytovate 
energie (ČEZ) problém. Kromě napojení objektu pavilonu B počítáme s dokončením areálových rozvodů 
k odběrným sloupkům, které budou zásobovat energií areál během konání výstav. Tyto rozvody jsou již 
z velké čás   realizovány. V případě realizace bistra v místě stávajícího šneka počítáme s jeho napájením 
přípojkou z nově přemístěné trafostanice v místě Malého technického dvora.  Východní část parku 
(rozvody pro biojezírko, komunitní zahradu) budou realizovány z nové trafostanice, „dětský svět“ bude 
zásobován energií v rámci stávajících příkonů pro pavilony G, H. Zázemí VTD a MTD nemá navýšené 
kapacity, z hlediska zásobování elektro beze změny.

10.2. Zásobování teplem
Vzhledem k sezónnímu užívání navržených objektů – bistro, centra pro rodinu („dětský svět“ – pavilony G, 
H) a jejich nepříznivé poloze vhledem k trase rozvodů tepla, nepočítáme s jejich centrálním zásobováním 
teplem. V případě, že bude v dalších stupních vznesen požadavek na celoroční fungování centra 
pro rodinu, je možné realizovat napojení z trasy zakončené v zázemí – na velkém technickém dvoře 
(skleníky).  S centrálním vytápěním se uvažuje také v případě nových skleníků (v případné kombinaci 
s jinými alterna  vními zdroji tepla). Pavilon B je bez větších problémů možné na trasu rozvodů tepla 
napojit (z ulice Zamenhofova). 

10.3. Zásobování plynem
Vzhledem k charakteru navrhovaných objektů a úprav nepočítáme s novými rozvody plynu.

10.4. Veřejné osvětlení
Osvětlení parku je řešeno v souvislos   se zásadními provozními trasami v parku. Nové objekty jsou 
nasvětleny v rámci „slavnostního osvětlení“ těchto objektů a ve vztahu k jejich provozu. Na rok 2018 
je naplánován projekt, který by měl řešit revizi veřejného osvětlení ve Smetanových sadech a jeho 
rekonstrukci.     

10.5. Připojení na telekomunikační síť
Předpokládáme, že pavilon B bude připojen na telekomunikační síť op  ckým kabelem (spolupráce 
s Meritem). Ostatní drobné objekty jsou napojeny vzduchem.  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA



10.6. Vodohospodářská část
Vodohospodářská část je zpracována v souladu s Koncepcí vodního hospodářství. Vzhledem k tomu, 
že areál využívá (zasakuje, recykluje) veškeré srážkové vody nepodílí se na hydraulickém pře  žení sítě 
a následném snižování životnos   trubního vedení. Dle Koncepce je lokalita v okolí Smetanových sadů bez 
problémů, není zde třeba řešit zásadní havarijní stavy. 

10.7. Zásobování pitnou vodou
Plocha je vedena jako rozvojová, ostatní s předpokládanou spotřebou vody Qp [l/s] 0.7. Tlakové poměry 
v sí   – maximální  PMaxQp [m] 41-60. Pro lokalitu je stanoven zbytkový tlak při požárním odběru 4 l/s  
v rozmezí [m] 41 – 60. V lokalitě jsou chystaná opatření (opravy) v prioritě 2. 
Vzhledem k povaze navržených úprav počítáme se zásobováním pitnou vodou pro tyto objekty:  

Pavilon B
Vzhledem k poloze nového pavilonu k poloze stávajícího pavilonu E a technického zázemí, počítáme 
svyuži  m stávající přípojky pitné vody. Pitná voda bude v kontextu konceptu pavilonu jako vzorové 
ukázky pro hospodaření s dešťovými vodami sloužit pouze pro účely sociálního zázemí a „vnitřního 
provozu“ budovy. Pro zálivku „zeleného“ pláště budovy počítáme čistě s dešťovými vodami, případně 
budou retence dopouštěny vodou ze studny.   
Bistro
Přípojka vody vedena od VTD – zázemí zahradnického úseku Flory Olomouc.  Voda slouží pro potřeby 
kuchyňky a personálu bistra. 
Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu vzniká konverzí pavilonu G, H, proto využíváme stávající rozvody vody. Vodní svět 
u dětského hřiště funguje na principu uzavřeného okruhu (retenční nádrž s technologickou šachtou) 
a v souvislos   s požadavky na kvalitu vody je zásobován vodou z vodovodního řádu.  
Stávající objekty VTD, MTD, oranžerie
Stávající ponechané principy zásobování pitnou vodou. 

10.8. Zásobování pitnou vodou / studny
Vzhledem k tomu, že park je nastaven v principu poměrně vysokých nároků na údržbu (v souvislos   
s požadavkem na „výkladní skříň zahradnického řemesla“, počítáme se značným objemem zálivkové 
vody. Tyto požadavky jsou dotovány ze stávajících studní (3 ks). Dle jejich kapacity navrhujeme případné 
zřízení ještě dalších 1-2 vrtů. Zavlažování intenzivních zelených ploch je ale realizováno převážně z jímané 
dešťové vody. 

Biojezírko je napájeno z vrtu ve východní čás   parku. V souvislos   s úpravou jezírka na biotechnologii 
dojde ke kompletnímu přeřešení stávajícího technologického objektu.  
V centrální čás   jsou nově osazeny vodní prvky – fontány, které jsou napájeny rovněž z vrtu (v blízkos   
restaurace Fontána). 

10.9. Splašková kanalizace
Odkanalizování nově vzniklých objektů je navrženo v kontextu zásobování pitnou vodou. 

Pavilon B
Vzhledem k poloze nového pavilonu k poloze stávajícího pavilonu E a technického zázemí počítáme 
s využi  m stávající přípojky splaškové kanalizace. Kanalizace bude využita pouze pro účely sociálního 
zázemí a „vnitřního provozu“ budovy. Veškeré dešťové vody budou zasakovány a budou využity na zálivku 
„zeleného“ pláště budovy.
Bistro
Přípojka splaškové kanalizace vedena od VTD – zázemí zahradnického úseku VFO, popř. vzhledem k poloze 
v blízkos   stoky je možné projednání možnos   napojení na tuto trasu.  
Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu vzniká konverzí pavilonu G, H, proto využíváme stávající rozvody / přípojky splaškové 
kanalizace. 
Stávající objekty VTD, MTD, Oranžerie
Ponecháváme stávající principy řešení odvodu splaškových vod.

10.10. Hospodaření s dešťovými vodami
Již v současnos   je zvl. v centrální čás   parku zřízeno několik retenčních nádrží, do kterých je jímána 
dešťová voda ze zpevněných ploch a střech (zvl. skleníků). Tato voda je následně použita na zálivku. 
Tímto trendem chceme v rámci hospodaření s vodou v parku pokračovat. V místech kde není možné 
z nějakého důvodu zřídit retenční nádrže popř. v částech, kde by nebyl odběr zálivkové vody, hospodaříme 
s dešťovými vodami formou zásaku. Odtok vod z ploch byl stanoven na 3l/(s*ha) – 9l/(s*ha). Kromě 
zásaku do štěrkových trávníků, zatravněných dlažeb se v ne zcela intenzivních místech objeví i průlehy. 
Park by tak mohl být vzorovým objektem aplikovaných technologií.

Pavilon B 
Bude navržen jako samostatně fungující systém, kde veškeré dešťové vody ze střechy, ale i navazujících 
ploch, budou jímány a následně využity pro zálivku zeleného pláště budovy.  V případě, že budou kapacity 
vod takové, že budou pro zálivku nadbytečné, je možné dešťovou vodu využít i pro splachování na WC 
pavilonu (využi   kořenových čis  ček). 
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11. SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ
a. oplocení výstavnického areálu
Ve východní i západní čás   areálu je navrženo oplocení, které „vroste“ do keřových a stromových 
skupin. Svým charakterem se jedná o jednoduché ocelové oplocení (ver  kální tyče, popř. pásoviny 
vařené na vodorovné konstrukční profi ly). Na toto stabilní oplocení se v místech, kde je to pro 
uzavření výstaviště nutné, bude instalovat mobilní oplocení, které bude ovšem stejného výtvarného 
charakteru. V trávníku, ale i dlažbě budou instalovány kotevní zámky, do kterých se budou tato 
plotová pole instalovat. Je možné zde umís  t i pole s výplní s reklamní grafi kou. Součás   oplocení 
jsou vstupní objekty – prodejny lístků, které jsou defi novány jako jednoduché dřevostavby  - krychle 
o hraně 3*3*3 m. Tyto jsou navrženy jako velmi elegantní stavby s modifi kovatelným otevíráním / 
uzavíráním dveří. Tímto lze redukovat provoz stánkem a  m i vstup po zakoupení lístku do areálu. 
Stavby jsou navrženy jako stabilní, bezbariérové, jsou opatřeny pultem ve tvaru U (pro bezpečnost 
obsluhy) a elektroinstalací dle požadavků Flory Olomouc (2 zásuvky -  skárna, tablet, 1 zásuvka – 
přímotop, světlo, data vzduchem). 

b. infosystém
V celém prostoru Smetanových sadů by měl být instalován kvalitní infosystém, který bude výtvarně, 
grafi cky a architektonicky reprezenta  vní. Jeho úlohou je informovat návštěvníka a jeho prioritou 
je:
• orientace v prostoru
• historie areálu a jednotlivých prvků Smetanových sadů
• expoziční záležitos   (záhony, porosty, hospodaření s dešťovými vodami atd.)

12. KONCEPCE ZELENĚ
Vzhledem k tomu, že v souběhu s touto US byl zpracován projekt pěstebních opatření na Smetanovy 
sady (ateliér zahrada Olomouc, Radek Pavlačka) nejsou zásahy do porostu ve studii popisovány. 
V průběhu projekčních prací jsme spolupracovali a předložené závěry jsou výsledkem společné 
práce a jsou v souladu s výše uvedenou studií.  
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13. VÝSTAVNICKÁ ČINNOST / PROVOZ FLORY

13.1. Stávající PROVOZ FLORY / ROZVOJ 
Provoz Flory Olomouc od roku 1990, kdy bylo ukončeno její fi nancování dotacemi, pomalu, ale jistě 
stagnoval. Stavební objekty v parku vlivem nedostatku fi nančních prostředků na jejich údržbu chátrají. Celá 
situace vyúsťuje v obraz Flory Olomouc v roce 2010, kdy je v parcích celá řada objektů, které je potřeba 
vzhledem k jejich technickému stavu odstranit. Následně v roce 2013 se daří pouze zrekonstruovat pavilon 
A (je otázkou nakolik je jeho rekonstrukce zdařilá, zda-li pavilon respektuje požadavky na soudobou 
„zelenou“ stavbu, ikonu zahradnického výstaviště) a postavit správní budovu s restaurací a parkoviště. 
V roce 2015 probíhá rekonstrukce I. etapy Rozária, i když v souvislos   s požadavky na nejnižší cenu 
během realizace ne příliš technicky zvládnutá. V srdci Smetanových sadů je postupně rekonstruována 
historická oranžerie. Je zpracována studie Obnovy Botanické zahrady, projekt pěstebních opatření ve 
Smetanových sadech a některé další dílčí projekty. Přesto další rychlejší rozvoj, zvl. technické a stavební 
vybavenos   Smetanových sadů a areálu Flory Olomouc, brzdí nedostatek fi nančních prostředků 
a absence adekvátních dotačních  tulů. 
Přesto je neustále patrná zvyšující se snaha o obnovení pres  že Flory Olomouc, která by měla opus  t 
stávající statut „místa pro nákup stromků“ a zacílit na pořádání zahradnických výstav s mezinárodním 
významem. Součás   tohoto přerodu je i snaha o změnu myšlení návštěvníků a celkového obrazu výstav. 
Flora Olomouc i se současným „národním“ programem přivádí během svých 3 etap do města přes  140  
000 návštěvníků ročně.  Pavilon A navš  ví během roku u příležitos   pořádaných výstav, kulturních, 
společenských a sportovních akcí přes 500 000 návštěvníků. Takovéto využi   výstavního a společenského 
areálu přináší velký ekonomický přínos i pro město a zajišťuje jeho propagaci.

13.2. DŮVODY K ROZŠÍŘENÍ VÝSTAVIŠTĚ / ODŮVODNĚNÍ POTŘEBY NOVÉHO PAVILONU 
Statut zahradnických výstav
Zahradnické výstavy ve světě jsou určeny směrnicemi Mezinárodního svazu výrobního zahradnictví AIPH 
v Amsterodamu a směrnicemi světového výboru pro zahradnictví BIE v Paříži. Dle těchto směrnic se 
rozeznávají mezinárodní výstavy velké – typu A1, pořádané každých 5-10 let s povinnou účas   členů 
mezinárodního svazu, mezinárodní výstavy typu A2 s menším výstavním programem a bez povinné 
účas   svazů, národní (celostátní) výstavy a ostatní přehlídky vybraných zahradnických témat. 
Česká republika (resp. Československo) byla několik dese  le   členem BIE a má z tohoto  tulu nárok 
na pořádání velké mezinárodní zahradnické výstavy s povinnou účas   zahradnických svazů členských 
zemí. Taková výstava byla na přímé vyzvání BIE připravována v letech 1697 – 1969 pod názvem FLORA 
OLOMOUC 1981. Tento záměr byl vážně přerušen okolnostmi roku 1968 a styky navázané s představiteli 
AIPH a BIE byly zpřetrhány.  
Mezinárodní výstavy se v Evropě připravují s předs  hem několika let a to buď periodicky na jednom 
výstaviš   (Amsterodam, Erfurt, Berlín) nebo se o jejich pořádání ucházejí velká města v zájmu zvelebit 
životní prostředí (Mnichov, Hamburk, Stu  gart). U srovnatelných zahradnických výstav pořádaných 
v posledních dvace   letech lze zjis  t, že hlavní výstavní program má své těžiště z 80- 90 % v parcích 
a v zelených plochách města a pouze 10 -20 % je vázáno na kryté plochy budov a pavilonů. Z uvedeného 
vyplývá, že velkou zahradnickou výstavu může připravit v náležitém předs  hu pouze vlastník a správce 
kvalitních parků, vybavených dalšími specifi ckými objekty (botanická zahrada, skleníky atd.). Musí mít 
náležitou tradici, profesní a společenskou oporu. Stávající pavilony zde hrají okrajovou roli. Olomouc má v 
tomto směru vynikající předpoklady. Velkou památkovou a historickou proslulost, vysoké školství, úroveň 
uměleckého a kulturního života, dvě botanické zahrady, sbírkové skleníky, kvalitní parkové prostředí 
a dlouholetou tradici zahradnického výstavnictví. (cit. Stanovisko k úvahám o další existenci zahradnické 
výstavy Flora Olomouc ve vztahu k městským parkům, Jiří Finger).

Současný koncept výstavy se ustálil na národním měřítku výstav a to z několika důvodů. Zásadním je 
„obraz“ Flory jako zahradnické tržnice, která je důsledkem tlaku na ekonomickou soběstačnost. Ruku 
v ruce jdoucí pozadí degradovaného areálu vytváří mediální a profesní obraz Flory Olomouc takový, 
že aspirace na pořádání mezinárodních výstav je téměř nemožná. Pro návrat do pozice kvalitního 
zahradnického evropského výstavnického areálu je třeba začít obnovou stavebního a zeleného programu 
Smetanových sadů, ale i navazujících parků (zvl. Rozária a Botanické zahrady). V souběhu je třeba 
rozvinout potenciál výstavnické činnos   a nově navázat spolupráci s lídry na trhu v oblas   zahradnictví, 
zemědělství a souvisejících odvětví, kteří pak budou nositeli „dobrého jména“ a akcí pořádaných Florou 
Olomouc. Nově budovaná nová značka má potenciál vzhledem k přetrvávající silné tradici překlenout 
toto těžké období transformace a ustálit se na poli Evropských výstavnických areálů. 

13.3. KONCEPCE VÝSTAVNICKÉ ČINNOSTI 
Nastalá situace, touha po změně v zažitém systému, to je to opět po mnoha letech šance ukázat 
světu, ale i sobě, že jsme konkurence schopni i v oblas   zahradního umění a umíme navázat na silnou 
prvorepublikovou tradici tohoto pro život důležitého fenoménu. Tento náročný úkol vyžaduje velké 
nasazení nejen odborné, ale i lidské. Především v oblas   hierarchie hodnot a osobního přístupu ve 
prospěch cílového stavu díla. Právě nyní dochází v oblas   výstavnictví ke konjunktuře, která střídá 
krátkodobý dopad z doby krize. Dokladem toho jsou nové zahradnicko-výstavnické areály ve světě, 
z nejbližších zmiňme alespoň Berlín a Heilbronn. 

Zásadním krokem pro rozvoj Flory Olomouc je zkvalitnění výstavnické činnos  . Pro životaschopnost 
celého systému je důležité, aby se činnost zaměřila na získání nového diváka. Pro udržení kon  nuity je 
nutné se zaměřit na střední a mladou generaci a využít jejich „hladu“ po aktuálních otázkách z oblas   
zahradnictví, zemědělství, ekologie atd.  

a. Důraz na jedinečnost hlavní expozice v pavilonu A
Tradice této jedinečné expozice musí být zachována a naopak podpořena výběrem kvalitních ateliérů 
na zpracování návrhu. Důležité je opros  t se od zažitých schémat a nebát se vykročit směrem soudobé 
instalaci a fl oris  ckému výstavnictví. Je možné navázat spolupráci s galeriemi, výtvarníky, ale i školami. 
Při tvorbě instalace je třeba vzít v potaz její interak  vnost a možnost zapojení veřejnos  .

b. Profesionalita výstavnického programu
Změnou výběru vystavujících fi rem a koncepcí jejich prezentace v podobě hodnotné architektury je 
možné budovat dobré jméno ve směru k získávání nových kvalitních klientů. Předpokladem provázání 
výstavnické činnos   s profesionální zahradnickou sférou je pořádání doplňkového programu formou 
seminářů a školení. Flora Olomouc by měla být pla  ormou, na které se budou stýkat realizátoři, produkční 
fi rmy, architek  , zástupci státní správy a studen  . Široká veřejnost by se měla kromě zážitku z krásna také 
vzdělat, inspirovat se pro svoji zahradu, balkon, interiér, měla by mít možnost informovat se o soudobých 
technologiích a trendech…
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c. Tržnice jako prostředek obživy
Obraz zahradnických trhů není po architektonické stránce příliš kvalitní, dalo by se téměř říci, že je 
téměř ostudný. Přesto ho chápeme jako dočasný prostředek pro ekonomickou rovnováhu fungování 
Flory Olomouc. Cílem naší studie je poukázat na základní problémy, které činí trhy vizuálně neatrak  vní 
a pokusit se najít směr, jakým jejich existenci posunout. V prvé řadě se jedná o chaos, který je vložen 
už do dost samotného neopečovávaného parku. Tímto vzniká pocit dezorientace v prostoru, neexistuje 
žádná kompozice ani hierarchie hodnot. Ruku v ruce jde „pocit z prázdna“ a nahuštění co největšího 
množství prodejců do přilehlých prostor k pavilonu A. 

Přicházíme s principem „třídění a rozvolnění“ a pokoušíme se najít řešení, jak stánky sjedno  t. V první 
linii se pokoušíme roztřídit stánky podle sor  mentu, velikos   a barvy stánku, jímž prodejce disponuje. 
Tyto pak seřadit do skupin a v parku roztřídit dle sor  mentu – od západu zahradnické fi rmy, na východě 
u vodní plochy pak klasický jarmark. Místy jsou vloženy občerstvovací zóny. Stánky jsou umístěny většinou 
jednořadě podél komunikace, aby bylo možné se „nadechnout“, v místech kde je komunikace dostatečně 
široká připouš   oboustranné umístění. Pro fungování parku v průběhu trhů je zásadní ponechání volných 
prostranství pro vyznění ostatních ak  vit. Tato místa nemusí být zcela prázdná, mohou být zde posezení 
nebo kulturní akce. 

Důležité je zamyšlení nad možnos   sjednocení tržních ploch. Zásadní je úvaha o jednotném výrazu 
stánku. Zde se nabízí jako nejatrak  vnější, i když poměrně nákladné řešení v podobě modulového pultu 
a přestřešení uličky plachtami pro   deš  . Tyto mohou být kotveny do mobilních sloupků nebo lze využít 
i arboris  cké úvazky a ukotvení plachet na stávající stromy. Další možnos   jak tržnici uklidit, je použi   
velkokapacitních stanů rozmístěných po parku, ve kterých budou sjednoceni jednotliví prodejci (možnost 
sloučení dle sor  mentu). 
  

14. VZDĚLÁVÁNÍ
Jak bylo již naznačeno v kapitole o výstavnické činnos  , Flora Olomouc má potenciál stát se pla  ormou 
pro komunikaci realizační, produkční, projekční a vzdělávací sféry. Většina rekonstruovaných ploch 
v parku má rozměr funkční, ale především výstavnický. Návrh přináší celou řadu funkcí, které slouží 
jako matrice pro výukové programy: komunitní zahrada, vodní biotop, eduka  vní záhony, pavilon B se 
zelenými technologiemi atd. 

Součinnost nejen se zahradnickými školami, ale školami vůbec je hlavní nosnou myšlenkou celé obrody 
areálu. K tomuto zásadnímu kroku – podpoře školství - jsme nuceni na základě celostátní nízké úrovně 
správy a údržby veřejné zeleně, která se omezuje jen na zabezpečení provozní bezpečnos   parkové 
zeleně, sečení trávy a sběr lis  . To vede k degradaci funkcí a este  ky veřejné zeleně, životního prostředí 
i krajiny. Absence kvalifi kovaného zahradníka ve veřejném prostoru vedla k vytlačení některých typů 
zeleně, zvl. kvě  nových záhonů. Konzerva  vní přístup správců zeleně k výsadbám s nízkou přidanou 
hodnotou ve vztahu k životnímu prostředí, zlepšení kvality ovzduší i z hlediska este  ckého působení, 
způsobil postupnou degradaci prvků městské zeleně na strom a trávník (většinou zdevastovaný 
nevhodným managementem údržby). Takto ochuzená „městská krajina“ není schopna zastoupit široké 
spektrum požadovaných úloh, zvl. pak vysoké nároky kladené na „zelené fi ltry“, zasakování srážkových 
vod, biodiverzitu či obraz města. Nízká úroveň předávání výzkumných poznatků vědeckých ins  tucí do 
odborného školství, zahradnické praxe a produkční sfér, nedostatek jejich vzájemné spolupráce a synergie 
vede k degradaci zahradnického řemesla a dalších návaznos   v začarovaném kruhu naší společnos   (nízká 
efek  vita využívání veřejných zdrojů na zajištění údržby veřejné zeleně, vysoký podíl nekvalifi kovaných 
pracovníků podílejících se na údržbě městské zeleně, atd.).

Zásadní rovinou je zacílení také na obrodu a práci s veřejnos   - systémová výchova veřejnos  , která 
je zacílena na zlepšení prostředí měst a obcí, vysvětlení důležitos   obnovy krajiny a krajinných prvků, 
nutnost podpory biodiverzity a environmentálně šetrného přístupu k přírodě.

Programy by měly být zaměřeny zejména na dě   a mládež  - žáky a studenty zemědělských škol se 
specializací v zahradnickém oboru, tedy na dě   do 18 let, dále na absolventy těchto škol - mládež do 26 let, 
odbornou profesní veřejnost – výzkumné pracovníky, lektory, učitele zahradnických oborů, odborníky ze 
zahradně-architektonické projekce a navazující profesní sféry, správce veřejné zeleně, odborníky ochrany 
přírody, produkční zemědělské společnos  , zejména okrasného zahradnictví a realizátorské společnos  , 
ale i k oslovení laické veřejnos   – návštěvníků parku.



TRHY___ORGANIZACE
GENIUS LOCI TRŽNICE



TRHY___ORGANIZACE
ALEJOVÁ TRŽNICE  /  CHELSEA FLOWER SHOW

“JAVOROVÁ ALEJ”   VÝSTAVA / VYČISTĚNÍ / 
UNIFORMNÍ STÁNKY



KULTURA RELAXAČNÍCH ZÓN A 
PROSTRANSTVÍ PRO KULTURU /  
CHELSEA FLOWER SHOW



RELAX ZÓNY / OBJEKTY OBČERSTVENÍ / PŘÍKLADY Z BRNA



ZÁSADNÍ VOLNÉ ZÓNY / VYZNĚNÍ PARKU !!!!

LÁVKA / RELAX ZÓNA / OBČERSTVENÍ / POTENCIÁL!!! 

RESTAURACE A NAPOJENÍ NA POBYTOVÉ PLOCHY

DĚTSKÉ ATRAKCE NAPOJENÉ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
RESTAURACE / UKLIZENO V POROSTU / MIMO ALEJ!!!!

ALEJOVÉ TRŽNICE / VZOR CHELSEA FLOWER SHOW 

ALEJOVÉ TRŽNICE / VZOR CHELSEA FLOWER SHOW 

ATRAKTIVNÍ P
LOCHA / 

NADHLED

TRŽNICE

TRŽNICE

ZÁHONY

VOLNÉ
EXPOZICE

VOLNÉ
EXPOZICE

VOLNÉ
EXPOZICE

TRHY___ ORGANIZACE / TRŽNICE / ZÓNY, TŘÍDĚNÍ

zóna popis m2 ks

A profesionální fi rmy 4 500

B zahradnický sor  ment, trhy (15 m2 ks) 4 100 273

C trhy ostatní sor  ment  (15 m2 ks) 2 500 166

D občerstvení 650

E volné / relax plochy 6 700

ZÁHONY



“BŘEZOVÁ ALEJ” MIMO VÝSTAVU / VYČISTĚNÍ / PLACHTY “BŘEZOVÁ ALEJ”   VÝSTAVA / VYČISTĚNÍ / PLACHTY



Projektový záměr Popis

Předpoklá-
dané 
náklady (v  s. 
Kč)

Stupeň 
rozpracovanos  

Financování

1.

Úprava historického jádra 
Smetanových sadů, venkovní 
expozice pro edukativní 
programy (květinářství) 

Obnova historické čás   parku, (okolí palmového skleníku, oranžerie, čítárna). 
Zaměřeno na polyfunkčnost, využi   v průběhu roku, během akcí VFO, vzdělá-
vací programy. Rehabilitace čás   „šnek“, bistro sloužící jako zázemí dětského 
hřiště.

5 000 Územní studie Dotace MMR, SFŽP

2. Rehabilitace cestní sítě ve Smeta-
nových sadech 

Dimenzování a trasování cestní sítě pro bezpečný smíšený tolerantní provoz, 
bezbariérová prostupnost parkem. Rehabilitace pobytových ploch a zpevně-
ných ploch se zacílením na jejich polyfunkčnost  (kulturní, sportovní a spole-
čenské akce). 

20 000 Územní studie Dotace MMR, IROP

3.
Venkovní expozice pro ekologic-
ké eduka  vní programy  - vodní 
biotop

Obnova východní čás   parku – okolí jezírka. Vzhledem k špatnému technické-
mu stavu nádrže je navržena jeho rekonstrukce. Jezírko by mělo být ukázkou 
biojezírka i s navazujícími plochami – biotop, hospodaření s dešťovými voda-
mi apod. Toto místo může sloužit pro vzdělávací programy, semináře, školní 
výuku, ale i jako plocha pro trávení volného času. Jezírko je doplněno lávkami 
a moly pro pobyt a pozorování lokality. 

20 000 Územní studie Dotace SFŽP

4.
Venkovní expozice pro ekologické 
eduka  vní programy - komunitní 
zahrada

Realizace polyfunkčních čás   parku, které slouží jako venkovní tema  cké 
prostory - komunitní zahrada zaměřená na ekologické zemědělství, bioodpady 
a ekologii. Toto místo slouží kromě zázemí pro vzdělávací programy, semináře, 
školní výuku i jako plochy pro trávení volného času a komunitní ak  vity.   

10 000 Územní studie Dotace MMR, SFŽP

5. Výstavba nového pavilonu B

Jeho polyfunkční využi   pro edukační programy (konference, semináře) a 
sportovní využi   (tréninková hala pro míčové sporty). Pavilon jako symbol 
zahradnického výstavnictví – zelená fasáda, zelená střecha, vzorové hospoda-
ření s dešťovou vodou. 

400 000 Územní studie Dotace ITI

7.
Výstavba parkovacích domů 
v rámci op  malizace parkování 
v centru

Realizace dvou nízkonákladových parkovacích domů (zelené fasády) v blízkos-
  pavilonu A, návaznost na vlakotramvaj. 100 000 Územní studie Dotace ITI

8. Dětský svět u pavilonu H Konverze pavilonu H na kavárnu s vnitřní hernou. Propojení provozu do bota-
nické zahrady, napojení na dětský svět – velké hřiště s vodními atrakcemi.

20 000
Územní studie Částečná dotace 

MMR, IROP

9.

Rehabilitace vzorových zahrad 
v Botanické zahradě, její začle-
nění do mezinárodní expozice, 
ochrana KP

Obnova Botanické zahrady a jejích expozičních čás  , včetně cestní sítě, vyba-
venos  , mobiliáře a osvětlení. Cílem je navrácení původní funkce – výkladní 
síň zahradnické kultury. Funkční obnova pobytové klidové zóny, galerie pod 
širým nebem, důraz na zahradnickou kulturu a sor  mentální pestrost.

40 000 Územní studie Dotace MMR,  SFŽP

10. Rehabilitace zázemí parků Obnova zázemí pro zahradnický úsek VFO – budovy pro zaměstnance, sklení-
ky, pěstební plochy, deponie.  15 000 Územní studie Provoz VFO

11. Komunitní centrum – Olmütz 
rosa, Rozárium 

Klubovna a sociální zázemí pro místní komunity (klub přátel růží, mateřské 
centrum…). 15 000 Prováděcí doku-

mentace Dotace MMR

12. „Správa genofondu růží“ (zázemí 
pro zahradníky) 

Informační zázemí pro spravování a rozvoj genofondu růží, zázemí pro za-
městnance Rozária a BZ, včetně zásobních a manipulačních ploch.  20 000 Architektonická 

studie

13. Pěší propojení SMS – Šantovka - 
Bezručovy sady Mimoúrovňové propojení parkového okruhu v oblas   tržnice a Šantovky. 30 000 Územní studie

14.

Napojení Olomouckých parků 
- jako turis  ckého cíle - na vlako-
tramvaj; vybudování záchytných 
parkovišť na periferii

Vlakotramvaj – projekt jako samostatné téma, parkoviště P+R na periferii.  1 000 000 Územní studie Dotace ITI

15. Obnova vegetačních prvků v 
historických parcích  

Obnova vegetačních prvků se zabývá Smetanovými, Čechovými a Bezručovými 
sady Olomouce. Cílem je navrhnout obnovu vegetačních prvků parku s ohledem 
na rehabilitaci historické parkové kompozice. 25 000 Prováděcí doku-

mentace Dotace SFŽP

13. ETAPIZACE OBNOVY VFO A NAVAZUJÍCÍCH PARKŮ



14. Závěr 
Při historické rešerši a hledání souvislos   a možnos   řešení rozvoje areálu Flory Olomouc v jeho minulos   
nás zaujal text architekta Zdeňka Hynka z roku 1967. Pro jeho ucelené, koncepční a stále platné názory 
si jej v této závěrečné čás   dovolujeme ocitovat celý. Domníváme se, že i nyní, po 50 letech, řešíme 
stejné problémy, které souvisí s existencí výstaviště v centru města a naopak i v době „úpadku“ areálu 
stále vidíme možnos   a velký potenciál, jak Mekku zahradního umění vzkřísit a pozvednout areál opět 
na evropskou úroveň. 

K urbanis  ckým aspektům olomouckých výstav, 1967
 Koncepce výstavby každého města vychází vždy z rozborů všech daných podmínek, které se pak 
zpracují v komplexní soubor návrhů a závěrů, určujících co nejvýhodnější a nejlepší vývoj městského tzv. 
organismu. V této souvislos   jsou výstavy zásahem, který v mnoha směrech tuto urbanis  ckou koncepci 
ovlivňuje a dotýká se  i mnoha problémů a otázek dílčích. V práci urbanistů a architektů se tak objevuje 
nový prvek, který má ovšem v různých časových obdobích různé dimenze a jeho řešení není proto snadné; 
přesto však musím jej chápat nikoliv izolovaně, nýbrž jako nedílnou složku života a perspek  vního vývoje 
celého města.
 Pro koncepci výstavby výstavních areálů pla   dvě zásadní hlediska: buď je možno rozhodnout se 
pro speciální výstavní prostory jako jednoúčelové zařízení nebo pořádat výstavy v některých vhodných 
a uzpůsobených částech města. V prvém případě je výhodou této specializace kvalita  vní přínos, ovšem 
na druhé straně budou asi ekonomická hlediska nu  t k využívání výstavního areálu i mimo dobu vlastních 
výstav (což zase specializaci a její výhody do značné míry po  rá). Ve druhém případě, jehož realizace je 
fi nančně méně náročná, stačí dočasně změnit nebo uzpůsobit základní funkci vybraných čás   města; 
někdy je dokonce tato cesta jedině možná – zejména je-li dané prostředí rozhodující  m činitelem. Takovým 
konkrétním příkladem jsou Smetanovy, Bezručovy a Čechovy sady v Olomouci.  Snesou evropské měřítko 
a právem vytvořily základ i centrum výstav okrasného zahradnictví. (Nemohu nevzdat při této příležitos   
upřímný dík moudrým zakladatelům zelených pásů, vybudovaných před městskými hradbami v minulém 
stole  ).
 Je ovšem nutné zabývat se problémy, které zde v důsledku tohoto vznikají. Je na příklad jasné, že 
se dnes Smetanovy sady, původně klidné rekreační prostory, stávají vyhraněným výstavním areálem. Proto 
také zůstává tento park po celou dobu konání výstav – a vlastně už i během jejich příprav – obyvatelům 
města uzavřen. V této souvislos   chci zdůraznit, že park leží v těsné blízkos   městského centra, chudého 
na zeleň; navíc je nutné mít zřetel i na to, že se v jednom roce mohou konat i tři etapy, spadajících časově 
do údobí, kdy park bývá navštěvován nejhojněji (tj. duben až říjen). Na tom nemění nic ani skutečnost, 
že sady těmito výstavami nesporně získávají, že jsou pečlivě udržovány a že je  m jejich účinnost i pro 
období mezi jednotlivými výstavami příznivě ovlivněna a podstatně výšena. Územní projekce s  mto 
stavem počítá a prosazuje výsadbu nových vhodných zelených ploch, aby se tak po dobu výstav poskytla 
občanstvu vhodná náhrada. Toto řešení je v souladu i s dávno plánovaným budováním zeleného prstence 
kolem městského jádra. 
 V této souvislos   by bylo jistě vhodné zmínit se i o dalším výhledovém rozšíření výstavního areálu. 
Projektant tu ovšem musí počítat se zásadami, které stanoví jakési velikostní či kapacitní relace těchto 
areálů k celkové rozloze města; musí si být vědom toho, že je třeba určit (i když je to velmi ob  žné) hranici 
maximálního rozvoje a růstu výstaviště. Tu nejde jen o nazírání urbanis  cké, ekonomické a společenské, 
ale nutno brát v úvahu i fyzickou schopnost návštěvníka projít  mto výstavištěm a vnímat je. Pro 
urbanistu z toho vyplývá, aby po dosažení op  málního stavu ve výstavbě zařízení a v úvahu přicházejících 
ploch počítal jen s takovými inves  cemi, které bez větších nákladů a změn bude možno použít i pro jiné 
účely. Řešení olomoucké problema  ky je usnadněno  m, že úpravy ploch a výsadba zeleně by musily 
být provedeny v každém případě, a to i tehdy, kdyby se o výstavu vůbec nejednalo. Územní plány města 
nepouštění tuto zásadu se zřetele a podřizují ji koncepci, která předpokládá další rozšíření výstavních 

prostor do tří základních parků jednak směrem východním, tj. přes Korunní pevnůstku na Envelopu, 
jednak směrem severozápadním (od sportovního centra u Spartakiádního stadiónu až do volných ploch 
lazecké dos  hové dráhy k řece Moravě).   
 Dalším problémem, kterého si urbanista musí bedlivě všímat a který na předcházející 
bezprostředně navazuje, je vzájemný vztah trvalých a jen dočasných budovaných výstavních zařízení, vztah 
dočasného a trvalého působení jednotlivých exponátů. Některé z nich (jde na příklad o skupiny stromků či 
zvláštní záhonové úpravy) bývají v době výstav vytrženy ze svého přirozeného prostředí i souvislos   a jsou 
návštěvníkům prezentovány jako součást té, či oné výstavní expozice. Pla  -li tato skutečnost všeobecně 
pro interiéry, pak v exteriérech, venkovních expozicích, může dokonce dojít k různým nelogičnostem; ty 
bychom mohli přehlédnout a pochopit ve speciálních nebo uzavřených výstavních areálech, rozhodně však 
už ne v parcích, určených mimo výstavní období k běžným rekreačním účelů. A tu záleží na urbanistovi, 
aby tyto skutečnos   zvážil a aby při řešení územních problémů vytvořil vhodnou koncepcí předpoklady 
pro přijatelnou realizaci i za těchto poměrně z  žených podmínek. 
 Výstavní problema  ka se ovšem nedotýká pouze výstavních areálů a ploch samotných. Její vliv se 
projevuje i v ostatních částech města, v celém jeho složitém organismu; i ve způsobu života jeho obyvatel. 
A v tomto smyslu ovlivňuje také – ať už přímo či nepřímo – práci urbanisty v mnoha směrech. Mám na 
mysli nejen provoz mnoha městských zařízení, ale i rostoucí požadavky na městskou hromadnou osobní 
dopravu i na dopravu soukromou a také na vozovky, křižovatky a podobně.  Výstavní problema  ka svými 
důsledky ovlivňuje i pohos  nství a ubytování, i když z valné čás   nárazově. Z těchto náhodně vybraných 
příkladů vidíme, že se jedná vesměs o nároky a požadavky, které se v práci urbanistově výrazně projevují 
především z hlediska dislokačního a kapacitního. Například dokonale vyřešené a rekonstruované 
historické jádro města může vytvořit nejen vhodný doplňující rámec výstavní atmosféře, ale navíc přimět 
svou atrak  vnos   a bohatos   návštěvníky výstav k prodloužení pobytu ve městě, k návštěvě různých 
kulturních, společenských a sportovních podniků a k lepšímu poznání města a jeho historických památek 
vůbec.
  Dnes už není třeba zdůrazňovat, že nepostačí jen vlastní úprava výstaviště, byť sebedokonalejší; 
je třeba věnovat současně pozornost a péči zvelebení celého města a jeho okolí. Kdybychom to neudělali, 
prokázali bychom, že nám výstavy nic nedaly, že je pořádáme zcela formalis  cky a bez poznání a pochopení 
jejich hlubšího smyslu.  Úpravy města a okolí, úprava příměstských oblas   – jmenuji jen náhodně 
a souborně - to jsou další urbanis  cké úkoly, které vyvěrají z komplexní problema  ky olomouckých 
výstav. Jsou to otázky, jejichž řešení musíme urychlit, neboť výstavy vytvářejí v tomto městě již svou 
tradici, přitahují pozornost sta  síců našich i zahraničních návštěvníků a  m se úměrně zvyšují i nároky na 
kvalita  vní měřítka obecná i oborová.
 Nemohl jsem se pochopitelně věnovat všem problémům, které s urbanis  kou souvisejí, v plné šíři. 
I tak je však neměnnou skutečnos  , že koncepce olomouckých výstav musí být v souladu s urbanis  ckým 
řešením rozvoje města. Neboť konečný cíl je společný – vytvoření dokonalého životního prostředí pro 
každého z nás.    

V České republice není kromě Olomouce žádné výstaviště, které by bylo zaměřeno na zahradnický obor, 
domníváme se, že si jej jako národ a zahradníci zasloužíme…  
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         Olomouc, 07.08. 2012 

Akce :  Napojení areálu výstavišt  Flóra   
  V c :   žádost o vyjád ení  
 
 Žádám vás o vyjád ení k investi nímu zám ru a stanovení p ípadných podmínek ke 
zpracování projektové dokumentace. V rámci ešení dopravní obslužnosti výstavišt  je 
navrhována výstavba obslužné komunikace zp ístup ující areál Flóry Olomouc. Vzhledem 
k nebezpe nému napojení v míst  stáv.železni ního p ejezdu na ulici Polská je navržena nová 
komunikace ší ky 6,0m vycházející z místní komunikace Polská p es dostupné soukromé pozemky 
a pokra ující sm rem k palmovému skleníku. Komunikace je ur ena a bude i dopravn  omezena 
jen pro vjezd vystavovatel  a obsluhu vozidly Flory. Stáv.p íjezd z ul.Polská na výstavišt  bude 
trvale uzav en - zrušen. Komunikace je napojena tak, že vzdálenost hrany k ižovatky ulice Polská 
je od nebezpe ného pásma p ejezdu v ose vozovky 21,7m. Tato délka bude vyhovovat pro 
zastavení max.vozidla (náv s dl.18m) p ed p ejezdem s opušt ním pr b žné hlavní komunikace 
Polská. Naprostá v tšina zásobovacích vozidel je však typu tranzit, malý nákladní automobil. Ze 
strany z výstavišt  budou provedena stavební opat ení tak, aby bylo zabrán no nájezdu na 
komunikaci a byla dodržena min. vzdálenost hranice nejbližší k ižovatky v délce 30m.  
K ížení s železni ní tratí je pod úhlem 90o a je v km 2,302 trati Olomouc – Senice na Hané.  
 
Navržený zám r je z ejmý z p iložené situace 1:500.  
 
       

S pozdravem 
 
            
                                 Ing. Doležel Petr 
 
 
 
 
P ílohy :  situace 1:500, vyjád ení Drážního ú adu Ol.  
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