
OLOMOUCKÝ HRAD studie – část „A“ 
 
TEXTOVÁ ČÁST  
 
1. SOUHRN CELKOVÉHO ZADÁNÍ STUDIE 
 
1.1 Úvod, názvosloví 
 

Předmětem řešení je prostor severovýchodní vyvýšeniny skalnatého 
olomouckého kopce včetně jeho bezprostředního severního okolí. Terénní 
konfigurace dvou původních vrcholků ovlivnila jeho urbanizaci a vznik dvou okrsků, 
zeměpanského a církevního. Celý tento prostor prošel od raného středověku do 
konce 19. století mimořádným stavebním vývojem. Centrální prostor vyvýšeniny byl 
ještě v 16. století podle své tehdy již zaniklé funkce nazýván „Na hradě“. Od poloviny 
19. století je nazýván Dómským náměstím a teprve od roku 1929 pojmenován na 
Václavské náměstí.  Často jsou také užívány analogické geografické názvy 
„Václavské návrší“, „Svatováclavské návrší“ nebo „Dómské návrší“ 

Vztahy centrálního prostoru návrší s okolím, hlediska duchovního, 
zeměpanského a stavebního vývoje prostoru, analogie s jinými významnými 
evropskými kulturními památkami a snaha o zobecnění zpočátku vedly k názvu 
zadání analytické studie  „Olomoucká akropole“. V průběhu projednávání zadání i 
cílů studie byl dohodnut pracovní název „Olomoucký hrad“. Pro další jednotlivé 
lokality je v textu užíván stávající místní název. Pokud se jedná o nové využití 
prostoru lokality je navržen název nový.  

Území Olomouckého hradu hrálo v období raného českého státu rozhodující 
úlohu v politických, církevních a kulturních dějinách Moravy, a z hlediska historického 
patří k nejvýznamnějším lokalitám na území republiky. Jeho dávné osudy se dodnes 
nedaří jednoznačně interpretovat, přestože pozornost archeologů a historiků 
přitahuje tato lokalita již více než sto let. Jisté je to, že v polovině 11. století stál na 
nejvýznamnějším ze tří vrcholků olomouckého kopce hrad olomouckých 
Přemyslovců, který představoval moravský protějšek pražského královského hradu, a 
že poté, co zde byla biskupem Jindřichem Zdíkem dokončena katedrála svatého 
Václava, stalo se území olomouckého kopce duchovním centrem Moravy. Spojením 
jeho osudu s počátky přemyslovského státu i s počátky moravské církve vznikla 
tradice, ke které se po několik dalších staletí vztahovala prestiž města, dlouho 
nazývaného hlavním městem Moravy. 

V posledních letech se o posílení významu prostoru Olomouckého hradu 
zasloužily především instituce stojící mimo organizační strukturu města: Muzeum 
umění Olomouc dokončilo velkorysou rekonstrukci kapitulního děkanství pro potřeby 
Arcidiecézního muzea, olomoucká Metropolitní kapitula již několik let zajišťuje 
neméně velkorysou rekonstrukci katedrály svatého Václava. Významnější investicí 
města, která souvisí s územím Olomouckého hradu, je rekonstrukce parku pod 
dómem, která je k dnešnímu dni z větší části realizována. V současné době se 
Statutárnímu městu Olomouc naskýtá příležitost navázat na investice státu do této 
historické části města a s finanční podporou Evropské unie revitalizovat široké území 
související s dómským návrším, zahrnuté pod společný pojem „Olomoucký hrad“. 

 
 
 
 



1.2 Řešené území 
Území „Olomouckého hradu“ zahrnuje tyto lokality: 

 Areál bývalého Přemyslovského hradu s Václavským náměstím (národní kulturní 
památka)  

 ulice Dómská a Mlčochova 

 park pod dómem (parc.č. 87/2, 87/29, 471) 

 areál stávajícího letního kina (parc.č. 87/26) 

 park při ulici Dobrovského (parc.č. 87/23) 
Pro potřeby studie bylo zvoleno toto názvosloví jednotlivých řešených lokalit: 

Areál stávajícího letního kina – prostor uvnitř bastionu a navazující hradby 
Park při Dobrovského ulici – prostor pod bastionem a severní hradbou 
 
1.3 Koncepční podklady 

Území „Olomouckého hradu“ se týkají tyto zpracované podklady: 

 Stavebně historická analýza Václavského náměstí v Olomouci (PhD. Leoš Mlčák, 
2005) 

 Studie úprav Václavského náměstí v Olomouci (HŠH architekti, 2005) 

 Obnova parku pod dómem – DSP (Sendler – Babka, 2003) 
 
1.4   Cíl studie 

Cílem studie je podpořit záměr prezentovat dómské návrší a jeho nejbližší 
okolí jako významný doklad evropského  kulturního dědictví a v tomto duchu 
zviditelnit lokalitu, jako významnou součást evropské, státní, arcidiecézní, 
krajské i městské historie a současnosti.  

Konkrétním úkolem studie je zmapovat možnosti území, vyšší míry jeho 
zapojení do veřejného života města spojeného s aktivitami církve i 
arcidiecézního muzea.   

Studie se zabývá vytvořením vyvážené urbanistické koncepce mezi 
novými požadavky a omezeními, která vyplývají z letitého urbanistického 
vývoje i z potřeb dnešních uživatelů lokality.  

Novým požadavkem je prostupnost územím a revitalizace veřejných 
prostranství. K omezením patří urbanistické bariéry vzniklé předchozím 
stavebně historickým vývojem, majetkoprávními vztahy a potřeba církve 
zachovat prostor pro duchovní život a kontemplaci.  
 
1.5   Předmět a obsah studie 

Úkolem studie je kromě oživení veřejných prostranství propojení relativně 
samostatných částí území „Olomouckého hradu“ pěšími vazbami a zapojení 
nejbližšího okolí do struktury vybavenosti území.  

V rámci revitalizace veřejných prostranství má studie řešit zejména: 

 prezentaci archeologických památek   

 úpravy veřejné zeleně  

 povrchové úpravy zpevněných ploch (dláždění) 

 osvětlení, mobiliář 

 infrastrukturu potřebné vybavenosti území, zejména parkování (dále restaurace, 
informační středisko, veřejná WC, zázemí katedrály, …) 

 úpravu objektů kolem Václavského náměstí 
 



Studie je členěna do dvou částí. Část „A“ obsahuje analýzu a rozbor problémů 
v území a dále návrh řešení ploch, pro které dosud nebyly zpracovány žádné 
koncepční materiály - areálu stávajícího letního kina (parc.č. 87/26) a parku při ulici 
Dobrovského (parc.č. 87/23). Část „B“, která má být dopracována následně, bude  
obsahovat koncepční návrh řešení celého území „Olomouckého hradu“. 

 
Část „A“ studie obsahuje tyto části: 

 Textová část  

 Výkres stávajícího stavu – analýza problémů a vztahů v území  

 Výkres vlastnických vztahů  

 Situace – koncepční návrh řešení prostoru bastionu (parc.č. 87/26) a prostoru pod 
bastionem (parc.č. 87/23) 

 Příčné řezy územím  
 

Část „B“ studie následující po rozborové a analytické části  bude obsahovat 
zejména tyto části: 

 Textová část 

 Situace - návrh řešení území „Olomouckého hradu“ 

 Koncepce dopravy včetně vyhodnocení statické dopravy  

 Koncepce zeleně  

 Detaily řešení (dle případného požadavku pracovní skupiny)  
 
2. LOKALITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - ROZBOR 
  
2.1   Václavské náměstí 

Současná parcelace náměstí není v souladu s řešením jižního parku u 
katedrály. Stávající hranice parcely navíc neskýtá možnost zdárného řešení oplocení 
ani hranici případného parku. Dispoziční členění zpevněných ploch náměstí vychází 
ze stávajícího provozního uspořádání, které jednoznačně preferuje hlavní vstup do 
území z ulice Dómské. Některé stavební objekty v náměstí jsou nepříliš vhodně 
zasazeny do zatravněné plochy. 

Situace ozeleněných ploch navíc odpovídá funkčnímu uspořádání prostoru ještě 
před rekonstrukcí kapitulního děkanství a hospodářského dvora na Arcidiecézní 
muzeum a neumožňuje odpovídající příjezd k hospodářskému dvoru. Použité 
dláždění žulovými kostkami je nevhodné. Původní dláždění bylo provedeno štětovou 
kamennou dlažbou. Prostor Václavského náměstí je majetkem města Olomouce.  

 
2.2   Park jižně od katedrály, fortifikace, dům zvoníků čp. 810 

Prostor na fortifikaci jižně od katedrály je stavebně konsolidován. Již od počátku 
19. století jsou v situačních plánech doloženy malé zahrady na parkánu a u domu 
zvoníků. Regotizace katedrály přinesla nový názor na pojetí tohoto prostoru jako 
parku. Později vysazené křoviny a stromy zcela zastínily parter katedrály a 
neumožňují celistvé vnímaní celé stavby. Plánovaná výsadba jehličnanů ani návrh 
velkého kruhového záhonu nejsou v daném prostoru vhodné. Prostor celého parku je 
jednostranně uzavřen a neumožňuje volný průchod okolo katedrály a její prohlídku, 
případně přístup na věž. Oddělení vyčištěné a zatravněné plochy severovýchodního 
závěru katedrály od průchozí části vedené k lávce (k domu kanovníků) je provedeno 
nevhodným dřevěným oplocením. Ozeleněné plochy na snížené části parkánu, ač 
skýtají atraktivní možnosti uplatnění jsou z většiny nevyužívány. Dům zvoníků 
(nejdříve přízemní) byl postaven v polovině 18 století společně se zídkou oddělující 



sousední zahradu. Kapitula jednoznačně požaduje, aby dům zvoníků zůstal 
nedotčen a přiléhající plocha u parkánu byla dále využívána jen jako kapitulní 
zahrada. Stávající hranice parcely dělící prostor kapituly a města Olomouce neskýtá 
možnost zdárného řešení oplocení ani hranici případného parku. Všechny tyto plochy 
a objekty jsou majetkem Metropolitní kapituly 

         
2.3   Dómská ulice 

Dómská ulice vznikla na místě strženého objektu a proražením původní hradby 
na přelomu 17. a 18. století v souvislosti s dlouholetou rekonstrukcí kapitulního 
děkanství po třicetileté válce. Stala se novým hlavním vstupem i příjezdem do 
prostoru Olomouckého hradu. Ulice je vydlážděna žulovými kostkami a je v majetku 
města Olomouce.  

 
2.4   Socha sv. Jana Nepomuckého 

Byla osazena jako pohledová uzávěra nově proražené Dómské ulice v roce 
1724. Dlouhou dobu byla tato komorní plastika osazena ve volném či 
zatravněném terénu. Počátkem 19. století byly u sochy vysazeny stromy. 
V souvislosti s regotizací katedrály byla provedena monumentální stupňovitá úprava 
přístupu k soše, nově opatřená kovovým oplocením. Monumentální schodiště bylo 
v pozdější době umocněno vložením žulových kostek. Kamenné obrubníky přesně 
vymezily léty vyšlapanou hranici zeleně a pochůzích ploch. Socha je majetkem 
města Olomouce a je předmětem památkové ochrany. 
 
2.5   Kaple Panny Marie Ochranitelky včetně prostoru za ohradní zdí 

Novorománská kaple s ohradní zdí byla postavena v roce 1860. Kaple se zdí 
vytvořila hranici mezi prostorem dnešního Václavského náměstí, Dómskou ulicí a 
původní zahradou, která na nároží v té tobě již existovala. Parcela za ohradní zdí je 
v současné době soukromým majetkem a je využívána jako parkoviště protějšího 
penzionu. Ohradní zeď je součástí této parcely. Kaple je majetkem metropolitní 
kapituly a je i se zdí předmětem památkové ochrany. Ohradní zeď s betonovou a 
keramickou korunou je z větší části neudržovaná a ve špatném stavebně technickém 
stavu. Vstupní brána do ohrazeného prostoru je špatně provedeným soudobým 
historizujícím novotvarem. 

 
2.6   Mlčochova ulice 

Prostor původního nástupu do opevněného areálu hradu. Stopy původní hradní 
brány byly prokázány archeologickým průzkumem. Dispozice zpevněných pochůzích 
a pojížděných ploch doplněná o výběžek zeleně z centrálního prostoru náměstí 
ukazují na zklidněnou, téměř venkovskou náladu tohoto prostoru, který pro 
návštěvníka skýtá postupné otevírání se Václavského náměstí s katedrálou. Na části 
povrchu ulice je patrný fragment původního materiálu dlažby náměstí i ulice. 

 
2.7   Vnitřní dvory objektů Václavského náměstí 

Vnitřní dvory, v současné době většinou v neutěšeném stavu, skýtají překvapivé 
možnosti povýšení na kultivované prostory zeleně. Některé jsou plně uzavřené užitné 
pouze k soukromému využití, některé (v majetku města Olomouce) naopak průchozí, 
umožňující příležitostné otevření veřejnosti. 

 
 
 



2.8   Fara čp. 814 
Tento objekt je jednou ze zkoumaných možností pro umístění přirozeného 

prostupu územím Olomouckého hradu. Součástí tohoto objektu je původní zazděná 
Brána všech svatých (nazvaná dle bývalého Kláštera všech svatých, jehož centrální 
část se nacházela zhruba v ústí dnešní Pekární do Tř. 1. máje) ze 13. století, 
zazděná v polovině 15. století. Přízemní část původní brány dnes obsahuje technické 
zázemí fary. Vyústění brány pod hradbou umožňuje vybudovat bezkolizní sejití na  
úroveň bastionu.  

Farní zahrada významně ovlivňuje atmosféru západního cípu náměstí. Její 
funkční části (užitková, pobytový trávník, romantický úzký ochoz na hradební zdi, 
zbytky sochařské výzdoby) činí, i když poněkud skrytým způsobem, toto místo 
jedinečným a nezastupitelným pro možnost pozorovatele vnímat vrstevnatost celého 
návrší.  

Na západním cípu zahrady se nachází přístavek využívaný jako garáž a 
kiosková trafostanice, která degraduje část zahrady. Farní zahrada je od Mlčochovy 
ulice ohrazena novodobým, nevhodně řešeným oplocením z betonových bloků 
(podezdívka, pilíře) s dřevěnou výplní. 

 
2.9   Scholasterie čp. 815 a Kadetní škola (nyní Posádkový dům armády) 

Druhá ze zkoumaných možností prostupu územím. Katedrální škola 
(schlasterie) byla nejvýznamnější budovou v Mlčochově ulici. Stávala mimo 
opevněný hradní areál. Dnes je přestavěna na bytový dům, který byl městem 
nedávno prodán nájemníkům. Dispoziční uspořádání bývalé scholasterie a přilehlého 
dvorku umožňuje propojení obou výškových úrovní Mlčochovy ulice a úrovně 
vnitřního prostoru bastionu. Dvorek skýtá možnost situování jednoramenného 
schodiště s mezipodestami případně i vertikální zdviž. Dispozice východního traktu 
v úrovni 1.NP a 1.PP (vzhledem k ulici Mlčochově) by mohla případně umožnit i 
situování výtahu, aniž by byly omezeny byty vlastníků. V přízemí jsou u štítu komory, 
které je možno nahradit a v podzemí bývalé WC pro letní kino. 

Posádkový dům je vzhledem ke svému situování v úzkém ohbí Mlčochovy ulice 
a dispozičnímu uspořádání pro prostup nevhodný. 

 
2.10 Vnitřní prostor bastionu 

Vnitřním prostorem bastionu (zmiňován jako Locatelliho bastion) je míněno 
území dnešního letního kina, letní restaurace a minigolfu. Původně byl tento prostor 
součástí Kadetní školy. Do prostoru bastionu je dnes možný vstup z Pekární ulice a 
uzavřeným tzv. „Cikánským výpadem“ na východním okraji bastionu. Výpad krátce 
sloužil jako možný vstup i výstup letního kina. Kino vzniklo vyhloubením a navýšením 
části bastionu do amfiteatrální formy. V šedesátých letech minulého století byly ještě 
podél hradeb doplněny kamenné zídky a veřejné WC a v začátku osmdesátých let 
přístřešek nad pódium a promítací plátno. Přístřešek zcela potlačil možnost vnímání 
souvislosti hradby, hospodářského dvora i kapitulního děkanství. Pochůzí plocha 
amfiteátru byla vyasfaltována, případně pokryta betonovou mazaninou.  

Sporadické letní filmové produkce a provoz letního výčepu jsou předmětem 
stížností obyvatel okolních objektů. 

Vzrostlá zeleň v bastionu  nebyla doposud inventarizována. Z pohledu funkce 
jde o městskou a parkovou  zeleň.  Z pohledu způsobu založení se jedná ve svazích 
zřejmě o odrostlý a posléze pěstebně kultivovaný nálet (lípy, jasany na svazích a 
terasách pod hradbou) a  o cílenou výsadbu, zejména v podobě řad jírovců po 
obvodu bašty.  



Vzrostlá zeleň v bastionu má své opodstatnění zejména v zapojení do zeleného 
pláště městského centra a ve vytvoření pobytového prostředí v ploše bastionu. 
Ekologický význam jako útočiště volně žijících rostlin a živočichů a regulátor při 
vyrovnávání mikroklimatických extrémů je nezanedbatelný. Jako plocha volné, 
nezastavěné půdy v centru města je bastion také velmi významný.  
Slabinou vzrostlé zeleně na bastionu je kolize s podstatou bastionu jako stavebního 
díla, kdy zejména stromy rostoucí na vnější hraně narušují zděnou konstrukci tělesa 
bašty. Prostorová struktura výsadeb a náletů, zjevně neplánovitá, prvoúčelová 
(výsadby jírovců na hraně bašty jako pohledová a zvuková clona letního kina, 
náhodné zachování vitálních jedinců náletu ve svazích) je z hlediska dalšího využití 
zatěžujícím prvkem.  Zejména nálet lip a jasanů, který dorůstá výšky několika desítek 
metrů je v současnosti a zejména do budoucna nejen nežádoucím krytem hmoty 
Dómského návrší od SZ, ale také potencionálním statickým ohrožením hradebních 
konstrukcí. V podstatě architektonického prvku bastionu je vzrostlá zeleň cizím 
faktorem.  

   
2.11 Park pod bastionem 

Parkem pod bastionem je myšlen ozeleněný klidový prostor při Dobrovského 
ulici, donedávna nazývaný Sadem pionýrů. Ještě nedávno možný prostup tímto 
územím k ulici Pekární byl znemožněn privatizací objektu bývalé pekárny (dnes 
nazývaným Podkova). Restaurace i terasa tohoto objektu jsou přístupné pouze 
z ulice Pekární.   

Vzrostlá zeleň pod bastionem nebyla doposud inventarizována. Z pohledu 
funkce jde o městskou a parkovou  zeleň. Z hlediska založení se zjevně jedná o 
náhodné či nevhodně organizované výsadby s nedostatečným provozním zázemím. 
Vzrostlá zeleň pod baštou má své opodstatnění v zapojení do zeleného pláště 
městského centra. Má svůj ekologický význam a jako plocha volné, nezastavěné 
půdy v centru města.  

Slabinou výsadby je její společenská nefunkčnost. V kompozici, druhovém 
složení a možnostech využití schází smysluplnost. Hustý porost stromů kryje zcela 
nevhodně hmotu zdiva bastionu a v budoucnu lze předpokládat postupné úplné krytí 
pohledů na celek Dómského návrší od severu a SZ.  Ačkoliv jednotlivé stromy jsou 
v perspektivním věkovém stádiu a zdravotním stavu  (nutno prokázat rozborem), 
jejich nahloučením a nevhodnými kombinacemi taxonů jsou povětšinou esteticky 
znehodnoceny. O výsadbě lze hovořit jako o zapojené zeleni. 
 
3. DOPRAVNÍ A PĚŠÍ OBSLUHA ROZBOR 

Stávající dopravní obsluha Václavského náměstí je napojena na třídu 1.máje. 
Dopravní režim je zatím bez omezení pouze v souladu s režimem v MPR. Regulace 
parkování vozidel dopravní značkou je prováděna v Dómské ulici. Regulováno není 
ani parkování vozidel u Arcidiecézního muzea. Parkování osobních vozidel i 
autobusů je nahodilé pouze v souladu s režimem MPR. Zásobovací příjezd po 
chodníku k hospodářskému dvoru Arcidiecézního muzea je nevyhovující.  

Pěší propojení z centra města (Horní náměstí) je nepřehledné a nejasné. Pěší 
trasa podél tř. 1. máje je téměř nebezpečná. Trasa podél ulice Křížkovského či přes 
Biskupské náměstí je bezpečnější, atraktivnější a skýtá reprezentativnější prostory. 
Křížení Wurmovy - Dómské s tř. 1. máje však také není bezpečné a řádně 
vyznačené. Námětem na chystanou projektovou dokumentaci rekonstrukce náměstí 
Republiky a tramvajové trati na tř. 1.máje by mělo být převedení hlavní pěší trasy 
přes Křížkovského a Biskupské náměstí. Zároveň důstojně upravit značení přechodu 



pro pěší z Wurmovy na Dómskou přes tř. 1. máje. Na uvedený přechod navazují obě 
tramvajové zastávky jejichž řešení by mělo důstojně navazovat na trasu k hradu. 

Dopravní závada u severního cípu bastionu negativně ovlivňuje návaznost 
chodníků kolem hradeb na severní část města. Nové řešení křižovatky musí 
zohlednit pěší trasy kolem hradeb a zmiňovanou návaznost . Komunikace 
Dobrovského musí rovněž umožnit případné situování krátkodobého či 
pohotovostního zastavení vozidel návštěvníků hradu (převážně autobusy).   
 
4. VYHODNOCENÍ LOKALIT Z HLEDISKA PŘEDMĚTU A OBSAHU STUDIE 
    části „A“  

Na základě provedené „Stavebně historické analýzy Václavského náměstí 
v Olomouci“, dostupných podkladů a konzultací je navrženo prezentovat 
archeologické nálezy původního zastavění (hradební zeď, hradní brána či původní 
objekty na Václavském náměstí) formou „stop“ v zádlažbě. 

Z rozboru jednotlivých lokalit vyplývá návrh na úpravy zeleně v každém 
popisovaném prostoru. Cílem je kultivovat nevhodně organizovanou zeleň. 

Centrální prostor hradu – Václavské náměstí bude vhodné předláždit původní 
dlažbou a zadlážděnou plochu, vzhledem ke zvolené koncepci, zvětšit. Nová 
propojení (schodiště, rampa, chodníky) budou řešeny soudobými prostředky. 

Řešení mobiliáře a osvětlení bude řešeno v další části studie. 
Požadovaná vybavenost území (infocentrum, veřejná WC) jsou řešeny 

v navrženém prostoru. Zázemí katedrály musí být řešeno dle požadavku církve 
v objektech kapituly. 

Stavební objekty po obvodu Václavského náměstí jsou stabilizovány a 
nevyjadřují větších úprav. Návrh řeší drobný zásah do ohradní zdi kaple na nároží 
Václavského náměstí  

     
5. KONCEPCE PROSTORŮ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT   
 Na základě rozboru jednotlivých lokalit a analýzy požadovaného předmětu 
řešení bylo, kvůli prokázání návazností, rozhodnuto koncepčně navrhnout celkový 
koncept Olomouckého hradu.  

Celková koncepce chápe prostor Olomouckého hradu jako symbol duchovních, 
morálních a národních hodnot. Jednotlivé historické vrstvy návrší obsahují nejen 
stavební vývoj a vývoj osídlení místa, ale také vývoj postavení Olomouce ve správě 
církevních i světských územních celků. Obsahují množství   dějinných událostí, které 
jsou ze současného pohledu nespornými milníky. Máme-li předložit toto dějinné a 
duchovní poselství Olomouckého hradu, je nutné zjevně a hmatatelně vyjádřit 
monumentalitu Dómského návrší i vrstevnatost hmotných svědků dějin v živoucích 
organismech Krajiny, Města a Církve. Koncepce předpokládá, že organismy krajiny, 
města a církve jsou i v současné době schopny žít ve vzájemné symbióze a 
ohleduplnosti. Symbióze, jejímž cílem je všeobecný růst kladných hodnot. 

Z konkrétního pohledu je cílem studie umožnit vnímání celé monumentality 
hradu.   

Současný pozorovatel (nejen návštěvník, turista, ale také obyvatel návrší) má 
ve vnímání monumentální architektury katedrály z pozice Václavského náměstí, kde 
lze jen stěží dosáhnout potřebného odstupu od objektu, omezené možnosti. Zároveň 
při pohledu v lidském horizontu  (při rozhlédnutí) většinou chybí esteticky přívětivé 
momenty (viz precizně zvolená pozice označení Arcidiecézního muzea v travnatém 
porostu). Veškerá zdobnost průčelí budov, je-li zastoupena, je uplatněna povětšinou 
v pohledu vzhůru. Hmota katedrály, ačkoliv je jedním z atributů monumentality 



návrší, je pozorovateli skryta, nepřístupnost prostoru východně „za katedrálou“ pak 
zabraňuje tuto „hmotnost“ poznat tím nejprostším způsobem - obejitím. Podobně je 
tomu s možnostmi vnímání katedrály jak z centra města, tak ze severních částí 
Olomouce. Od centra je katedrála kryta vysokou zástavbou a je viditelná jen nad 
jejím horizontem. Ze severu je zahalena do hustých porostů vzrostlé zeleně pod 
hradbami a na tzv. Locatelliho bastioně. Stává se tak pro vzdálenějšího pozorovatele 
„tušenou“ nebo jen „z části zahlédnutelnou“. Vyzdvihujeme touto studií nutnost 
odkrytí katedrály, potažmo celého návrší, redukcí a přestavbou zeleně po severním 
obvodu návrší, abychom exponovali jeho vertikální  strukturu, která se počíná na 
odhaleném skalním masívu a vrcholí ve věžích katedrály. Možnost vystoupat pěší 
trasou  po skále či po hradbách do okrsku katedrály znamená moci tuto vertikalitu 
„zažít“. Možnost vystoupat po západní trase na bastion a dále na Václavské náměstí 
pak znamená možnost pochopit formování posvátného okrsku návrší 
Dómské návrší skrývá jistou dávku napětí mezi viditelným a neviditelným, přístupným 
a uzavřeným (nerozlišujíc veřejné a soukromé!) což výrazně spoluvytváří dlouhými 
věky nabyté „Genius loci“. Proto je třeba toto napětí podpořit vytvořením trasy, která 
provede pozorovatele „kolem“ míst, jež v sobě individuálně skrývají různé kombinace 
těchto atributů: Viditelná a nepřístupná zásobní parkánová (kapitulní) zahrada (nebo 
rajský dvůr), přístupné a viditelné sochařské lapidárium na Locatelliho bastionu (nebo 
komorní zahrady mezi katedrálou a „domem zvoníků“), neviditelné a nepřístupné 
dvory kanovnických domů (nebo zázemí arcidiecézního muzea a farní zahrada). Tyto 
jednotlivé „prostory na cestě“ budou mít svůj individuální režim respektující vlastnické 
práva a možnosti při jejich správě, ovšem vždy také odpovídající estetickou a 
symbolickou hodnotu. 
 
5.1   Václavské náměstí (V.N.) 

Tento prostor je chápán jako stabilizované území s hlavním vstupem z Dómské 
ulice. Nová koncepce, která počítá se zpřístupněním V.N. i ze severního úpatí hradu 
přináší nové podněty, které by měly mít dopad na stávající dispoziční členění 
náměstí. Nově je navrženo funkční uspořádání parku u katedrály (viz dále). Nová 
hranice i dispozice parku ovlivní řešení nástupního prostoru z náměstí. Parcelní 
hranice navazující přímo na průčelí katedrály je pro situování nového oplocení 
nevhodná. Průčelí by ztrácelo svou plasticitu. Proto je linie nového oplocení 
posunuta až za průčelí katedrály. 

Umožněním přístupu do prostoru V.N. ze severu dojde k částečné rehabilitaci  a 
připomenutí původní historické hradní brány. Na tuto skutečnost by mělo být 
přiměřeně reagováno při návrhu nového ztvárnění dlažby a novou hranici zeleně 
v návaznosti na Mlčochovu ulici i prostoru kolem sochy sv. Jana Nepomuckého (viz 
popis dalších lokalit). 

Současné dláždění žulovými kostkami by mělo být nahrazeno původní štětovou 
dlažbou (viz fragment v Mlčochově ulici). Způsob kladení je patrný z dochovaných 
fotografií. Rozsah zadlážděné plochy, vzhledem k navrhovaným změnám pozice 
oplocení mezi katedrálou a parkem a vzhledem k navrhovanému zmenšení ostrůvku 
travnaté plochy kolem sochy sv. J. Nepomuckého, by se měl zvětšit. 

 
5.2   Park jižně od katedrály, fortifikace, dům zvoníků čp. 810 

Tento prostor je koncepčně navržen jako uzavíratelný okrsek, kterým bude 
procházet úzký pěší koridor průchodu z V.N. Průchod dále směřuje schodišťovým 
přechodem na úroveň nižšího parkánu fortu a dále přes nové vložené schodiště 
směrem dolů do parku pod Dómem. Stávající mostek vedoucí z obytného domu na 



hradní ostroh bude nové schodiště podcházet (návaznost na koncepci zpracovatelů 
dokumentace parku pod Dómem).   

Prostor jižního parku mimo popisovaný průchod bude rozdělen na čtyři běžně 
nepřístupné zahrady, dvě zásobní květinové, avšak formálně upravené (parkánová a 
u „domu zvoníků“) a dvě formálně – pobytové ( u stěn katedrály). Okrsek bude 
oddělen od náměstí oplocením mírně zapuštěným oproti úrovni průčelí katedrály. 
Jednotlivé zahrady pak budou odděleny nízkými přehlednými ploty. Zahrady tak 
vytvoří přívětivou estetickou hladinu v přirozené úrovni lidského prostorového 
vnímání. 

         
5.3 Dómská ulice 

V Dómské ulici jsou navrženy tyto úpravy. Zadláždění od V.N. po linii 
očekávaného nálezu pozůstatků hradební zdi by mělo být provedeno ve stejné 
dlažbě jako náměstí bez obrub. Stopa hradební zdi by v dlažbě měla být znázorněna. 
Od této linie by komunikace včetně chodníků zůstala zachována včetně obrub 
(dorovnání vozidlové komunikace a obrub by proběhlo formou malé rampy před 
stopou hradební zdi. Z hlediska čitelnosti prostor a objektů je vhodné, aby byl 
umožněn alespoň úzký průhled do zahrady za ohradní zdí kaple. 

 
5.4   Socha sv. Jana Nepomuckého 

Rozpor mezi monumentalitou stupňovitého přístupu a komorním charakterem 
sochy bude řešen odstraněním kamenných stupňů. Názor zároveň vyplývá 
z původního konceptu osazení sochy. Zatravnění kolem sochy bude redukováno. 
Koncepce čtyř stromů kolem soklu zůstane zachována. Zatravněná plocha u průčelí 
hospodářského dvora bude zrušena. Zpevněná plocha zároveň umožní vhodnější 
obsluhu hospodářského dvora Arcidiecézního muzea. Východní cíp ostrůvku zeleně 
bude, s ohledem na další přístup k centru návrší a záměru vyznačit průběh hradební 
zdi a brány, zkrácen. Rovněž zpevněná plocha podél ohradní zdi u kaple Panny 
Marie Ochranitelky bude, vzhledem k posunu v hierarchii vstupů, rozšířena. Trávník 
podél ohradní zdi bude zrušen. 

 
5.5   Kaple Panny Marie Ochranitelky včetně prostoru za ohradní zdí 

V průběhu zpracování analýzy území byly zkoumány možnosti jak naplnit 
zadání revitalizace prostoru hradu a navrhnout místo pro požadovanou vybavenost 
území. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem V.N. a stanovisku církve k 
pozemku při Domu zvoníků, je do prostoru za ohradní zdí kaple navrženo umístění 
informačního střediska a veřejných WC. Nový přízemní objekt bude navržen tak, aby 
nebyla narušena linie ohradní zdi ani historické fortifikace hradu (naopak bude 
sledovat její původní linii). Část – informační centrum – je navržena jako 
transparentní do prostoru vnitřní zahrady navržené za ohradní zdí. Původní hradba 
uvnitř zahrady bude prozkoumána a půdorysné stopy vyznačeny.  Mezi stavebním 
tělesem kaple a ohradní zdí v Dómské ulici bude proveden úzký průhled do zahrady. 
Kaple bude takto zároveň prezentována jako částečně samostatný objekt. Vstup do 
prostoru za ohradní zdí bude veden stávající rekonstruovanou branou z V.N. a 
vybouraným otvorem za vnější linií hradby v Mlčochově ulici. Vybouraný otvor bude 
opatřen kovovou mříží. Na vnější linii ohradní zdi v Mlčochově ulici bude současnými 
prostředky vyznačena linie původní hradby. 
 
 
 



5.6   Mlčochova ulice 
Poněkud venkovská nálada ulice bude otevřena prostoru V.N. Výběžek zeleně 

z náměstí bude odstraněn a závěr ulice tak rozšířen do náměstí. Klad obnovené 
původní dlažby bez obrub a výškového rozdílu mezi chodníkem a komunikací bude 
ukončen ve stopě půdorysu bývalé hradní brány. Za touto stopou bude pokračovat 
stávající kladečský plán s obrubami. Z chodníku u ohradní zdi bude odstraněn 
zatravněný pás a dlažba dotažena až ke zdi. Bude opraveno nevhodné oplocení 
farní zahrady a materiál bude sjednocen do lapidární formy zděné nebo prkenné.    

 
5.7   Vnitřní dvory objektů Václavského náměstí 

Na základě průzkumu vnitřních dvorů uvnitř bloku Mlčochova, Dómská, 1. máje i 
dalších kanovnických domů,  které jsou průchozí či uzavřené, je navrženo, aby se 
staly součástí celkové koncepce ozeleněných vnitřních prostorů hradu - kapitulních 
zahrad. Tyto prostory mohou zůstat jako běžně nepřístupné, měly by ovšem doznat 
určitého řemeslného a uměleckého povýšení. Měly by být prezentovány jako 
samozřejmá součást hradu (například formou monografie) 

 
5.8   Fara čp. 814 
Objekt fary včetně farní zahrady je jednou ze zkoumaných možností jak zpřístupnit 
návrší ze severního úpatí (zřetelně ovšem za cenu omezení provozu farní zahrady). 
Zcela logické a z hlediska stavebně historického vývoje i vhodné otevření zazděné 
Brány všech svatých ze 13. století. Tento zásah by znamenal ohrazení, či zahloubení 
průchozího koridoru  v prostoru farní zahrady. Toto propojení by znamenalo zásah do 
vlastnictví metropolitní kapituly. Na západním cípu zahrady je situovaný objekt 
adaptovaný na garáž. K ní je přisazena nová kiosková trafostanice, která omezuje a 
degraduje západní část zahrady. Možná přestavba obou funkcí formou vzájemné 
integrace by prospěla farní zahradě i záměru prostupu k nižšímu bastionu (viz dále). 
Součástí stavebních úprav by měla být i výměna uličního oplocení farní zahrady. 

Rozvolněný prostor farní zahrady ovlivňuje atmosféru západního cípu náměstí.  
 

5.9   Scholasterie čp. 815  
Scholasterie je druhou možností prostupu hradební zdí, zpřístupnění návrší ze 

severu, z prostoru bastionu. Prostup je navržen prostorem dvorku mezi 
scholasterií (nyní bytový dům) a garáží ve farní zahradě. Probourání prostupu 
v hradební zdi umožní vestavbu přímého jednoramenného schodiště se dvěma 
mezipodestami. Komfortem prostupu by bylo zřízení prostoru pro plošinu výtahu pro 
osoby ZTP. Omezené prostorové podmínky a šířka dvorku (min. 2,5 m a max. 3,5 m) 
vyžadují v tomto případě zásah do objektu garáže i scholasterie (statické zajištění). 
Doporučuje se prověřit možnost přestavby garáže, případně její posunutí a integrace 
s blízkou kioskovou trafostanicí. Cílem je rozšíření profilu průchodu mezi scholasterií 
a garáží. Součástí stavebních úprav by měla být i obnova kvalitní klasicistní fasády 
původní scholasterie, případně i stavební úprava jejího konstrukčního pole u 
východního štítu s cílem umožnit integraci výtahové plošiny do objektu. Výtah uvnitř 
objektu by měl umožnit propojení podzemního a nadzemního podlaží domu 
(vzhledem k Mlčochově ulici). Tyto úpravy jsou podmíněny projednáním případně i 
výkupem části domu, který je v soukromém vlastnictví několika osob. Možné je i 
řešení bez výtahu, protože osobám ZTP je umožněno dosáhnout všech výškových 
úrovní trasy k vrcholu jiným způsobem. Kompenzační náhrada vlastníkům objektu je 
možná (spolufinancování obnovené fasády  

 



5.10 Vnitřní prostor bastionu 
Vnitřní prostor bastionu je chápán jako mezistupeň krajinářského pojetí parku 

pod bastionem a kultivovanými kapitulními zahradami na návrší hradu. Po vnější 
hraně bastionu je navrženo promenádní korzo beze stromů spojující všechny 
prostory v bastionu. Na úroveň bastionu bude umožněn výstup rampou situovanou 
podél stávajícího fragmentu opevnění. Rampa je umístěna částečně na sypaném 
valu a částečně volně bez podpor na konzolách zapuštěných do navrženého 
nadezdění stupňovitého zbytku hradby. Doplněné zdivo na fragmentu hradby bude 
jasně odděleno od původního.. Pozice rampy je záměrně volena tak, aby nebyla 
narušena pohledově souvislá linie hradby. Privatizace a způsob využívání prostoru 
východně od tzv. Podkovy zabránily dosavadnímu prostupu územím.  

Ve střední části bastionu bude vytvořen nástupní prostor do „Zahradního 
divadla“ (v místě dnešního letního kina) a do „Sochařského lapidária“ (dnešní hřiště 
minigolfu a servisní samostatný vstup na bastion či do lapidária z ulice Pekární). 
Zahradní divadlo se samostatným vstupem z nástupního prostoru a z tzv. 
„Cikánského výpadu“ by sloužilo například k veřejným produkcím letní scény 
vybraného divadla, k produkcím kočovných divadelních či filmových společností nebo 
ke společenským setkáním. Kulisy či promítací plátno by mohly být mobilní 
záležitostí. Zázemí tohoto provozu by bylo umístěno ve hmotě bastionu v návaznosti 
na vstupní prostor „Cikánského výpadu“. Tento výpad umožňuje propojení s Parkem 
pod Dómem. 

Prostor sochařského lapidária (například z depozitu olomouckého Muzea 
umění) by mohl být v samostatném režimu, případně i s dalším samostatným 
vstupem z Pekární ulice. 

V centrálním nástupním prostoru se nevylučuje možnost umístit kultivovaně 
řešený objekt občerstvení. Z tohoto prostoru je možný i prostup přes hradbu k 
Václavskému náměstí (otevřeným schodištěm s možností výtahové plošiny).  

Zeleň bastionu by se měla obejít bez vzrostlé zeleně vyšší než cca 4 metry, ta 
je hmotově přípustná pouze v prostoru sochařského lapidária. Oproti krajinářskému 
výrazu severních parků,  by bastion již měl mít přesnější kultivovanou formu 
s pravidelnějším řádem a reprezentativní intenzitou údržby. Na severním osluněném 
cípu bastionu (už zbaveného zvýšené části hlediště amfiteatru), je možné uvažovat i 
s výraznějším tvůrčím uplatněním kultivovaného plošného pokrytí záhony květin. 
Samotný nejsevernější cíp bastionu nabízí vytvořit zajímavý prostorový kontrast s 
výhledy na rušnou křižovatku (analogie s Denisovými sady v Brně).    

Na základě dendrologického průzkumu stromů lze vybrat hodnotné a 
perspektivní jedince, s kterými by mohla budoucí zahradně architektonická 
kompozice počítat. Při podstatném uvolnění dalších ploch odstraněním zpevněných 
nepropustných povrchů lze vytvořit obohacující kombinace vegetačních prvků 
(Strom-trávník, strom- skupina keřů, trávník- květinový záhon a podobně) což 
pokládáme za výzvu pro budoucí tvůrčí práci v prostoru bastionu. Vzrostlá zeleň 
může být použita například ve formě tvarovaných, pravidelných  bosketů (lesíky 
s nasazením korun nad 2,5m, ale výšky max. 4m), které obohatí zahrady o kontrastní 
přechody a živé „vnitřní“ prostory, zároveň zvýší ekologickou hodnotu úprav. 

   
 
5.11 Park pod bastionem 

Parkem pod bastionem je ozeleněný klidový prostor při Dobrovského ulici, 
donedávna nazývaný Sadem pionýrů. Ještě nedávno možný prostup tímto územím 



k ulici Pekární byl znemožněn privatizací objektu bývalé pekárny (dnes nazývaným 
Podkova). Restaurace i terasa tohoto objektu jsou přístupné pouze z ulice Pekární.   

Úpravnost a funkčnost parkové plochy by měla respektovat současné 
krajinářské pojetí kompozice. Dřevinné prvky v nově budovaných kreacích budou 
nízkého, případně středně vysokého charakteru do maximální výšky 3-4 m  
s ojedinělými vyššími soliterami tak, aby byla zřejmá linie horní třetiny hmoty zdiva 
tzv. Locatelliho bastionu. Přístupová rampa bude z větší části komponována jako 
nenápadný prvek v krajině parku.V rámci plochy „Parku pod bastionem“ nebo v její 
těsné blízkosti bude vybudováno stání několika autobusů a nástup na pěší okruh 
Dómským návrším.  

Na základě dendrologického průzkumu stávajícího parku pod bastionem bude 
zřejmě možné vybrat hodnotné a perspektivní jedince velmi vysoké kvality, ovšem 
pravděpodobně pouze v řádu několika kusů. Expozice, půdní poměry a mikroklima 
plochy opravňuje k předpokladu možnosti založení kvalitní krajinářské kompozice 
založené na otevřených plochách s výraznými solitérními stromy. Důraz lze klást na 
bohatost a kvalitu bylinných a keřových přírodě blízkých vegetačních prvků. Plochy 
pak mohou vytvářet volné pobytové trávníky vhodné k relaxaci, rekreačním 
pohybovým aktivitám a podobně. Základním principem takových úprav je minimum 
chodníků ve prospěch maxima kompaktních travnatých ploch.  

„Pročištěný prostor parku pod hradbou umožní odkrytí monumentálního průčelí 
katedrály směrem k ulici Dobrovského 
 
5.12 Další možné prostupy 

Byla zkoumána i hypotetická možnost prostupu otvorem v hradbě pod 
hospodářským dvorem Arcidiecézního muzea a pak podzemním otvorem - tunelem 
v baště do tzv. „Cikánského výpadu“ na východním okraji bastionu. Prokopáním 
tunelu ještě dál od Cikánského výpadu příčně cípem bastionu by oba parky byly 
spojeny. V tomto tunelu by byla umístěna vybavenost „Zahradního amfiteatru“, 
případně další expozice až k východu v parku pod bastionem. Z ústí tunelu pod 
bastionem by byl vyveden výstup až na promenádní korzo bastionu.  

Vyústění prostupu na návrší v prostoru hospodářského dvora by znamenalo 
velký zásah do koncepce Arcidiecézního muzea a překomponování celého provozu 
v prostoru dvora. Toto řešení pokládáme (z hlediska nastavených provozních vazeb 
a nutného zásahu do nedávno dokončené stavby Arcidiecézního muzea) za 
nevhodné.  
 
6. DOPRAVNÍ A PĚŠÍ OBSLUHA – NÁVRH  
 Hlavním pěším přístupem k hradu (duchovnímu centru) zůstává ulice Dómská, 
která v návaznosti na ulici Wurmovu tvoří nejpřirozenější a nejbezpečnější pěší 
propojení s Horním náměstím (správním centrem). Proto bude vhodné, již v rámci 
předprojektové přípravy rekonstrukce tramvajové trati od Paláce k náměstí 
Republiky, počítat s bezpečným a materiálově vhodným vyznačením pěší osy od 
Biskupského na Václavské náměstí. Pěší osa bude rozšířena – spojena- s řešením 
tramvajových zastávek MHD. Zastávka ve směru na náměstí Republiky bude 
rozšířena po celé délce až k ústí ulice Mlčochovy, která zůstane doplňkovou 
přístupovou komunikací k hradu. Propojení hradu k severní části města patrné 
z předchozího textu, je navrženo vložením nové rampy až k ulici Dobrovského. Zde 
je podél ulice navrženo parkoviště pro možnost krátkodobého odstavení autobusů. 
Při parkovišti by mohl být situován přehledný informační systém hradu, případně u 



navržené rampy malý objekt infocentra. Pěší propojení je vedeno cílem umožnit 
obejití celého návrší po blízkém obvodu. 
 Režim automobilové dopravy nepočítá s možností parkování vozidel ani 
autobusů v prostoru Václavského náměstí. Zde bude umožněno krátkodobé 
zastavení vozidel návštěvníků či obyvatelů pouze ve výjimečných případech na 
zvláštní povolení. 
 Pro řešení pěší i dopravní návaznosti řešeného území na komunikační systém 
města bude mít význam konečný tvar křižovatky Dobrovského, Dlouhá, Václava III. 
Přechod pro pěší z prostoru parku pod Dómem  směrem k Lazcům je při dnešní 
intenzitě dopravy prakticky nemožný.  
 Navržený koncept prostorového uspořádání, pěších vazeb k prostoru návrší, 
případně požadavek obousměrného připojení navrženého parkoviště na ulici 
Dobrovského by se měl stát podkladem nového návrhu křižovatky. Ani jedna ze 
současných tří variant řešení křižovatky plně nevyhovuje pěšímu prostupu územím.  
  
7. DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

Navržené řešení vyžaduje zásahy do parcel města Olomouce (SMO), 
Metropolitní kapitoly i soukromých subjektů. 

 
SMO: Veřejné prostory, prostory parků v bastionu a pod 

bastionem. Řešení stávajících pronájmů v prostoru 
stávajícího letního kina, letní restaurace a minigolfu. 

 
Metropolitní kapitula: Jižní park u katedrály a snížený parkán jako 

uzavíratelný okrsek s možností průchodu či 
mimořádného vstupu veřejnosti. Z hlediska návrhu na 
oplocení tohoto parku jednat s SMO o případném 
posunu parcelní hranice. 
Z hlediska dlouhodobého uvažovat o řízeném otevření 
farní zahrady s cílem uzavíratelného propojení 
s prostorem v bastionu 

 
Soukromé subjekty: Pro řešení koncepce hradu je nutné zpětné vykoupení 

parcely č.17 za ohradní zdí kaple od soukromé osoby. 
  

Z hlediska (opět řízeného) propojení návrší 
s prostorem v  bastionu vykoupit od soukromých 
osob dvorek bývalé scholasterie a případně jednat o 
možnosti integrace event. výtahové plošiny pro ZTP. 
Kompenzací jako součást projektu by mohly být 
rekonstrukce fasády.    

 
Vypracovali: ing. M.Krčma, ing. arch. T. Lampar, ing. arch. P. Pospíšil            12/2006
   
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Pohled na Dómské návrší z ulice Dobrovského 

 

 

 



              
  

 

 

 

 

 
Ústí ulice Mlčochovy do Václavského náměstí 

 

 

                     
                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Pěší propojení Horního a Václavského náměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Malé zahrady zřízené na parkánech, na plánu z roku 1828. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Katedrála od jihu, okolo roku 1831. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

                         
 

 

 
                           Návrh a stávající stav schodiště k soše sv. Jana Nepomuckého 
 

         



 
      Skica formování prostoru se sochou sv. Jana Nepomuckého. 

 
Skica průhledu od katedrály směrem k arcibiskupskému paláci. 
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                                                  ANALYTICKÁ STUDIE   ČÁST "A"            ROZBOROVÝ VÝKRES  1:1 000
ING. MARTIN KRČMA, ING.ARCH. TOMÁŠ LAMPAR, BC. JAN POSPÍŠIL, ING.ARCH. PAVEL POSPÍŠIL
OBJEDNATEL:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC                                                                           12/2006

LEGENDA PROBLÉMOVÝCH MÍST   I - neprůchodná křížová chodba, II - nevhodný plot dělící park u katedrály,  III - stáv. parcelní hranice - nevhodné ohraničení
náměstí, IV - monumentální schodiště u komorní sochy sv. Jana Nepomuckého, V - hranice zeleně omezující prostup a průhledy VI - nevhodně využívaný prostor za
ohradní zdí u kaple Panny Marie Ochranitelky VII - farní zahrada - nevhodné oplocení, prostup branou všech svátých VIII - býv. scholasterie - stavební úpravy pro
realizaci prostupu, IX - preference dopravy na úkor pěšího přístupu, X - nevhodné řešení prostoru bastionu, XI - nevhodná vzrostlá liniová zeleň podél koruny hradby,
XII - objekt zahradní restaurace XIII - dopravní závada XIV - nekoncepční výsadba
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Komunikační linie a prostupy: 1 - nejstarší přístup ulicí Mlčochovou, 2 - klasicistní přístup ulicí Dómskou,  3 - nově navržený prostup z hradebního parkánu,  4 - Cikánská branka, stávající výpad,
5 - nově navržený prostup z parku pod dómem,  6 - nově navržené propojení z parku pod bastionem,  7 - vstupní prostor do kapitulních zahrad,  8 - možnost obejití uzávěru katedrály sv. Václava,
9 - vstupní prostor do zahradního divadla,  10 - prostupnost koruny bastionu,  11 - technický vstup do lapidária,  12 - případný prostup Bránou všech svatých

C1 - parková zeleň pod bastionem,  C2 - pěší propojení,  C3 - stání návštěvnických autobusů

B1 -  hlavní nástupní prostor,  B2 - vstupní prostor do zahradního divadla,  B3 -  zahradní divadlo,  B4 - zázemí zahradního divadla ve hmotě bastionu a přístup Cikánskou brankou,
B5  - květinové záhony,  B6 - hradební ochoz,  B7 - sochařské lapidárium
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