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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ÚDAJE O STAVBĚ 
a) název stavby:

Studie	obnovy	Sadového	náměstí	na	Svatém	Kopečku

b) místo stavby: 

Kraj:		 	 	 Olomoucký	kraj

Katastrální	území:		Svatý	Kopeček	(okres	Olomouc),	669288,	

Parcelní	čísla:	 1,	2,	3,	4,	31,	33,	36/2,	12/2,	29/2,	5,	9,	10,	11,	12/1,	32/2,	25,	26,	32/1,	30,	

604/1,	605,	606,	296/1,	296/2,	553,	222,	234,	237/1,	228,	229,	604/9,	27,	28,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	

19,	20,	21,	6,	7,	8,	22,	23,	24,	233,	236

c) předmět dokumentace – studie

Stavba	–	trvalá	stavba

Účel	užívání	stavby	–	veřejně	přístupný	park

ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel:		 	 	 Statutární	Město	Olomouc

	 	 	 	 Útvar	hlavního	architekta

Zástupce	zadavatele:		 Ing.	Zdeněk	Bogoč,	administrátor:	Ing.	arch.	Jana	Křenková

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Gerten	s.r.o.	-	Ateliér	krajinářské	architektury

IČO:		 	 	 064	09	814	

Se	sídlem:		 	 Jívová	92,	783	16	Jívová	

Ateliér:		 	 Babíčkova	1123/6,	779	00	Olomouc	

Vypracovali:		 Ing.	Petr	Mičola,	krajinářský	architekt	(ČKA	02	813)

	 	 	 Ing.	Martina	Bláhová,	Ing,	Nikola	Burešová,	Ing.	Markéta	Burkotová

Ateliér	Vesměs	architekti

Se	sídlem:	 	 Kratochvílova	20,	Přerov

Vypracovali:		 Ing.	arch.	Milan	Šuška,	PhD.

Odborný	poradce	v	oblasti	dopravy:	

Alfaprojekt	Olomouc,	a.s.

Se	sídlem:	 	 17.	listopadu	1215/2	a,	772	00	Olomouc

Vypracovali:	 Ing.	Petr	Staněk
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Místo, které je řešeno není běžné, je to místo plné historie a magie. Místo, kde do sebe ener-

gie naráží a přetláčí jedna druhou, proplétají se, mísí se do prapodivných seskupení nutících 

pozorovatele přemýšlet o podstatě lidstva, života, vztahu k vyšším sférám, morálním hodno-

tám, ke hmotě a konzumnímu schématu našeho života.
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Studie	obnovy	Sadového	náměstí	na	Svatém	Kopečku	se	věnuje	návaznému	území	okolí	
barokní	baziliky	Navštívení	Panny	Marie,	jenž	je	po	staletí	symbolem	a	geniem	loci	celé	široké	
Hané	rozléhající	se	v	nížině	pod	chrámem.

Chrám	svou	světlou	fasádou	s	tmavými	lesy	na	pozadí	vítá	a	svítí	poutníkům	na	cestu	již	
z	veliké	dálky.	Svými	široce	„rozpaženými	dlaněmi“	zve	k	navštívení	a	tiché	modlitbě	v	chrámu	
i	při	pohledu	do	kraje	pod	ním.

Samotné	sídlo	Svatý	Kopeček	spadá	pod	správu	přibližně	8	km	vzdáleného	Statutárního	
města	 Olomouc.	 Místní	 část	 Svatý	 Kopeček	 sousedí	 ze	 západní	 a	 jižní	 strany	 s	 obcemi	
Samotišky	a	Droždín,	se	kterými	začíná	postupně	splývat	v	jeden	celek.	Na	severu	navazují	na	
území	Svatého	Kopečku	smrkové	lesy	katastrálního	území	Tovéř.	Směrem	na	severovýchod	
a	jihovýchod	se	rozkládají	obce	Radíkov	a	Lošov,	jež	jsou	taktéž	součástí	Statutárního	města	
Olomouc. 

K	trvalému	pobytu	bylo	na	Svatém	Kopečku	v	roce	2019	přihlášeno	712	obyvatel,	rozloha	
k.	ú.	činí	201	ha.	Svatý	Kopeček	má	plnou	občanskou	vybavenost.	 Funguje	zde	mateřská	
i	 základní	škola,	obchod	s	potravinami,	několik	 restaurací	a	občerstvení.	Svatý	Kopeček	 je	
propojen	s	Olomoucí	autobusovou	dopravou.	Obec	spadá	pod	správu	Statutárního	města	
Olomouce,	které	zastupuje	Komise	místní	části	č.	25	Svatý	Kopeček,	sídlící	na	Sadovém	náměstí	
7/26.	Ve	stejné	budově	se	nachází	také	pošta,	místní	knihovna,	dětský	lékař	a	pobočka	Policie	
ČR.

Svatý	 Kopeček	 je	 velmi	 turisticky	 atraktivní	 a	 nabízí	 vyžití	 kulturní,	 sportovní	 i	 přírodně	
naučné.	Mezi	největší	lákadla	patří	poutní	areál	baziliky	Navštívení	Panny	Marie	a	zoologická	
zahrada.	Obec	je	napojená	na	mnohé	turistické,	naučné,	běžkařské	a	cyklistické	trasy.	Svou	
polohou	spadá	do	území	Přírodního	parku	Údolí	Bystřice.	Svatý	Kopeček	byl	rodištěm,	místem	
působení	a	inspirací	v	tvorbě	mnoha	umělcům.	Mezi	nejznámějšími	byl	Jiří	Wolker,	který	zde	
trávil	prázdniny	u	prarodičů.	Dále	národní	umělci	Karel	Svolinský,	Bohumír	Dvorský	a	Stanislav	
Menšík.	Mezi	sochaře	působících	na	Svatém	Kopečku	se	řadí	Karel	Lenhart,	který	pro	Svatý	
Kopeček	vytvořil	mnoho	děl,	a	Josef	Stárek.

Barokní	 chrám	 Navštívení	 Panny	 Marie	 s	 poutním	 areálem	 jsou	 památkově	 chráněny	
jako	 národní	 kulturní	 památka.	 Chrám	 je	 kompozičně	 svázán	 s	 klášterem	 Hradisko	 osou,	
jež	 prostřednictvím	 lipové	 aleje	 oba	 objekty	 spojuje.	 V	 krajině	 je	 toto	 spojení	 patrné	 již	
pouze	částečně	 v	podobě	 lipové	aleje	mezi	 bazilikou	a	Chválkovicemi.	Osové	propojení	
je	 památkově	 chráněné.	 Ochranné	 pásmo	 je	 vytyčeno	 pro	 ochranu	 historicky	 vzniklého	
urbanistického	 schématu	 poutní	 aleje	 z	 Klášterního	 Hradiska	 k	 poutnímu	místu	 s	 bazilikou	
Navštívení	 Panny	Marie	 na	 Svatém	 Kopečku.	 Ochranné	 pásmo	 je	 rozděleno	 do	 8	 lokalit	
s	různými	regulativy.

A1. LOKALIZACE A ŠIRŠÍ VZTAHY

Myšlenková	mapa	řešeného	prostoru
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Významnou	a	zároveň	ojedinělou	kompozicí	 je	nepříliš	 známá	soustava	23	mariánských	
poutních	míst,	které	 jsou	vzájemně	pohledově	propojené,	z	nichž	18	se	 jich	nachází	přímo	
v	Olomouckém	kraji.

V	 bazilice	 Navštívení	 Panny	 Marie	 se	 konají	 pravidelné	 mše	 přibližně	 11x	 do	 týdne.	
Kromě	mší	a	poutí	probíhá	ve	Farním	centru	výuka	náboženství,	příprava	na	přijmutí	svátostí	
a	setkávání	společenství	v	rámci	farnosti.	Baziliku	lze	více	prozkoumat	v	rámci	pravidelných	
prohlídek	 s	 průvodcem.	V	areálu	poutního	místa	 je	 zbudované	muzeum.	O	chod	baziliky	
a	 vykonávání	duchovní	 služby	 se	 starají	 kněží	 z	 řádu	premonstrátů	 s	mateřským	 klášterem	
v	Praze	na	Strahově.

Řešené	 území	 Studie	 obnovy	 Sadového	 náměstí	 na	 Svatém	 Kopečku	 je	 vymezeno	
katastrálními	parcelami	číslo	1,	2,	3,	4,	31,	33,	36/2,	12/2,	29/2,	5,	9,	10,	11,	12/1,	32/2,	25,	26,	
32/1,	30,	604/1,	605,	606,	296/1,	296/2,	553,	222,	234,	237/1,	228,	229,	604/9,	27,	28,	13,	14,	15,	
16,	17,	18,	19,	20,	21,	6,	7,	8,	22,	23,	24,	233,	236.

Zájmové	 území	 hraničí	 na	 severu	 s	 komplexem	 budov	 Norbertina	 (Klášter	 sester	
premonstrátek,	Domov	sv.	Norberta,	Víceúčelové	centrum	Norbertinum)	a	rodinnými	domy.	
Z	východní	 strany	sousedí	 řešené	území	 s	výstavbou	 rodinných	domů,	veřejnými	 toaletami	
a	sídlem	 instituce	Lesy	ČR.	Jižní	hranici	vymezuje	budova,	ve	které	sídlí	komise	místní	části,	
pobočka	 Policie	 ČR,	 potraviny,	 dětský	 lékař	 a	 pošta.	 Na	 budovu	 navazují	 nízké	 garáže/
sklady	tzv.	Mexika,	které	používali	majitelé	kramářských	boudek	k	zásobování.	Hranice	dále	
pokračuje	krátkým	výběžkem	k	hlavní	silnici	na	ulici	Dvorského.	Dále	probíhá	kolem	budovy	
Hospicu	na	Svatém	Kopečku.	Západní	částí	území	je	návrší	Jana	Pavla	ll.,	hranice	probíhá	po	
rozhraní	travnaté	plochy	před	chrámem	a	ploty	okolních	zahrad.	

Kromě	 Sadového	 náměstí	 do	 řešeného	 území	 patří	 část	 ulice	 Holubova	 od	 Sadového	
náměstí	 k	 ZŠ	 Dvorského	 a	 ulice	 vedoucí	 od	 budovy	 KMČ	 kolem	 restaurace	Chalupa	 Na	
schůdkách	směrem	k	ulici	Dvorského.

Charakter	 zájmového	 území	 můžeme	 rozdělit	 na	 tři	 části,	 jež	 mají	 naprosto	 odlišnou	
atmosféru	a	ráz.	Do	první	části	řadíme	plochu	návrší	Jana	Pavla	ll.	před	bazilikou,	otevřený,	
vzdušný	 prostor,	 patřící	 chrámu,	 výhledům	 a	 duchovnu.	 Druhou	 částí	 je	 Sadové	 náměstí	
řešené	jako	parková	plocha	se	vzrostlými	dřevinami,	sítí	komunikací,	kramářskými	boudami	
a	barokním	sousoším	sv.	Jana	Nepomuckého.	Třetí	část	s	odlišným	charakterem	je	část	ulice	
Holubova	od	sadového	náměstí	po	ZŠ	Dvorského.

Pouť na Svatý kopeček	(Bohumil	Dvorský,	olej	na	plátně)
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ORTOFOTO SNÍMEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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B_ANALYTICKÁ ČÁST
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Geomorfologické členění: 
	 Systém		 	 	 –	Hercynský
	 Provincie	 	 	 –	Česká	vysočina
	 Subprovincie		 	 –	Krkonošsko	–	jesenická	
	 Oblast		 	 	 –	Jesenická	
	 Celek		 	 	 –	Nízký	Jeseník
	 Podcelek		 	 	 –	Domašovská	vrchovina
	 Okrsek		 	 	 –	Radíkovská	vrchovina

Geologické charakteristiky: 
droby,	jílovité	břidlice,	prachovce	a	kamenitý	až	hlinito-kamenitý	sediment	(v	zájmovém	

území	droby)

Pedologické charakteristiky: 
hnědozem	 luvická,	 kambizem	 modální,	 kambizem	 oglejená,	 hnědozem	 modální,	 glej	

modální,	luvizem	modální,	hnědozem	oglejená	(v	zájmovém	území	–	kambizem	modální)

Potenciální přirozená vegetace: 
lipová	dubohabřina	(Tilia	cordata,	Quercus	robur,	Quercus	petraea,	Carpinus	betulus)

Biogeografická charakteristika
Nízkojesenický	bioregion

Bioregion	 je	 tvořen	náhorními	plošinami	na	 kulmu	 se	 sítí	 údolí,	 zaříznutých	do	 svahů	na	
obvodu	 pohoří.	 Bioregion	 je	 hercynského	 charakteru,	 se	 zřetelným	 pronikáním	 prvků	
společenstev	 karpatské	 i	 polonské	 podprovincie.	 Převažuje	 biota	 4.,	 bukového	 stupně,	
při	okrajích	 s	ostrůvky	3.,	dubovo-bukového	a	v	nejvyšších	polohách	5.,	 jedlovo-bukového	
stupně,	s	ochuzenými	horskými	společenstvy.	Potenciální	vegetace	je	řazena	do	květnatých,	
na	východě	bikových	bučin,	v	údolích	se	suťovými	lesy.	V	lesích	převažují	kulturní	smrčiny,	na	
svazích	jsou	četné	rozsáhlejší	bučiny	a	suťové	lesy,	místy	jsou	vlhké	louky	a	mezofilní	pastviny.

Klimatologická charakteristika:
Zkoumané	území	se	nachází	dle	Quitta	v	klimatické	mírně	teplé	oblasti	MT	10	a	MT	9.

B1. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

  Klimatické oblasti MT 10 Klimatické oblasti MT 9 

Počet letních dnů 40–50 40–50 
Počet dnů s průměrnými teplotami 10 °C a více 140–160 140–160 
Počet mrazivých dnů 110–130 110–130 
Počet ledových dnů 30–40 30–40 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 - -3 -3 - -4 
Průměrná teplota v červenci (°C) 17–18 17–18 
Průměrná teplota v dubnu (°C) 7–8 6–7 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7–8 7–8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100–120 100–120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400–450 400–450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250–300 250–300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50–60 60–80 
Počet dnů zamračených 40–50 40–50 
Počet dnů jasných 120–150 120–150 
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B2. PAMÁTKOVÁ PÉČE

„Ochranná	pásma	chrámu	Navštívení	P.	Marie	na	Sv.	Kopečku	a	kláštera	Hradisko“

Do	 řešeného	území	patří	 několik	 objektů	chráněných	Národním	památkovým	ústavem	
jako	národní	kulturní	památka	a	kulturní	památka.	Kromě	 jednotlivých	budov	a	objektů	 je	
vymezeno	„Ochranné	pásmo	chrámu	Navštívení	P.	Marie	na	Sv.	Kopečku	a	kláštera	Hradisko“.

Národní kulturní památky (NKP), kulturní památky (KP)
•	 Poutní	areál	s	kostelem	Navštívení	Panny	Marie	(KP,	NKP)

o	 Kostel	Navštívení	Panny	Marie	(KP,	NKP)

o	 Terasa	se	schodištěm	(KP,	NKP)

o	 Jižní	rezidence	(KP,	NKP)

o	 Severní	rezidence	(KP,	NKP)

o	 Ambit	s	kaplí	Jména	Panny	Marie	(KP,	NKP)

o	 Severní	křídlo	se	Svatými	schody	(KP,	NKP)

o	 Spojovací	krček	(KP,	NKP)

o	 Sousoší	sv.	Norberta	(KP,	NKP)

o	 Sousoší	sv.	Jana	Nepomuckého	(KP

•	 Budova	špitálu	(KP)

•	 Poutní	dům	(KP)

•	 Poutní	alej	s	kostelem	sv.	Barbory,	kapličkou	a	drobnými	objekty	(KP)

„Ochranné pásmo chrámu Navštívení P. Marie na Sv. Kopečku a kláštera 
Hradisko“.

Ochranné	 pásmo	 chrámu	 Navštívení	 P.	 Marie	 na	 Sv.	 Kopečku	 a	 kláštera	 Hradisko	
památkově	 chrání	 historicky	 vzniklé	 urbanistické	 schéma	 poutní	 aleje	 mezi	 zmiňovanými	
barokními	objekty.	Pásmo	 je	 rozděleno	do	8	 lokalit	 s	 rozlišnými	 regulativy.	Řešené	území	se	
nachází	v	první	lokalitě,	která	se	dále	člení	do	dalších	tří	regulačních	pásem.

III. regulační pásmo	(převážně	obytná	zástavba)	

Nepřípustná	je	výstavba	objektů	přesahujících	svými	rozměry	půdorysně	20x15	m,	výškově	
dvě	nadzemní	podloží	a	podkroví.	Současně	nesmí	vybočovat	z	úrovně	a	charakteru	okolní	
zástavby.

II. regulační pásmo (převážně	zahrady	s	chatami	a	bez	chat,	pole,	louky):	

Nelze	povolovat	rozšiřování	a	umisťování	nových	pozemních	objektů	a	staveb,	s	výjimkou	
úkrytů	na	nářadí,	a	 to	pouze	 v	 zahradách	bez	chat.	 Tyto	úkryty	musí	 splňovat	následující	
parametry:

typ	střechy:	pultová,	sedlová

výška	stavby:	max.	2,5	m

zastavěná	plocha:	max.	4	m2

stavba	nesmí	mít:	základy,	komín,	přípojku	el.	energie,	sklep	ani	podkroví

Stavebník	musí	současně	prokázat,	že	stavba	není	pohledovou	závadou

Dále	 nelze	 sázet	 a	 pěstovat	 stromy	 s	 výškou	 koruny	 vyšší	 než	 3	m	 a	 sázet	 a	 pěstovat	
jehličnany	a	exotické	druhy	vzrůstných	dřevin

I. regulační pásmo

Je	nepřípustné	povolovat	 jakékoli	nové	pozemní	objekty	a	stavby	a	realizovat	výsadbu	
stromů.	Na	celém	území	 lokality	č.1	 lze	měnit	 typ	kultury	 jen	se	souhlasem	referátu	kultury.	
Jen	ve	výjimečných	případech,	 kdy	 změna	kultury	bude	mít	prokazatelně	příznivý	dopad	
na	vzhled	lokality,	lze	připustit	jinou	změnu	kultury,	než	změny	na	ornou	půdu	nebo	louku.	Při	
případném	dělení	parcel	nelze	tyto	oplocovat.
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B3. POHLED DO HISTORIE
1629   založení	poutního	místa	Janem	Andrýskem	

1632  nalezení	mariánského	obrazu

1669   položen	 základní	 kámen	 ke	 kostelu,	 k	 němuž	 projekt	 vypracoval	 architekt	
Giovanni Pietro Tencalla 

1. října 1679 hotový	chrám	vysvěcen	biskupem	Karlem	hrabětem	z	Lichtenštejna-Kastelkornu

1684		 	 postavena	prelátská	rezidence	a	spojena	s	kostelem	krytou	chodbou	(ambitem)

1678–1689	 podél	 poutní	 cesty	 jsou	 na	 sloupech	 vztyčovány	 sochy	 bolestného	 růžence	
a	Panny	Marie	Svatokopecké	=	sochy	nejsou	u	paty	hory,	ale	začínají	u	její	paty	při	výstupu	
nahoru 

1697  posvěcení	základního	kamene	ke	špitálu	(dnes	budova	Lesů	České	republiky)	

1705   příchod	prvních	osadníků	z	Olšan

1705   požár	v	poutním	domě	(dnešní	Hospic),	uhořelí	poutníci	byli	pochováni	v	blízkém	
lese	a	nad	jejich	společným	hrobem	byla	postavena	kaple	sv.	Barbory	(dnešní	starý	hřbitov)

1710   správa	poutního	místa	povýšena	na	převorství	

1718   dokončena	kaple	Jména	Panny	Marie,	která	 je	s	 rezidencemi	spojena	ambity	
s	dalšími	dvěma	bočními	kaplemi	

1720   uvádí	se	výstavba	prvních	krámků	prodejců	devocionálií	při	vnější	zdi	ambitu	-	
dokončena	přístavba	patrových	rezidencí,	návrh	je	připisován	Domenicu	Martinellimu

1725		 	 před	oslavami	v	 roce	1732	–	byly	provedeny	velké	úpravy	a	výzdoby	 interiéru	
i	exteriéru	kostela	včetně	jeho	okolí	

- před	oslavami	v	 roce	1732	–	byly	provedeny	velké	úpravy	a	výzdoby	 interiéru	 i	exteriéru	
kostela	včetně	jeho	okolí

1732  konala	 se	 slavnost	 ke	 100.	 výročí	 založení	 kaple	 a	 korunování	 mariánského	
obrazu.	Před	oslavami	provedeny	velké	úpravy	a	výzdoby	interiéru	i	exteriéru	kostela	včetně	
jeho	okolí

1739   dokončení	soch	dvanácti	apoštolů	a	soch	sv.	Rocha	a	sv.	Šebestiána	na	atice	
obou	rezidencí	od	Josefa	Winterhaldera

1739  za	hostincem	založena	klášterní	barokní	zahrada	(dnes	Arcibiskupské	lesy	a	statky	
Olomouc	s.r.o.)

1744		 	 zahájena	stavba	dvora,	tj.	špýcharů,	stodoly	a	obytné	budovy	s	mansardovou	
střechou	(dnešní	Fojtství)

1740–1745 Jiří	Antonín	Heinz	pracuje	na	sousoší	sv.	Jana	Nepomuckého	(prostranství	mezi	
chrámem	a	špitálem	sv.	Norberta,	dnes	náměstí	Sadové) 

kolem	r.	1744	-	veduta	(M-	Engelbrecht)	

Andrýsek	nalézá	místo	kaple kolem	r.	1944	-	pohled	na	kramářské	boudy

1907	-	pohled	na	baziliku 19.století	-	pohled	na	baziliku

Mariánský	obraz

1829	-	veduta
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1749  v	klášterní	zahradě	vybudován	skleník	pro	uložení	palem	a	okrasných	dřevin

1753  do	 ambitů	 umístěno	 sousoší	 sv.	 Norberta	 od	 bratrů	 Josefa	 a	 Antonína	
Winterhalderových

1752  budování	přímé	cesty	z	kláštera	Hradisko	na	Svatý	Kopeček	přes	chválkovické	
louky	a	dále	přes	Pavlovičky	a	Chválkovice	

=	 tzv.	Černá	cesta	byla	prvním	úsekem	cesty	na	Sv.	Kopeček,	 tudíž	 se	nemusela	objíždět	
a	Chválkovice	jsou	až	na	konci	Olomouce	za	Pavlovičkami

1784  dekretem	Josefa	 ll.	 zrušen	 řád	premonstrátů	a	 tudíž	 i	hradiská	kanonie	včetně	
svatokopeckého	proboštství 

1785  na	Svatém	Kopečku	zřízena	fara

1787  parcelace	dvorů	z	bývalého	majetku	hradiského	kláštera,	vznik	Mariánské	vsi	či	
Mariánova,	předchůdce	obce	Svatý	Kopeček

1792  původní	budova	klášterní	rezidence	prodána	a	následně	zbourána 

1846,	 	 římskokatolická	farnost	předána	do	správy	Královské	kanonie	premonstrátů	na	
Strahově	(v	Praze)	

1833–1845 byly	 opraveny	 chátrající	 budovy	 a	 zbudována	 zahrada.	 Opravy	 pokračují	
i	v	dalších	letech	až	do	roku	1896

1845 a 1870 budování	železnice	do	Zábřehu	a	Šternberka	zasáhlo	do	přímého	spojení	kláštera	
Hradiska	se	Svatým	Kopečkem	

1886  císařským	nařízením	zrušena	olomoucká	pevnost 

1866  prusko-rakouská	válka,	vykácení	veškerých	stromořadí	v	těsné	blízkosti	města	

=	přehodit	s	předešlým	údajem	

1870  zahájení	stavby	vojenské	silnice	přes	Droždín	na	Svatý	Kopeček	a	do	Radíkova	
(dnešní	okresní	silnice)	

1870  zahájení	výsadby	nové	aleje	mezi	Chválkovicemi	a	Svatým	Kopečkem	

=	přehodit	s	předešlým	údajem	

1901–1913 úpravy	interiéru	chrámu,	na	schodišti	před	průčelím	chrámu	instalovány	sochy	
sv.	Cyrila	a	Metoděje	

1901–1902 stavba	prvního	kláštera	sester	řádu	sv.	Norberta	(Ústavní	ulice)

13. srpna 1932 zahájeny	slavnosti	300.	výročí	dokončení	stavby	první	kaple	a	200.	výročí	
korunovace	mariánského	obrazu	

13. dubna 1950 přepadla	 Státní	 bezpečnosti	 v	 rámci	 „akce	 K“	 klášter	 premonstrátů	 na	
Svatém	Kopečku	a	řádové	kněze	internovala.	Duchovní	správu	převzali	diecézní	kněží	

11. února 1990	 návrat	premonstrátů	na	Svatý	Kopeček 

1995  návštěva	papeže	Jana	Pavla	ll.,	povýšení	svatokopeckého	chrámu	na	baziliku	
minor

kolem	r.	1940	-	pohlednice

1958	-	pohled	na	baziliku

kolem	r.	1945	-	pohled	na	baziliku

1918	-	pohled	na	baziliku 1940-	pohled	na	baziliku

zdroj	textu:	ING.	MARKOVÁ,	Jarmila	a	Jana	ING.	VRÁŽELOVÁ.	
Historická	analýza	vývoje	svahů	Svatého	Kopečka	u	Olomouce:	

Národní	památkový	ústav,	Olomouc.	1994,	130.
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B4. KOMPOZIČNÍ PRINCIPY

Barokní	národní	kulturní	památka	bazilika	Navštívení	Panny	Marie	se	svým	působením	není	
záležitostí	pouze	nejbližšího	okolí.	Naopak	svými	barokními	osami	a	principy	vstupuje	do	široké	
krajiny	Hornomoravského	úvalu.

Bazilika	je	osově	svázaná	s	mateřským	klášterem	Klášterní	Hradisko.	Osu	představuje	poutní	
cesta	s	alejí,	severní	část	jako	tzv.	Papežská	cesta	je	v	území	dodnes,	jižní	část	(od	kláštera	
po	trať	na	Šternberk)	byla	zrušena	stavbou	nákladového	nádraží.	Od	baziliky	vedly	další	dvě	
osy	v	podobě	klasického	barokního	trojzubce.	Osy	 jsou	dodnes	čitelné,	 i	když	 je	částečně	
překryly	zahrádkářské	kolonie	pod	bazilikou.	

Projevem	velké	religionistiky	regionu	Hané	je	hustá	síť	poutních	kostelů,	v	čele	s	krajinnou	
dominantou	Sv.	Kopečku.	Hlavně	v	baroku	silně	uctívaný	kult	Panny	Marie	zanechal	v	krajině	
ojedinělou	soustavu	mariánských	poutních	míst.	Síť	čítá	23	navzájem	pohledově	propojených	
kostelů	s	mariánským	zasvěcením.	Z	nichž	se	18	nachází	v	Olomouckém	kraji.	K	těmto	poutním	
místům	je	třeba	započítat	kostel	sv.	Štěpána	Prvomučedníka	v	Klášterním	Hradisku.

Mariánská	poutní	místa	jsou	spojena	pouze	pohledovými	osami	a	bazilika	na	Sv.	Kopečku	
je	bodem,	ze	kterého	osy	vycházejí.	

Mezi	kostely	mariánské	poutní	sítě	patří:

-	 Barokní	chrám	Navštívení	P.M.	Sv.	Kopeček	u	Olomouce

-	 Barokní	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Velký	Týnec

-	 Novogoticky	přestavěný	chrám	Nanebevzetí	P.M.	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Cholina

-	 Barokní	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Kojetín

-	 Barokní	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Kralice	na	Hané

-	 Novogotický	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Stará	Ves

-	 Neogoticky	přestavěný	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Mostkovice

-	 Renesanční	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Uničov

-	 Barokní	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Slatinice

-	 Pozdně	barokní	chrám	Nanebevzetí	P.M.	Hnojice

-	 Barokní	chrám	Narození	P.M.	Protivanov

-	 Klasicistně	přestavěný	chrám	Narození.	P.M.	Dubany

-	 Barokní	chrám	Očištění	P.M.	Dub

-	 Gotický	chrám	Neposkvrněného	početí	P.M.	Olomouc	–	Sokolská

-	 Barokní	chrám	Zvěstování	P.M.	Olomouc	–	Dolní	náměstí

-	 Barokní	chrám	Zvěstování	P.M.	Myslejovice

-	 Barokní	chrám	P.M.	Bolestné	Šubířov

-	 Barokní	chrám	P.M.	Bolestné	Jednov

-	 Klášter	Klášterní	Hradisko	s	chrámem	Sv.	Štěpána	Prvomučedníka

(Kulturní	krajina	oblasti	Svatý	Kopeček	a	síť	mariánských	kostelů,	Löw)

Svatý	Kopeček	a	síť	Mariánských	kostelů	
zdroj:	Kulturní krajina oblasti Svatý Kopeček a síť mariánských kostelů,	LÖW	&	spol.,	s.r.o.

zdroj:	Kulturní krajina oblasti Svatý Kopeček a síť mariánských kostelů,	LÖW	&	spol.,	s.r.o.
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B5. SOUČASNÝ STAV - TECHNICKÉ PRVKY 
Jak	bylo	 zmíněno	v	úvodní	charakteristice	území	 (kap.	 Lokalizace	a	 širší	 vztahy)	 řešené	

území	lze	rozdělit	do	několika	lokalit,	které	mají	svůj	ojedinělý	a	výjimečný	charakter.	

B5.1  Severní část Sadového náměstí, mezi chrámem a Norbertinem
Severní	část	území	charakterizuje	dlážděná	komunikace	s	parkovacími	stáními	v	její	severní	

části.	Parkování	probíhá	na	nezpevněné	ploše	a	jednotlivá	odstavná	místa	nejsou	značeny.	
Do	 nedávné	doby	 se	 zde	 nacházely	 vzrostlé	 lípy,	 které	byly	 vykáceny	 na	 jaře	 roku	 2022.	
Odstavená	auta	najížděla	až	k	patám	stromů	a	zatěžovaly	 jejich	kořenový	 systém.	Kromě	
komunikace	se	zde	nacházejí	vjezdy	do	areálu	Norbertina	a	brána	do	farní	zahrady.	Dlážděná	
komunikace	baziliky	přechází	do	oblouku	v	předprostoru	pod	bazilikou.	

B5.2  Návrší Jana Pavla II.
Otevřená,	svažitá,	travnatá	plocha	návrší	Jana	Pavla	II.	je	členěna	hlavní	sítí	komunikací	

v	podobě	dlážděného	oblouku	pod	bazilikou	a	osou	vycházející	z	hlavního	vstupu	do	baziliky,	
která	prostřednictvím	přímé	cesty	postupně	přechází	v	 lipovou	alej	 směrem	do	Samotišek.	
Další	 dlážděné	 cesty	 vedou	 od	 oblouku	 směrem	 do	 vedlejších	 vchodů	 severní	 a	 jižní	
rezidence.	Hlavní	 cesty	 jsou	občasně	 využívané	 k	pojezdu	automobilů	obsluhy	chrámu	či	
majitelů	pozemků	v	zahrádkářské	kolonii	na	svazích	pod	chrámem.	Kromě	těchto	cest	návrším	
prostupují	chodníčky	převážně	pro	pěší.	Z	jižní	strany	vede	chodník	ze	směru	od	Droždína,	ze	
severní	strany	ze	Samotišek.	Severní	chodník	je	využíván	častěji,	převážně	obyvateli	Samotišek	
bydlící	v	severní	části	obce.	Plochu	návrší	 tvoří	 travnatý	porost	se	starými	solitérními	stromy	
rozestavenými	do	nepravidelného	oblouku.	Prostoru	opticky	vévodí	kulisa	fenomenální	baziliky	
se	svými	schodišti,	zdobnou	fasádou	a	sochami	na	atikách	bočních	rezidencí.	Ve	spodní	části	
návrší	u	osové	cesty	pod	chrámem	se	nachází	kamenný	kříž	s	kamenným	klekátkem	z	roku	
1900.

B5.3  Jižní část Sadového náměstí, kolem kramářských bud 
Z	návrší	směrem	do	jižní	části	řešeného	území	s	kramářskými	boudami	vede	cesta	obloukovým	

průchodem	v	jižní	rezidenci.	Druhý	méně	používaný	průchod,	kterým	se	lze	dostat	skrz	budovy,	
se	nachází	mezi	hospicem	a	dostavbou	Lachovy	cukrárny.	Oba	průchody	vedou	na	svažité	
území	pod	korunami	starých	jírovců.	

Kramářské	boudy	přistavěné	k	jižní	stěně	ambitu	byly	dříve	místem	prodeje	nejrůznějších	
církevních,	světských	suvenýrů	i	občerstvení	pro	přicházející	poutníky	a	návštěvníky.	Obchodní	
funkce	těchto	malých	objektů	není	již	naplňována	v	takové	míře,	jako	v	minulosti.	V	nynější	
době	fungují	cca	2–3	krámky.	Obchodní	funkce	vystřídala	obytnou.	Krámky	jsou	v	osobním	
vlastnictví,	 což	 se	 promítá	 do	 architektonického	 stylu,	 ve	 kterém	 jsou	 prováděny	 drobné	
stavební	úpravy	z	různých,	často	nevhodných	a	nesourodých	materiálů.	

Na	boudy	přímo	navazuje	mírný	svah	řešený	 jako	kamenné	schodiště,	 jinde	 jako	záhon	
se	stálozelenými	keři	či	dlážděná	kamenná	plocha	s	přistavenými	zahrádkami	občerstvení.	
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Souběžně	s	krámky	vede	asfaltová	komunikace.	Podél	ní	jsou	rozestavené	lavičky.	K	asfaltové	
cestě	 přiléhá	 travnatá	 plocha,	 pod	 kterou	 je	 štěrková	 plocha	 s	 lavicemi	 a	 stoly.	 Ta	 je	
zakončena	kamennou	opěrnou	zdí,	která	podpírá	a	vymezuje	svah	od	cesty	kolem	budovy	
hospicu.	Pobytovou	štěrkovou	plochu	a	cestu	kolem	hospicu	propojuje	betonové	schodiště	
se	středovým	zábradlím.	

Přístupovou	 cestu	 od	 ulice	 Dvorského	 směrem	 ke	 kramářským	 boudám	 tvoří	 z	 části	
komunikace	se	smíšeným	provozem	pěších	a	automobilů	dopravní	obsluhy	hospicu.	Cesta	
u	budovy	hospicu	končí.	Směrem	k	boudám	vede	dlážděný	chodník	se	schodovými	stupni	
pouze	pro	pěší.	Kolem	cesty	 jsou	 rozmístěny	 informační	 rozcestníky,	cedule	a	automat	na	
jízdenky	MHD.	Na	 chodník	 navazují	 z	 pravé	 strany	 při	 chůzi	 od	 ul.	 Dvorského	 2	 další	 úzké	
chodníky,	 které	 jsou	 v	 současnosti	 zarostlé	 trávou.	 Třetí	 chodník	 navazuje	 z	 leva	 a	 vede	
k	posezení	na	štěrkové	ploše	pod	jírovci.	Chodník	je	před	boudami	zakončen	dvěma	kovovými	
sloupky	proti	vjezdu	aut.	

B5.4  Prostranství kolem sousoší sv. Jana Nepomuckého
Prostranství	 kolem	 sousoší	 navazuje	 na	prostor	před	 kramářskými	boudami.	 Propojen	 je	

asfaltovou	cestou/plochou,	která	se	kruhovitě	rozlévá	kolem	barokní	dominanty.	V	jižní	části	
od	sousoší	je	v	terénu	vymodelován	nízký	val	s	pěšinou,	kolem	které	jsou	rozestaveny	lavičky	
s	výhledem	na	sv.	Jana	Nepomuckého.	

Na	ploše	je	i	přes	zákaz	vjezdu	(s	výjimkou	zásobování	od	17,00	–	9,00	h)	zvykem	parkovat	
automobily.

B5.5  Prostor před budovou KMČ
Kolem	 sousoší	 chodník	 pokračuje	 k	 budově	 KMČ,	 kde	 kromě	 komise	 místní	 části	 sídlí	

pobočka	městské	policie,	pošta,	dětský	lékař,	potraviny	a	knihovna.	K	budově	směřují	cesty	
od	ul.	Dvorského	(místními	vnímána	jako	hlavní	přístup	na	Sadové	náměstí),	chodník	ze	severní	
části	Sadového	náměstí	a	cesta	vedoucí	k	budově	hospicu.	Na	křížení	cest	před	budovou	
KMČ	vznikly	dva	 trojúhelníkové	 travnaté	ostrůvky.	Na	 jednom	 je	umístěn	kamenný	pomník	
s	mramorovou	deskou	věnovaný	obětem	světových	válek.	Druhý	tvoří	travnatá	plocha.	

Před	budovou	KMČ	je	umístěno	pět	informačních	nástěnek.	Vedle	budovy	pak	stanoviště	
tříděného	odpadu.	

Řešené	území	pokračuje	do	ulice	kolem	restaurace	Chalupa	Na	Schůdkách,	před	kterou	
jsou	umístěna	parkovací	stání.

B5.6  Východní část Sadového náměstí
Východní	část	Sadového	náměstí	vymezuje	komplex	baziliky	Navštívení	Panny	Marie	s	kaplí	

Jména	Panny	Marie,	rodinné	domy	stojící	po	obvodu	či	domy,	které	dělí	od	náměstí	zahrady.	
Kolem	obvodu	vede	asfaltová	silnice.	Plocha	východní	části	je	charakteristická	diagonálně	
procházejícími	cestami,	které	se	kříží	za	kaplí	Jména	Panny	Marie	a	tvoří	travnatý	trojúhelník,	
ve	kterém	do	nedávna	rostly	vzrostlé	stromy.	Cesty	od	travnatých	ploch	se	stromy	oddělují	
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vysoké	betonové	obrubníky.	Terén	plochy	se	svažuje	směrem	k	jihu.	Na	komunikaci	vedoucí	
diagonálně	k	Norbertinu	parkují	auta.	

Ve	východní	frontě	domů	jsou	umístěny	veřejné	toalety.	Směr	toalet	je	v	území	je	značen	
mnoha	cedulemi.	

Před	veřejnými	toaletami	jsou	vybudována	dvě	parkovací	místa.	

Na	východní	část	Sadového	náměstí	navazují	ulice	Krejčího,	Menšíkova	a	Holubova.

B5.7  Ulice Holubova, předprostor ZŠ Dvorského
Do	řešeného	území	patří	část	ulice	Holubova	vedoucí	od	Sadového	náměstí	k	předprostoru	

před	základní	školou	Dvorského.	Ulice	se	směrem	od	náměstí	skládá	z	plochy	komunikace,	
úzkého	 záhonu	 s	 výsadbami	 šeříků	 na	 kmíncích	 s	 podsadbou	 keřů,	 chodníku	 pro	 pěší	
a	zeleného	pásu	se	vstupy	do	domů.	Před	budovou	ZŠ	se	ulice	rozšiřuje	v	zelený	klín	vymezený	
silnicemi.	Jedna	pokračuje	 jako	ulice	Holubova,	druhá	se	mění	v	ulici	K	Hájence	ve	směru	
k	ZOO.	Zelený	klín	sestává	z	travnaté	plochy,	kterou	příčně	dělí	pěší	chodník	z	šedé	zámkové	
dlažby.	V	 jižní	části	u	 restaurace	U	Kameňa	 jsou	parkovací	 stání.	Od	 travnaté	plochy	 jsou	
odděleny	nízkým	živým	plotem.	V	severní	části	zelené	plochy	směrem	do	ulice	K	Hájence	stojí	
trafostanice.	Na	ploše	roste	několik	vzrostlých	stromů	různého	stáří,	zdravotního	stavu	i	druhu.	

Dlážděný	prostor	těsně	navazující	na	budovu	školy	je	od	veřejného	prostranství	oddělen	
zděným	plotem,	před	 kterým	 je	 ve	 směru	od	ulice	 vysazeno	několik	 stromů	 s	 podsadbou	
nízkých	keřů.	Živý	plot	se	nachází	rovněž	za	plotem.	

Prostor	před	základní	školou	 je	místem,	kam	vozí	 rodiče	své	děti.	Auta	do	prostoru	vjíždí	
i	přes	zákaz	vjezdu	z	ulice	Dvorského,	rodiče	děti	vyloží	a	stejným	směrem	odjíždí	zpět.	S	touto	
situací	nesouhlasí	místní	obyvatelé,	kteří	si	stěžují	na	množství	projíždějících	aut	a	hluk.

B5.8  Farní zahrada
Farní	 zahrada	 je	 nejsevernějším	 výběžkem	 řešeného	 území.	 Vysokou	 zděnou	 stěnou	 je	

oddělena	od	návrší	Jana	Pavla	ll.,	z	návrší	je	do	zahrady	přístup	skrz	kovovou	bránu.	Zahrada	
se	skládá	ze	dvou	teras,	propojených	prudkým	svahem.	První	terasa	se	využívá	k	pěstování	
zeleniny,	 stojí	 zde	 nízké	 budovy,	 nejspíše	 dřívější	 skleníky,	 které	 jsou	 využity	 k	 odkládání	
potřebného	 nářadí	 a	 materiálu.	 Spodní	 terasa	 se	 využívá	 k	 akcím	 pořádaných	 farností	
(dětské	dny,	letní	tábory).	Dřevinná	vegetace	v	podobě	vzrostlých	stromů	s	nálety	v	podrostu	
je	 situována	převážně	u	 západní	 strany	 zahrady.	Podél	 severního	plotu	 spodní	 terasy	byly	
v	nedávné	době	vysazeny	ovocné	stromy.	
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B5.9  Technické prvky
Na	Sadovém	náměstí	na	Svatém	Kopečku	se	v	současné	době	vyskytuje	velké	množství	

technických	prvků	nejrůznějšího	typu,	stavu	i	stáří.	Jedná	se	o	osvětlení,	mobiliář,	odpadkové	
koše,	povrchy	

i	o	orientační	systém.	Prvky	jako	celek	působí	nejednotně	a	jejich	technický	stav	je	špatný.	

Stávající	 technické	 prvky	 nejsou	 do	 prostoru	 o	 vysokém	 kulturním	 významu	 vhodné	
esteticky	ani	funkčně.	

Materiálová	nejednotnost	se	odráží	také	v	řešení	povrchů.	Velká	část	Sadového	náměstí	
je	 „zalita“	 asfaltem,	 ve	 kterém	 se	 objevují	 části	 dlážděné	 kamennou	 kostkou	 či	 řešené	
v	nezpevněném	štěrkovém	povrchu.	Rozhraní	mezi	asfaltovými	cestami	a	pěšinami	oddělují	
vysoké	betonové	obrubníky	špatného	technického	stavu,	působící	jako	bariéra.	

Mobiliář	 je	 zastoupen	 převážně	 klasickými	 dřevěnými	 parkovými	 lavičkami.	 Lavičky	
umístěné	podél	severní	strany	baziliky	jsou	v	řadě	případů	vyvrácené	a	sezení	na	nich	není	
možné.	Podél	jižní	strany	jsou	dřevěné	parkové	lavičky	doplněny	lavicemi	se	stoly.	Posezení	
před	 „bódkami“	 nabízí	 dřevěné	 zahrádky.	 Zahrádky,	 jež	 jsou	 vůči	 svému	 okolí	 vymezené	
nejen	výškově,	ale	také	vysokým	zábradlím	připomínající	dřevěné	ohrady,	jsou	nejednotné,	
zhotovené	z	nevhodných	materiálů	a	obytný	prostor	tříští.

Odpadkových	košů	se	na	náměstí	vyskytuje	větší	množství	a	nemají	vhodnou	formu.	Zelené	
plastové	 odpadkové	 koše	 se	 do	 kulturního	prostoru	 vysloveně	 nehodí.	 Nevhodné	 je	 také	
umístění	velkokapacitních	kontejnerů	přímo	v	ploše	náměstí.

Náměstím	 prostupují	 turistické	 a	 cyklistické	 trasy,	 které	 návštěvník	 vnímá	 díky	 velkému	
množství	 značek	 a	 rozcestníků.	 Kromě	 turistických	 značek	 je	 návštěvník	 naváděn	 dalšími	
orientačními	 systémy	 –	městským,	 ukazujícím	 na	důležitá	místa	 a	 pamětihodnosti,	místním	
orientačním	 systém	 zobrazujícím	 uliční	 uspořádání,	 směrovkami	 na	 veřejné	 toalety	
a	nejrůznějšími	 tabulemi	upozorňujícími	na	občerstvení.	Každé	označení	má	svoji	podobu,	
jsou	nejednotně,	nahodile	a	nevhodně	umisťovány.	Během	let	se	zde	nahromadilo	až	příliš	
velké	množství	prvků.	Orientačnímu	systému	chybí	koncept	 s	vizuálním	stylem,	který	by	ho	
jasně	definoval.	

Náměstí	 osvětlují	 lampy	 veřejného	 osvětlení	 s	 kulovitými	 stínidly.	 Jejich	 technický	 stav	
a	estetické	působení	není	pro	náměstí	vhodné.	

Významným	 prvkem	 náměstí	 je	 socha	 svatého	 Jana	 Nepomuckého.	 Náměstíčko	 se	
sousoším	 obklopuje	 terénní	 val	 s	 rozmístěnými	 dřevěnými	 lavičkami.	 Kamenné	 sousoší	
vymezené	balustrádou	je	utopené	uprostřed	asfaltové	plochy.	
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B6. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

B7. ÚZEMNÍ PLÁN

katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 22
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt k bydlení 

p. č. 23 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 24 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 233 ostatní plocha 

ostaní plocha jiná plocha 

p .č. 236 ostatní plocha 

ostaní plocha ostatní komunikace 

NÁZEV VLASTNÍKA POČET 
PARCEL % m2

OSOBNÍ VLASTNICTVÍ 19                                 37,25    1542

HOSPIC NA SVATÉM 
KOPEČKU 

1                                   1,96    16

LESY ČESKÉ REPUBLIKY 2                                   3,92    196

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK 
ALBRECHTICE 

9                                 17,65    264

CÍRKEV 7                                 13,73    27430

VLASTNICTVÍ VÍCE 
FYZICKÝCH I 
PRÁVNICKÝCH OSOB 

3                                   5,88    4111

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OLOMOUC 

10                                 19,61    19286

CELKEM PARCEL 51                               100,00    52845

Frühauf Petr, Hanácká 251/14, Holice, 77900 Olomouc 

Frühauf Petr, Hanácká 251/14, Holice, 77900 Olomouc 

298

97

262

262

53

21

28

510

509

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

Růžičková Tereza, E. F. Buriana 206/8, Svatý Kopeček, 77900 
Olomouc 

Růžičková Tereza, E. F. Buriana 206/8, Svatý Kopeček, 77900 
Olomouc 

Beneš Zdeněk, Synkova 379/1, Lazce, 77900 Olomouc 

298

VLASTNICTVÍ SOUKROMÝCH FYZICKÝCH OSOB 

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Velmi zásadní roli v zájmovém území hrají pozemky v osobním vlastnictví, což do praxe představuje i jisté komplikace v 
jednání. Pozitivně lze vnímat pozemky ve vlastnictví města a církve, které dohromady tvoří značnou část zájmového území , 
a na které se bude upínat nejvíce změn v rámci připravované studie. 

Řešené	území	studie	se	 rozkládá	na	52	parcelách,	které	mají	desítky	majitelů	zastoupe-
ných	fyzickými	i	právnickými	osobami.

Nejsložitější	situace	majetkoprávních	vztahů	se	týká	parcely	č.	32/1.	Parcela	je	podílově	
rozdělena	mezi	15	majitelů.

Velmi	zásadní	 roli	v	zájmovém	území	hrají	pozemky	v	osobním	vlastnictví,	což	do	praxe	
představuje	 komplikace	 v	projednání	 záměrů.	 Pozitivně	 lze	 vnímat	pozemky	 ve	 vlastnictví	
města	a	církve,	které	dohromady	tvoří	 značnou	část	 řešeného	území,	a	na	které	se	bude	
upínat	nejvíce	změn	v	rámci	připravované	studie.

Ačkoliv	jsou	parcely	řešeného	území	rozděleny	mezi	několik	desítek	majitelů	a	Statutárnímu	
městu	Olomouc	patří	jen	necelých	20%	území,	jsou	řešené	plochy	vedeny	v	územním	plánu	
převážně	jako	plochy	veřejného	prostranství	a	plochy	veřejného	vybavení.	

V	územní	plánu	jsou	tyto	kategorie	charakterizovány	následovně:

VP	–	hlavní	využití	 -	 „pozemky	veřejných	prostranství,	 zejména	náměstí,	ulice,	chodníky,	
neoplocená	hřiště,	veřejná	zeleň	a	další	veřejně	přístupné	prostory	bez	omezení“

VO	 –	 hlavní	 využití	 -	 „pozemky	 staveb	 a	 zařízení	 veřejného	 vybavení,	 ve	 kterých	 je	
minimálně	 70	%	potřeby	 součtu	parkovacích	a	odstavných	 stání	 u	 novostaveb	 situováno	
v	rámci	objektu“

V	 zásadě	 je	 to	 rozpor,	 který	 stěžuje	 praktický	 rozvoj	 území,	 i	 když	 v	 teoretické	 části	
plánování,	územním	plánu	nebo	územních	studiích	není	vidět.	V	dnešní	době	jsou	vlastnické	
vztahy	klíčovým	faktorem	nových	záměrů	a	je	nezbytné	se	jimi	velmi	vážně	a	dlouhodobě	
zabývat.	V	případě	pozemků	kolem	chrámu	na	Svatém	Kopečku	to	plati	stoprocentně.	Celá	
velká	část	před	bódkami	se	dostává	do	této	situace.	Z	hlediska	majetkoprávního	 je	velmi	
komplikovaným	místem	právě	toto	území.	To	má	vliv	na	řešení:

•	 Architektonický	vzhled	a	funkční	náplň	bódek

•	 Úpravu	návazného	parteru	v	těsné	blízkosti	bódek

•	 Změnu	řešení	plochy	mezi	bódkami	a	hospicem

•	 Úpravu	okolí	sousoší	svatého	Jana	Nepomuckého

Podobnou	plochou	je	Sadové	náměstí,	kde	se	pozemky	veřejného	prostranství	dělí	mezi	
církev	a	město.	Návrh	 řešení	 se	 tady	nedá	 rozdělit	na	plochu	církve	a	plochu	města,	aby	
se	dal	případně	 realizovat	v	 samostatné	etapě.	Velkou	 roli	 na	Sdovém	náměstí	hrají	 také	
občané	bydlící	po	obvodu.	Při	zpracování	návazné	etapy	je	toto	nutné	mít	na	paměti.	Jedná	
se	hlavně	o:

•	 Vodní	prvek

•	 Část	nových	přímých	chodníků,	mobiliáře,	osvětlení

•	 Úpravu	komunikace	kolem	zadní	části	chrámu

Severní	část	řešeného	území	je	celá	na	církevních	pozemcích	a	je	otázka	jednání,	aby	se	
mohla	naplnit	myšlenka	studie	a	současně	bude	nezbytné	řešit	otázky	finanční

•	 Řešení	plochy	před	Norbertynem

•	 Plochu	s	novými	stromy	podél	oplocení	Norbertyna

•	 Plocha	na	rozhraní	mezi	severní	částí	a	před	průčelím	chrámu

•	 Plocha	před	chrámem

Plochy,	které	jsou	výhradně	na	pozemcích	města	je	možno	řešit	prakticky	ihned.	I	v	tomto	
případě	se	jedná	o	další	projednání	s	občany	a	odsouhlasení	některých	detailů	a	konkrétního	
dopravního	řešení.	Jde	především	o:

•	 Plochu	zeleného	klínu	před	školou

•	 Řešení	systému	organizace	dopravy

•	 Řešení	komunikace	od	objektu	KMČ	k	hospicu

•	 Řešení	okolí	objektu	KMČ

Realizační	celky	jsou	řešeny	v	kapitole	„I_REALIZAČNÍ	CELKY“

Tabulka	-	Souhrn	majetkoprávních	vztahů
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

LEGENDA
hranice řešeného území

vlastnictví více fyzických a právnických osob

vlastnictví Hospicu na Svatém Kopečku

vlastnictví Agropodniku Albrechtice

osobní vlastnictví

vlastnictví města Olomouce

vlastnictví Lesů ČR

vlastnictví církve
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY vs ÚZEMNÍ PLÁN

LEGENDA
hranice řešeného území

vlastnictví více fyzických a právnických osob

vlastnictví Hospicu na Svatém Kopečku

vlastnictví Agropodniku Albrechtice

osobní vlastnictví

vlastnictví města Olomouce

vlastnictví Lesů ČR

vlastnictví církve

plochy smíšené obytné

plochy veřejných prostranství

plochy veřejného vybavení
DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
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B8. INVENTARIZACE A SOUČASNÝ STAV ZELENĚ
Sadové	 náměstí	 na	 Svatém	 Kopečku	 patří	 mezi	 velmi	 cenné	 lokality,	 a	 to	 zejména	

z	 historického	 a	 náboženského	 hlediska,	 a	 proto	 je	 nutné	 přistupovat	 velmi	 zodpovědně	
a	citlivě.

Potenciální	přirozenou	vegetací	v	prostoru	Sadového	náměstí	by	tvořila	lipová	dubohabřina,	
z	čehož	lze	vyvodit,	že	aktuální	stav	druhového	složení	je	více	než	uspokojivý.	Druhové	složení	
dřevin	je	v	souladu	s	přírodními	podmínkami	i	historickými	aspekty.	V	zájmovém	území	převažují	
zejména	tyto	druhy:	lípa,	jírovec,	buk	a	dub.	V	malé	míře	se	zde	nachází	i	keře,	které	ovšem	
nemají	žádnou	výraznou	kompoziční	hodnotu.	

Zájmové	území	lze	pomyslně	rozdělit	na	několik	hlavních	částí:	Prostranství	před	průčelím	
chrámu,	Farní	zahrada,	Prostranství	podél	severní	strany	chrámu,	Prostranství	na	ose	chrámu	
východním	směrem	a	Prostranství	v	okolí	„bódek“.	K	zájmovému	území	se	připojuje	i	část	ul.	
Holubova,	která	vytváří	jeden	z	hlavních	vstupů	na	Sadové	náměstí.

Prostranství	 před	 průčelím	 chrámu	 je	 tvořeno	 nepravidelným	 půlkruhem	 převážně	
vzrostlých	lip	a	volnými	travnatými	plochami	přírodního	charakteru,	které	dotváří	pohled	do	
krajiny	a	významovou	spojitost	s	okolními	náboženskými	stavbami	(tzv.	Mariánské	osy).	Většina	
lip	je	přestárlá	a	potřebuje	rozsáhlou	arboristickou	péči,	popřípadě	doplnit	podsadbou	pro	
zachování	 kompozice.	V	bezprostřední	blízkosti	 navazuje	 uzavřená	 farní	 zahrada,	 která	 je	
využívána	církví	 jako	užitková	zahrada.	Vegetace	čítá	převážně	ovocné	dřeviny,	zbytkové	
výsadby	izolační	zeleně	a	je	narušena	nálety.	

Prostranství	 podél	 severní	 strany	chrámu,	 na	ose	chrámu	východním	 směrem	a	 v	okolí	
„bódek“	jsou	tvořena	zejména	vzrostlou	vegetací,	která	utváří	celý	prostor	náměstí.	Při	severní	
straně	chrámu	byla	 v	 nedávné	době	 zorganizována	nová	 výsadba	dřevin,	 která	 se	 svou	
kompozicí	a	složením	opírá	o	předešlý	výskyt	i	druh	dřevin.	Některé	dřeviny	v	těchto	hlavních	
prostorech	byly	ohodnoceny	negativně,	 jako	tzv.	„rizikové	dřeviny“	a	je	nutné	jim	věnovat	
buď	 rozsáhlou	 arboristickou	 péči	 nebo	 v	 krajním	 případě	 je	 určit	 k	 likvidaci.	 Tyto	 dřeviny	
představují	bezpečnostní	riziko	pro	obyvatele	i	návštěvníky	(viz.	Inventarizační	tabulka).

Ulice	Holubova	disponuje	především	novými	výsadbami	kvetoucích	dřevin	(šeříky	a	třešně)	
a	je	tvořena	až	na	výjimky	zdravými	jedinci.	Perspektivu	nových	výsadeb	ukáže	až	budoucí	
péče,	která	zabezpečí	působení	dřevin	v	celkové	kompozici	ulice.

V	 zájmovém	území	bylo	 zhodnoceno	celkem	950	m2	keřů	 z	nichž	většina	 je	v	dobrém	
zdravotním	 stavu,	 ale	 nevytváří	 v	 kompozici	 významnou	 hodnotu.	 Pro	 nový	 návrh	 nejsou	
stěžejní	složkou.

Tabulka	-	Výsledky	hodnocení	dřevin
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INVENTARIZACE A SOUČASNÝ STAV ZELENĚ
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B9. SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
nadregionální turistický cílduchovní / náboženské centrum/cíl
umělecké centrum – místo, které po staletí inspiruje umělce
kulturní cíl 
významná pohledová dominanta v krajinném obrazu
dominanta utvářející krajinný ráz širokému okolí
historicky cenná lokalita a památka
turistické zázemí
výhledy do krajiny
spiritualita a genia loci místa
hodnotná barokní památka se svou výjimečnou barokní 
kompozicí – osa mezi Svatým Kopečkem a Klášterním 
Hradiskem
centrum obce s občasným vybavením
sídlo institucí zaměřených na sociální a zdravotní péči

doprava  
nedodržování zákazu a režimu vjezdu automobilů 
vjezd aut před chrám a do aleje pod kostelem
parkování v Sadovém náměstí
četnost automobilových komunikací v území Sadového území
kapacita parkovacích míst v rámci celého Svatého Kopečku
zeleň  
nekoncepční a nahodilé umístění výsadeb 
nekvalitně vysazené nové dřeviny
technické prvky 
technický a estetický stav stávajících povrchů
zchátralý a dožilý mobiliář (lavičky, odpadkové koše, osvětlení)
nadužívané značení a nejednotná forma informačního systému 
v řešeném prostoru
technický stav a vzhled „bódek“
„utopená“ socha sv. Jana Nepomuckého 
-Sadové náměstí svým vzhledem/charakterem/řešením neplní 
funkci rekreačně-pobytovou
- chybí prostorově-urbanistické vymezení Sadového náměstí – 
definování nástupů, vstupů na náměstí, vymezení obytné PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

navrátit Sadovému náměstí funkci rekreačně – pobytovou 
urbanistické definování plochy, nástupů a vstupu na Sadové 
náměstí
nastavení nové a dlouhodobé koncepce zeleně, která bude 
respektovat prostor a jeho historický význam s důrazem na 
barokní kompoziční principy
využití „bódek“ či budovy KMČ k umístění infocentra 
navržení systému hospodaření s dešťovou vodou 
využití dotačních titulů na realizaci projektu

provozní bezpečnost dožilých dřevin                                                                
majetkoprávní vztahy
dominance automobilové dopravy na úkor rekreačně-
pobytové funkce
střet zájmů a představ o fungování jednotlivých vlastníků ploch 
na finální podobě a užívání řešeného území
celkové chátrání prostoru
nedodržování stavební uzávěry v okolí

ANALÝZA SWOT - STUDIE SVATÉHO KOPEČKU V OLOMOUCI
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Nedostatky	 v	 řešeném	území	 jsou	 výsledkem	 složitých	majetkoprávních,	 společenských	
vztahů	i	komunikací	mezi	vlastníky	parcel,	objektů,	KMČ	a	městem	Olomouc.	Na	komplikovanou	
majetkoprávní	 situaci	 se	váže	nedostatečná	péče	o	prostor,	 zanedbané	technické	prvky,	
stav	zeleně	a	chátrání	tak	významného	prostoru,	 jako	 je	Sadové	náměstí	a	samotný	areál	
baziliky	na	Svatém	Kopečku.	Na	zhoršující	se	technický,	architektonický	a	obecně	estetický	
stav	se	váže	způsob	využívání	místa.	Zájem	návštěvníků	a	turistů	o	prostor	v	blízkosti	chrámu	je	
podstatně	menší,	než	tomu	bylo	v	minulosti.	Pro	trávení	času,	poznání,	občerstvení,	rekreaci	
využijí	jiná	místa	(především	ZOO).	

Neodmyslitelnou	součástí	prostoru	jsou	místní	obyvatelé	se	svými	potřebami	a	požadavky,	
jež	je	nutné	při	budoucím	vývoji	Sadového	náměstí	vnímat.	

SWOT	analýza	obsahuje	souhrn	slabých	a	silných	stránek,	příležitostí	a	hrozeb.	Studie	obnovy	
Sadového	náměstí	na	Svatém	Kopečku	využívá	silných	stránek	a	příležitostí	k	reakci	na	slabé	
stránky	a	eliminaci	hrozeb.	Jednotlivé	kroky	utváření	podoby	Sadového	náměstí	však	nejsou	
možné	bez	spolupráce	 jednotlivých	správních	orgánů,	obyvatel	a	vlastníků	nemovitostí	na	
Sadovém	náměstí.

schéma		kladů	a	záporů		řešeného	prostoru

Tabulka	-	SWOT	analýza
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C_CELKOVÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU
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C1. KOMPOZIČNÍ PRINCIPY NÁVRHU
Kromě	os,	které	vstupují	přímo	do	krajiny,	jsou	v	území	čitelné	další	principy.	Velmi	silným	

prvkem	je	oválná	geometrie	vycházející	z	půdorysu	ambitů	poutního	areálu.	Ovál	je	promítnut	
do	uspořádání	stromů	před	chrámem	na	návrší	Jana	Pavla	II.	a	do	obloukového	chodníku	
před	bazilikou.	Na	Sadovém	náměstí	je	ovál	lehce	čitelný	taktéž	ve	výsadbách	stromů,	ale	
hlavně	ve	vedení	chodníků	ve	východní	části	náměstí,	za	kaplí	Jména	Panny	Marie.	

Návrh	barokní	propojenost,	 symetrii	a	osovost	dále	 rozvíjí.	Na	ose	vycházející	 z	chrámu	
směrem	do	vnitřního	prostoru	ambitu	je	umístěno	sousoším	sv.	Norberta	a	kaple	Jména	Panny	
Marie.	V	návrhu	je	osa	protažena	dál	za	kapli,	kde	je	navržen	vodní	prvek	jako	symbol	bájné	
studánky,	do	které	si	obyvatelé	zdejšího	kláštera	chodili	pro	vodu.	Místo	je	zároveň	těžištěm	
zadní	části	náměstí,	průsečíkem	tří	cest.	

Zrcadlí-li	 se	 pozice	 sousoší	 sv.	 Jana	 Nepomuckého	 podél	 osy,	 která	 spojuje	 sousoší	
sv.	 Norberta	 a	 kaple	 Jména	 P.M.,	 dosáhne	 se	 dalšího	 kompozičně	 nosného	 místa	 před	
Norbertinem,	kde	je	navrženo	umístit	umělecké	dílo.

Osovost	 a	 význam	průhledů	 je	 použito	 v	 úpravách	 cest	 směřujících	 k	 sousoší	 sv.	 Jana	
Nepomuckého,	stejně	tak	při	utváření	pobytového	místa	před	kramářskými	boudami.	Cílem	
je	sousoší	sv.	Jana	Nepomuckého	kompozičně	vtáhnout	zpět	do	území	a	věnovat	mu	větší	
pozornost,	kterou	si	zaslouží.

C2. PROSTOROVÁ FILOZOFIE
Při	 vnímání	 charakteru	 řešeného	území	 lze	plochu	 rozčlenit	 do	několika	myšlenkových/

mentálních	celků	odvíjejících	se	od	imaginárního	osového	kříže.

Charaktery	jednotlivých	míst	kolem	chrámu	jsou	měkce	nebo	přísně	odděleny	kompozičními	
osami	a	průchody	na	duchovní	nebo	 světské;	 klidové	nebo	živé;	městské	nebo	krajinné...	
prostředí.	 Tyhle	 různé	 charaktery	 jsou	 podporovány	 různě	 navržený	 designem	 veřejných	
prostranství.

C2.1  Předpolí baziliky
Fascinujícím,	otevřeným,	vzdušným	a	duchovním	místem	je	„Předpolí	baziliky“.	Návštěvník	

z	 jedné	strany	okouzlen	velikostí	chrámu,	ze	kterého	vane	chlad,	odpuštění,	pokora	a	klid,	
z	druhé	strany	vnímá	kouzlo	volného	až	nekonečného	prostoru,	vůni	dálek,	kochá	se	výhledem,	
pronese	modlitbu.	Člověk	jako	poutník	zkoušen	všemi	nešvary	života	i	počasí	přichází	poklonit	
se	velkoleposti	lidského	i	božího	umění.

C2.2  Před kramářskými bódkami
Na	druhé	straně,	za	křídly	bočních	rezidencí	chrámu	se	odehrává	jiný	svět.	Klenutý	průchod	

jižní	rezidence	propojuje	část	duchovního	občerstvení,	s	občerstvením	světským.	„Kramářské	
boudy“	dříve	nabízející	růžence,	pohlednice,	cukrovou	vatu	a	barevné	nápoje	naplňuje	ruch	
lidských	hlasů,	smíchu,	radosti	a	veselí	ze	šťastného	dosažení	vysněného	cíle.	

C2.3  Parkové Sadové náměstí
Hluk	a	jásání	střídají	místa	klidnější	pro	procházku,	tichý	rozhovor,	pohled	do	korun	stromů,	

pískovcové	sousoší	či	staleté	zdi	ambitu	poutního	areálu.	

C2.4  Církevní severní část
Klid	a	potřeba	rozjímání	graduje	směrem	k	severní	části	náměstí,	kde	kolem	jeho	obvodu	

sídlí	 církevní	 instituce	 centra	 „Norbertinum“,	 jako	 je	 klášter	 sester	 premonstrátek,	 Domov	
sv.	Norberta,	víceúčelové	centrum	Norbertinum.	Na	tuto	část	náměstí	zavítá	už	jen	zlomek	
návštěvníků.	Objevit	se	zde	může	svatební	hosté	či	smuteční	průvod.	

KRALICE	NA	HANÉ DUB	NA	MORAVĚKLÁŠTERNÍ	HRADISKO KŘTINY KROMĚŘÍŽ

skicy	-	znázornění	kostelů	Mariánské	sítě
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KOMPOZIČNÍ PRINCIPY NÁVRHU
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PROSTOROVÁ FILOZOFIE
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C3. ŘEŠENÍ NÁVRHU
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POPIS ŘEŠENÍ NÁVRHU
C3.1.  Severní část Sadového náměstí, mezi chrámem a Norbertinem

Dlážděná cesta, občasné parkování, květinové záhony záhony, „předsíň“ mezi piazzettou 
a návrším, posunutí aleje malých dubů, předprostor Norbertina, dopravní filtry

V	tomto	místě	se	z	velké	části	odehrává	církevní	život.	Vnitřní	život	Norbertina	je	spojený	
s	 duchovní	 péčí	 a	 pomocí	 tělesnou.	 Chrám	 je	 určen	 bohoslužbám,	 svatbám,	 pohřbům,	
zahrada	 setkávání	 farníků.	 Venkovní	 plochy	 jsou	 proto	 věnovány	 možnosti	 občasnému	
příjezdu	při	účasti	na	jednotlivých	akcích.	

Plocha	je	nazvána	piazzettou,	tedy	malým,	úzkým	náměstíčkem,	vybaveným	nábytkem	
k	odpočinku	a	rozjímání.

•	 Centrálním	prvkem	plochy	je	dlážděná	komunikace.	Její	vedení	je	od	stávající	cesty	
mírně	posunuto	směrem	k	zděném	plotu	okolo	severní	hranice	území.	Na	dlážděnou	plochu	
navazují	po	obou	stranách	plochy	štěrkového	trávníku,	které	umožní	krátkodobé	odstavení	
automobilů.	Parkování	zde	není	výhradní	náplň.	Zajíždět	sem	budou	moci	pouze	lidé,	kterým	
bude	vydáno	povolení	(např.	ZTP,	staří	lidé,	ženich	s	nevěstou,	obsluha	chrámu	a	přilehlého	
Norbertina).	Štěrkové	trávníky	zabezpečí,	že	plochy	na	první	pohled	nepůsobí	jako	parkoviště,	
naopak	jsou	zelenou	plochou	uzpůsobenou	také	k	pobytu	rozmístěným	mobiliářem.	

•	 V	 návaznosti	 na	 štěrkový	 trávník	 je	 kolem	 zděného	 plotu	 v	 severní	 části	 navržen	
podrostový	záhon	(z	trvalek	a	keřů)	a	výsadba	nových	stromů.	

•	 Stávající	stromy	podél	stěny	chrámu	jsou	navrženy	k	přesazení	směrem	blíže	k	chrámu

•	 Při	výsadbě	i	přesazování	dřevin	je	doporučeno	použít	strukturálních	substrátů

•	 Na	pomezí	této	piazzety	a	samotného	návrší	Jana	Pavla	ll.	se	navrhuje	široký	trvalkový	
záhon	přes	celou	 šířku	průchodu.	 Záhon	 je	navržen	ve	 stylu	 klasického	 rabata,	 ve	 kterém	
budou	 použity	 také	 rostliny	 symbolicky	 spjaté	 s	 Pannou	Marií	 (lilie,	 růže,	 hvozdíky,	 orlíčky,	
srdcovky,	zvonky,	kopretiny,	snědek,	sněženky	atp.),	středem	záhonu	prochází	cesta.	Záhon	
tvoří	přechod	mezi	parkovou	částí	 za	chrámem	a	otevřeným	prostorem	před	ním.	 Jedná	
se	o	pomyslnou	 „předsíň“,	 která	 uvozuje	 změnu	charakteru	místa	a	 návštěvníka/poutníka	
chystá	na	vstup	ke/do	chrámu.

•	 Obdélníková	plocha	před	Norbertinem	je	vymezena	změnou	typu	dláždění,	doplněným	
tematickou	 sochou	 nebo	 reliéfem	 v	 dlažbě.	 Umělecký	 prvek	 doplňuje	 geometrickou	
kompozici	 bodů/akcentů	 v	 řešeném	 území.	 Úprava	 předprostoru	 má	 upozornit	 na	 toto	
zařízení,	pozvednout	jej	esteticky	i	duchovně	tak,	aby	návštěvník	vnímal	službu,	která	je	tady	
vykonávána.	

•	 Na	začátku	i	konci	plochy	jsou	umístěny	dopravní	„filtry“,	které	budou	jasně	organizovat	
dopravu.	Kdo	do	plochy	může	vjet	a	kdo	ne,	stejně	tak,	ve	kterém	čase.
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1.



34

C3.2.  Východní část Sadového náměstí, prostranství na ose chrámu 
odklon komunikace, zklidnění místa, vodní prvek, zúžení cest, posezení, štěrkový trávník pro 

pojezd techniky, obvodová komunikace dimenzovaná na průjezd hasičských vozů

Východní	část	území	za	chrámem	ležící	na	 jeho	ose	tvoří	přechodové	území	mezi	částí	
kostela	a	zastavěnou	částí	obce.	Místo	má	potenciál	klidového	obytného	náměstí,	i	když	je	
v	současnosti	věnováno	spíše	tranzitu	automobilů,	nikoliv	klidné	pobytové	funkci.	

Hlavním	 záměrem	 návrhu	 prostoru	 je	 jeho	 zklidnění	 a	 nabídnutí	 plochy	 pouze	 pěším	
(výjimkou	jsou	vozy	technické	údržby	chrámu	a	přiléhajících	ploch).	Průjezd	územím	je	odkloněn	
z	 centrální	 diagonály	 do	 trasy	 kolem	obvodu	 Sadového	 náměstí.	Obvodová	cesta	 bude	
dodržovat	nutné	normy,	včetně	dimenzování	průjezdu	na	vozy	integrovaného	záchranného	
systému	a	vozů	s	technickou	funkcí.	Asfaltové	povrchy	nahradí	kamenná	dlažba.

•	 Komunikace	 křižující	 centrální	 plochu	 jsou	 zúženy	 na	 chodníky,	 které	 spojují	 hlavní	
zájmová	místa,	a	pohyb	je	veden	jasnými	utilitárními	přímkami.	Pěší	komunikace	se	kříží	na	
ose	vycházející	z	kaple	Jména	Panny	Marie,	kde	vznikne	pobytové	místo.	

•	 Na	hlavní	ose,	v	místě	průsečíku	chodníku	pro	pěší	je	umístěn	vodní	prvek,	vodní	zrcadlo	
odkazující	se	na	pověst	o	lesní	studánce	(historicky	byly	za	chrámem	lesy).	Fontána	má	tvar	
elipsy	podobnou	geometrii	kolem	chrámu.	Je	nízká	s	klidnou	vodní	hladinou.	Voda	pomalu	
přetéká,	 udržuje	 fontánu	 čistou.	 V	 klidné	 vodní	 hladině	 můžeme	 hledat	 oblohu,	 obrysy	
chrámu,	koruny	stromů	nebo	vlastní	siluetu.	Kolem	vodního	prvku	je	použita	kamenná	dlažba	
v	podobě	kostky,	která	se	směrem	od	vodního	zrcadla	postupně	ztrácí	ve	štěrkovém	trávníku.

•	 Na	ploše	je	rozmístěn	nábytek	pro	klidné	posezení.	Je	to	odpočívadlo	ve	stínu	stromů	
a	chrámu.	V	místě	křížení	u	vodního	zrcadla	je	podél	jedné	z	cest	navržená	zídka,	která	drží	
terén	a	její	výška	umožňuje	pohodlné	sezení	na	dřevěných	sedácích.

•	 Kolem	 východní	 obloukové	 stěny	 chrámu	 je	 navržen	 pás	 ze	 štěrkového	 trávníku	
umožňující	občasný	pojezd	vozidel	při	údržbě	a	rekonstrukci	chrámu.
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INSPIRACE	-	charakter	prvků,	atmosféra	prostoru
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C3.3  Nástupní prostor na Sadové náměstí z ulice Holubova
Brána do Sadového náměstí, dopravní filtr, důraz na pěší provoz

Návrh	 pracuje	 s	 myšlenkou	 zdůraznění	 jednotlivých	 vstupů.	 Nástupní	 místo	 vznikne	
v	místě	vstupu	do	Sadového	náměstí	od	ulice	Holubova.	Hlavním	cílem	prostoru	je	upozornit	
návštěvníka,	 že	 vchází	 do	 významného	 „areálu“.	 Ulice	 se	 mění	 v	 otevřený	 prostor	 pod	
korunami	stromů,	kde	se	odehrává	něco	výjimečného.

•	 Půdorysně	 je	 zde	 vymezen	 trojúhelníkový	 prostor,	 malé	 náměstíčko	 z	 mlatového	
povrchu,	ze	kterého	dál	pokračují	chodníky	a	cesty	směrem	do	Sadového	náměstí.	Plocha	je	
vymezena	zídkou	z	pohledového	betonu	v	sedací	výšce,	na	které	je	vlys	názvu	místa	či	další	
inspirující	text.	

•	 Zídka	 kromě	 toho,	 že	 bude	 vítat	 návštěvníky	 svým	 nápisem	 a	 nabízet	 pohodlné	
posezení,	bude	výraznou	bariérou	pro	případné	řidiče	zamezující	pojíždění	nebo	parkování	
na	návazných	komunikacích	sloužících	převážně	pro	pěší.	
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C3.4  Spojovací cesta od ulice Holubova k „bódkám“
Důraz	na	pěší	provoz,	zúžení	komunikace,	dlážděný	povrch,	dopravní	omezení

Komunikace	je	hlavní	vstupní	branou	návštěvníků	do	území	ve	směru	od	ZOO	a	je	dnes	
využívána	„bódkaři“	k	zajíždění	do	plochy	i	parkování.	Protože	se	tváří	jako	silnice,	přímo	vybízí	
ji	využívat	vozidly.	Návrhem	se	mění	na	dlážděnou,	zužuje	se,	aby	průjezd	byl	jistým	způsobem	
komplikován.	Prioritní	bude	bezpečný	pěší	provoz.	Linie	širokého	chodníku	proniká	do	plochy	
před	„bódkami“,	ale	je	jen	dalším	fragmentem	tušené	geometrie	kolem	chrámu.

•	 Začátek	linie	je	navržen	tak,	aby	neevokoval	komunikaci

•	 V	 trase	 je	 možné	 umístit	 fyzickou	 zábranu	 proti	 vjezdu	 automobilů,	 případně	 vložit	
zvýšený	práh,	který	automobily	vjíždějící	do	prostoru	k	„bódkám“	zpomalí	–	je	nutná	organizace	
dopravy

•	 Pás	dlažby	navazuje	na	povrch	použitý	před	„bódkami“

3.

4.
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C3.5  Prostranství před „bódkami“
Architektonické sjednocení, občerstvení, osovost, posezení, květinové záhony, lážděné 
a mlatové povrchy, obnova dřevin

Plocha	 před	 kramářskými	 bódkami	 je	 jedna	 z	 nejdůležitějších	 v	 řešeném	 území	
a	zároveň	z	majetkoprávních	vztahů	nejsložitější.	Současný	stav	 je,	co	se	týče	technických	
architektonických	prvků,	zanedbaný.	Směs	materiálů	použitých	na	boudkách,	odlišně	řešené	
zahrádky	 jednotlivých	boudek	nepůsobí	dobře	a	na	tak	významném	místě	 jako	je	Sadové	
náměstí	na	Svatém	kopečku	jsou	nevhodné.

Cílem	návrhu	je	prostor	před	kramářskými	„bódkami“	stylově	a	architektonicky	sjednotit,	
aby	opět	lákal	k	pobytu	a	občerstvení	místních	obyvatel	i	návštěvníků.	Svou	kapacitou	byl	
schopen	pojmout	velké	množství	lidí	během	krátkého	času.	

Snahou	návrhu	je	usměrnit	aktivity	prodejců,	jako	jsou	vývěsní	štíty,	sezení,	architektonický	
vzhled	 „bódek“,	 volba	 materiálu	 do	 prostoru,	 za	 vzniku	 příjemného,	 kultivovaného	
a	zabydleného	prostranství.	Za	tímto	účelem	vznikl	navíc	jako	podpůrný,	konkrétní	dokument	
„Manuál	kramářské	boudy“,	který	vymezuje	pozitiva	a	negativa	jednotlivých	boudek,	pracuje	
s	vizuálním	smogem,	definuje	nový	vizuální	styl,	brand	čtvrtě	a	požadavky	na	stavby.	

•	 Na	 linii	kramářských	boudek	navazuje	schodiště,	které	se	s	ubíhajícím	terénem	mění	
na	mírně	svažitou	až	rovinatou	dlážděnou	plochu.	Na	schodiště	a	pás	dlažby	kolem	boudek	
navazuje	linie	občasně	pojížděné	komunikace	pro	zásobování	boudek.	Pod	komunikací	 je	
navržena	velká	mlatová	plocha,	 která	umístěním	navazuje	na	 štěrkem	vysypanou	plochu	
stávající.	Návrh	současné	pobytové	místo	s	 rozmístěným	mobiliářem	pod	stromy	otevírá	za	
zrušení	trávníku.	Terénní	modelace	a	svažitost	terénu	si	vyžádá	terasování	svahu	do	několika	
úzkých	 teras.	 Terasy	budou	členěny	dlouhými	 schody,	na	 kterých	budou	umístěny	 sedací	
zídky,	a	trvalkové	záhony.	V	prostoru	se	počítá	s	postupnou	obnovou	stávajících	dřevin,	které	
již	v	současné	době	nejsou	v	dobrém	zdravotním	stavu.	

•	 Vzniklý	pobytový	prostor	využívá	barokní	osovosti	místa	a	 rozmístěním	nových	dřevin	
otevírá	pohled	na	sousoší	sv.	Jana	Nepomuckého.

•	 Mobiliář	 bude	 řešen	 sedacími	 zídkami	 na	 terasách	 pobytového	 prostoru	 a	 volně	
rozmístěnými	židlemi,	lavicemi	a	stolky.	Ty	bude	možno	v	prostoru	libovolně	přemisťovat	podle	
toho,	jak	bude	uživatelům	příjemné.	Na	období	zimy	by	se	nábytek	uschoval,	na	sezónu	opět	
vynesl	ven.	Pevné	sezení	ve	formě	zídek,	může	fungovat	ve	všední	dny	i	po	celý	rok.

•	 Venkovní	 zahrádky	 před	 jednotlivými	 boudkami	 nejsou	 návrhem	 podporovány.	
Povoleny	jsou	jen	mobilní	židle	a	stoly	přímo	na	terénu,	dle	manuálu	kramařské	boudy.

•	 Na	pobytovou	plochu	navazují	tři	stávající	schodiště.	Hlavní	přístupové	schodiště	z	ulice	
Dvorského	 je	 řešeno	pozvolnými	schodovými	stupni,	kolem	kterých	 jsou	umístěny	trvalkové	
záhony.	Zbývající	dvě	schodiště	vedou	od	budovy	hospicu	a	jejich	vedení	bude	zachováno	
ve	stávajícím	stavu.	
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C3.6.  Nástupní prostor na Sadové náměstí z ulice Dvorského
Brána na Sadové náměstí, posezení, květinové záhony, nároží

Nástupní	prostor	na	Sadové	náměstí	bude	nově	ztvárněn	ve	směru	z	ulice	Dvorského,	ko-
lem	hospicu	k	boudkám.	Trojúhelníková	plocha	je	řešena	opět	jako	lokální	malé	centrum.	

•	 K	posezení	jsou	umístěny	lavice,	význam	nástupního	místa	akcentují	trvalkové	záhony	
v	obdélníkových	pásech	s	nově	vysazenými	dřevinami.	

•	 Místo	může	být	využito	také	pro	návštěvy	hospicu	a	lidi	čekající	na	autobus	hromadné	
dopravy	zpět	do	Olomouce.	Povrch	je	řešen	v	mlatu	či	MZK.

•	 Návrh	prostoru	akceptuje	provoz	spojený	s	obsluhou	hospicu

C3.7.  Socha svatého Jana Nepomuckého
Vyzvednutí sochy, obvodový schod, dlažba, posezení, osové vedení chodníku k sousoší

V	současné	době	je	sousoší	sevřeno	parkovou	úpravou,	vlastní	sousoší	je	utopeno	v	asfal-
tu.	Aby	se	zmírnily	výškové	rozdíly	okolního	terénu,	je	navrženo	vyzvednutí	sochy	i	samotného	
terénu	v	jejím	okolí	cca	o	50	cm.	Současně	by	se	přidal	obvodový	schod	a	balustráda	kolem	
sousoší	se	dostala	nad	úroveň	dlažby.

•	 Zvednutí	terénu,	a	tím	srovnat	nepříznivý	výškový	rozdíl.

•	 Restaurování	a	vyzvednutí	sousoší,	přidání	obvodového	schodu,	vyzvednutí	terénu.

•	 Chodník	od	budovy	KMČ	je	přemístěn	tak,	aby	svou	osou	směřoval	na	sousoší,	sousoší	
se	dostane	do	průhledu.	Ve	stejném	směru	bude	pokračovat	také	cesta	směrem	k	boudkám.	
Posunutí	cesty	si	vyžádá	terénní	úpravy	valu	kolem	sousoší.	

•	 Povrch	cesty	a	okolí	sochy	je	řešeno	v	kamenné	dlažbě.	Dlažba	kolem	sousoší	bude	
skládaná	v	soustředných	kružnicích,	které	se	budou	postupně	vytrácet	v	trávníku.

•	 Kolem	sousoší	jsou	navrhnuty	dřevěné	obloukovité	až	polokruhovité	sedací	prvky

•	 Úpravou	 vedení	 cesty	 a	postupnou	obnovou	 stromů	 kolem	 sousoší	 bude	dosaženo	
jeho	lepšího	začlenění	do	prostoru.

•	 Sousoší	je	pohledově	provázané	s	plochou	před	boudkami,	s	vodním	prvkem	a	s	ná-
stupní	plochou	před	KMČ.
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C3.8  Předprostor KMČ
Malé centrum, mlat, záhon kolem pomníku, sedací zídka, přesun nástěnek, možnost rychlého 
odparkování před budovou – dětský lékař např., osovost cest

Předprostor	významné	budovy	a	zároveň	nástupní	prostor	na	Sadové	náměstí.	

•	 Hlavními	prvky,	které	utváření	prostor	jsou	tři	komunikace.	

•	 První	 jednosměrná	cesta,	která	prochází	kolem	budovy	KMČ	dál	 směrem	k	hospicu.	
U	budovy	KMČ	jsou	navržena	2	odstavná	stání	k	dočasnému	zastavení	jež	mohou	využít	např.	
pacienti	lékaře,	který	v	budově	sídlí.	Na	komunikacích	bude	smíšený	provoz	aut	a	pěších.	

•	 Druhá	cesta	pouze	pro	pěší	osově	směřuje	na	sousoší	sv.	Jana	Nepomuckého.

•	 Třetí	pěší	chodník	vychází	z	osy	budovy	 KMČ	a	 vede	 směrem	na	 spojovací	 cestu	
mezi	ulicí	Holubova	a	prostorem	před	kramářskými	boudami.

•	 Významným	prvkem	je	Památník	obětem	světových	válek,	který	je	věnován	34	obětem.	
Pomník	se	nyní	nachází	v	ostrůvku,	který	obklopují	asfaltové	komunikace	a	památníku	není	
věnována	dostatečná	pozornost	a	pieta.	V	návrhu	 je	kolem	památníku	navržen	 trvalkový	
záhon.	K	památníku	bude	možno	přistoupit	pouze	 z	 jeho	čelní	 strany,	 komunikace	za	ním	
bude	zrušena.	

•	 Na	trvalkový	záhon	kolem	památníku	navazuje	lichoběžníková	mlatová	plocha	(nebo	
MZK),	která	bude	sloužit	k	pobytu	a	 setkávání	převážně	místních	obyvatel,	 kteří	 zamířili	do	
místního	 obchodu,	 na	 poštu,	 k	 lékaři,	 na	 pobočku	 městské	 policie	 či	 si	 přečíst	 nástěnku	
s	aktuálními	událostmi.	Plochu	doplní	mobiliář.	Kolem	mlatové	plochy	bude	v	její	severní	části	
zbudovaná	sedací	zídka.

•	 Do	mlatové	plochy	se	přesunou	také	informační	nástěnky.	

•	 Vysazeny	boudou	dva	nové	stromy.

•	 Stanoviště	tříděného	odpadu	na	základě	vypracované	dokumentace	přemístěno	do	
prostoru	kolem	východní	stěny	budovy	KMČ.
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C3.9  Návrší Jana Pavla ll.
Výhledy, klidné, otevřené místo, luční trávníky, štěrkové trávníky, obnova obloukové alej, 
Mariánské osy, pieta

Prostor	 před	 bazilikou	 je	 plný	 oblohy	 a	 krajiny.	 Je	 otevřený,	 svobodný	 a	 vzletný.	Místo	
proudících	energií	mezi	nebem	a	zemí.	Země	se	před	chrámem	spojuje	s	oblohou,	povznáší	
ducha	a	upozorňuje	tělo,	že	příroda	má	svoji	sílu.	Není	to	v	divokosti	zeleně,	tady	je	země	spíše	
kultivovaná,	osídlená,	přetvořená	do	kulturní	lidské	podoby.	Zeleň	není	rovnoprávná,	je	pod	
vlivem	člověka	na	rozdíl	od	nebe	a	vzdušného	proudění.	Tady	člověk	nemá	vládu	a	musí	
pokorně	snášet	počasí	v	té	chvíli	jaké	přijde.	Může	se	maximálně	chránit	–	obleče	se	nebo	
se	přikryje	deštníkem.	Místo	má	svobodu	vzletu	a	kroužení	nad	krajinou,	svobodu	dalekých	
výhledů	i	místa	z	daleka	viděného.

Chrám	si	chrání	svůj	prostor	a	vytváří	pomyslnou	hranici	kam	až	člověk	může.	Je	to	stejná	
hranice,	 jakou	mají	 lidé	obsaženou	v	sobě.	Ve	své	mysli	máme	stejnou	bariéru,	která	nám	
neumožní	si	v	blízkosti	schodiště	do	chrámu	postavit	chatku	nebo	vysadit	řádek	zeleniny.	Je	
to	síla	neviditelná,	nehmatná,	ale	mohutná.	

Místo	má	největší	duchovní	rozměr,	proto	se	zde	chce	podporovat	zklidnění	a	minimalizace	
lidských	zásahů,	staveb	i	zpevněných	ploch.	

Velkou	hranicí	jsou	průchody	před	baziliku.	Jsou	dva	a	každý	má	jiný	výraz	a	tvar,	ale	jedno	
mají	společné,	rozdělují	dva	světy	–	duchovní	před	chrámem	a	světský	schovaný	za	ním.	Ten	
duchovní	plný	pokory	k	přírodním	silám	s	rozhledem	ptáků	kroužících	po	obloze.	Člověk	má	
chuť	rozeběhnout	se	a	vzlétnout	hnaný	větrem	zanechávajíc	zemskou	tíži	pokořenou	hluboko	
pod	 sebou.	Místo	pro	 věřící,	 snílky,	básníky,	běžce	 i	 cyklisty,	místo	 vhodné	pro	povznesení	
ducha,	 harmonie	 a	 všech	 vnitřních	 energií.	 Každý,	 kdo	projde	 tou	 branou,	 ucítí	 obrovský	
rozdíl,	a	když	už	nic	 jiného,	tak	se	do	něj	opře	vítr,	déšť	nebo	slunce.	Průchody	spojují	dva	
světy.	Svět	transcendentna,	mohutných	energií,	přírodních	sil	a	svět	člověka	s	jeho	zákony,	
viděním	světa,	jednoduchých	pravidel	tesajících	si	cestu	skrze	zdánlivý	chaos	ostatního	života	
na	této	planetě.	

Předpolí	 chrámu	 má	 obrovský	 význam	 pro	 všechny	 přicházející.	 Je	 spolu	 s	 kostelem	
základem	toho,	proč	se	sem	do	místa	směřují	podívat	stovky	a	tisíce	lidí	již	po	několik	stovek	
let.	Plocha	má	takovou	sílu,	že	spojuje	všechny,	kdo	do	místa	přicházejí.	

Toto	široké	spektrum	začíná	u	cyklisty	na	horském	kole,	který	zvládl	svůj	souboj	se	svahem	
alejí	ze	Samotišek,	pokračuje	přes	všechny,	kteří	sem	jdou	posedět,	zacvičit	si,	vnímat	energie,	
kochat	se	vyhlídkou	do	krajiny,	a	dále	milence	ztrácející	se	v	hloubce	dálek	a	svých	očí,	až	
po	hluboce	věřící	jdoucí	na	mši.	

Místo	stmeluje	lidi	a	přírodu.	Na	rozdíl	od	Sadového	náměstí	je	široce	otevřené	a	přístupné	
přírodním	jevům.

•	 Historické	 stezky	 ze	 severní	 strany	 od	 Samotišek	 a	 z	 jižní	 strany	 od	 Droždína	 jsou	
konstruované	ve	štěrkových	trávnicích,	aby	nebyly	pohledově	patrné,	ale	plnily	svou	funkci.	

•	 Ve	 štěrkových	 trávnicích	 jsou	 řešené	 vjezdy	 z	 obloukové	 cesty	 do	 jižní	 a	 severní	
rezidence	chrámu,	které	 se	využívají	 v	 rámci	obsluhy.	Štěrkové	 trávníky	pohledově	prostor	
nerozbíjí	a	nečlení,	zároveň	jsou	plně	využitelné	pro	občasný	pojezd	automobilů.

•	 Stávající	 plochy	 se	 předláždí	 a	 upraví	 se	 jejich	 trajektorie	 do	 pravidelných	 linek	
a	oblouků.

•	 K	 dodláždění	 chodníku	 dojde	 po	 straně	 severní	 rezidence.	 Dlážděná	 plocha	 bude	
dotažena	až	k	bráně	do	farní	zahrady.

•	 K	protažení	chodníku	dojde	kolem	jižní	rezidence	až	k	úzkému	průchodu	směřujícímu	
k	hospicu.

•	 Dosadit	obloukovou	alej	stromy	ve	směrech	„Mariánských	os“,	každý	strom	je	dílkem	
příběhu	 Panny	 Marie.	 Ke	 stromu	 umístit	 symbolické	 pojmenování	 dle	 jednoho	 kostela	
z	mariánské	sítě.	Tímto	způsobem	připomenout	velkolepou	kompozici	soustavy	mariánských	
poutních	míst.	Příběh	soustavy	by	mohl	být	zmíněn	také	na	informační	ceduli	umístěné	někde	
stranou,	mimo	hlavní	pohledy.

•	 V	diskusi	se	zástupci	církve	bylo	zmíněno	umístění	sochy	Jana	Pavla	ll.	Studie	umisťuje	
sochu	do	severní	části	návrší,	poblíž	zdi	oddělující	plochu	od	farní	zahrady.	Socha	by	svým	
pohledem	mohla	směřovat	šikmo,	k	výhledům	na	posvátnou	krajinu	Hané.

•	 Vysadit	keřový	pás	jako	clonu	oplocení	a	nevhodných	technických	detailů	zahrádek.
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ZŠ Dvorského

tříděný 
odpad

parkovací stání 

restaurace + provozovny

ulice Holubova

ulice K Hájence

C3.10 Ulice Holubova, prostor před ZŠ Dvorského
Změna povrchu, doprava, základní škola, stanoviště tříděného odpadu, trvalkový záhon

Část	řešeného	území	je	mimo	hlavní	areál	poutního	kostela	a	Sadového	náměstí.	V	ulici	
Holubova	se	řeší	specifický	problém,	který	se	pojí	na	základní	školu	a	ranní	přivážení	nejmenších	
dětí,	a	se	Sadovým	náměstí	přímo	nesouvisí.	

V	dnešní	době	je	auto	hlavním	dopravním	prostředkem,	protože	je	společnost	nastavena	
na	multitasking,	který	se	daří	zvládat	jen	díky	zkrácení	všech	přechodových	časů	na	minimum.	
Maminky	dnes	nejsou	doma,	jsou	zaměstnány	nebo	podnikají.	Životní	standard	je	nastaven	
vysoko	a	za	to	se	musí	platit	–	auto,	dům,	sportovní	aktivity,	dovolená…nám	diktují,	na	co	
všechno	musíme	vydělat.	Přivážení	dětí	 je	 tedy	položka	v	celkovém	systému	života	dnešní	
rodiny.	

•	 Rodiče	 vezoucí	 své	děti	 vjíždí	 do	ulice	Holubova	povětšinou	 z	 ulice	Dvorského	přes	
značku	zákazu	vjezdu	(vyjma	dopravní	obsluhu	obce,	mimo	zásobování	ZOO,	mimo	vozidla	
DDÚ	Sv.	Kopeček).	Zajíždění	a	otáčení	automobilů	zároveň	vadí	obyvatelům	ulice	Holubova,	
kteří	si	na	auta	vezoucí	žáky	ZŠ	stěžují.	

V	 minulosti	 byla	 vypracována	 „Studie	 úpravy	 dopravního	 režimu	 na	 Sv.	 Kopečku“	
dopravním	 specialistou	 Ing.	 Tomášem	Tužínem.	Objednavatelem	 studie	byla	 zdejší	 komise	
místní	části.	Studie	problematiku	řeší	přímo	na	ulici	Holubova	před	budovou	ZŠ,	kde	vytváří	
dvě	varianty	obratiště.	První	možností	je	v	zeleném	cípu	před	ZŠ	vybudovat	příčnou	propojku,	
kterou	se	auta	otočí	a	zajedou	před	školu,	kde	vyzvednou	děti.	Druhá	varianta	je	zbudování	
točny	na	stávající	betonové	ploše	za	plotem	ZŠ.	

Tato	 studie	 podporuje	 řešení,	 které	 umisťuje	 parkovací	 stání	 K+R	 v	 ulici	 u	 restaurace	

„Chalupa	Na	Schůdkách“,	která	budou	v	určitém	čase	vyhrazena	pouze	pro	rodiče	vezoucí	
děti	do	školy.	Aby	v	ulici	mohla	vzniknou	stání	K+R,	bude	otevřena	 jednosměrná	cesta	po	
obvodu	Sadového	náměstí,	kolem	KMČ	směrem	k	hospicu	a	na	ulici	Dvorského.	

Viz.	Dopravní	řešení

•	 Ve	východním	cípu	zeleného	ostrova	na	ulici	Holubova	je	umístěno	stanoviště	tříděného	
odpadu	pro	8	kontejnerů.	Stání	bude	oplocené,	bez	střechy,	po	obvodu	osázeno	popínavými	
rostlinami.

•	 Podél	 jižní	 hrany	 zeleného	ostrova	 jsou	 umístěna	parkovací	 stání	 k	 využití	 restaurací	
a	zdejšími	provozovnami.

•	 Jelikož	se	zelený	ostrov	nachází	před	významnou	budovou,	 jako	 je	základní	škola,	 je	
úpravě	prostoru	věnována	větší	pozornost.	Plocha	je	však	obklopena	dvěma	komunikacemi,	
proto	návrh	příliš	nerozvíjí	pobytovou	funkci.	Západní	cíp	ostrůvku	bude	pojednán	jako	velký	
trvalkový	 záhon.	 Mezi	 záhonem	 a	 trávníkem	 je	 úzký	 chodník	 pouze	 pro	 pěší,	 svou	 šířkou	
neumožňuje	průjezd	automobilů.	Kolem	severní	hrany	ostrůvku	bude	vysazen	živý	plot,	který	
prostor	částečně	odcloní	pohledově	i	hlukově.	Zároveň	ukryje	trafostanici.

•	 Vykáceny	budou	dřeviny	špatného	zdravotního	a	technického	stavu,	místo	nich	jsou	
navrženy	výsadby	nové.

Asfaltové	plochy	budou	přeměněny	na	dlážděné	kamennou	kostkou	stejně	tak,	jako	je	to	
řešeno	v	její	západní	části.

10.
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C3.11. „Kiss and Ride“ u restaurace „Chalupa Na Schůdkách“
Dopravní řešení, K+R

Systém	„Kiss	and	Ride“	 je	dopravním	 řešením	umožňující	co	nejrychlejší	přepravu	a	má	
smysl,	pokud	je	napojen	přímo	na	cílové	místo.	Systém	je	navržen	pro	krátké	zastavení	nebo	
vyčkání	osobních	vozidel.	Na	takto	vyhrazených	místech	není	dovoleno	zdržovat	se	dlouho.	
Doba	možného	zastavení	bývá	uvedena	na	doplňkové	 tabulce	a	v	 tomto	případě	bude	
řešena	v	následné	dokumentaci.

•	 Stání	 K+R	 jsou	 umístěna	 po	 obou	 stranách	 uličky	 vedoucí	 do	 Sadového	 náměstí,	
u	restaurace	„Chalupa	Na	Schůdkách“.	Místo	je	zde	pro	krátkodobé	odstavení	11	vozidel.

•	 Ulice	je	řešena	jednosměrně.	Výjezd	od	K+R	stáních	je	dál	ulicí	kolem	KMČ,	po	obvodu	
Sadového	náměstí	k	hospici	a	dál	na	ulici	Dvorského.

Viz.	Dopravní	řešení

C3.12. Farní zahrada
Komunitní využití, zamítnutí využití ke statické dopravě

Do	území	byla	přičleněna	také	farní	zahrada	v	severní	části	řešeného	území,	aby	se	prověřila	
možnost	 umístění	 parkoviště.	 Náplň	 plochy	 k	 využití	 statickou	 dopravou	 byla	 dopravním	
specialistou	označena	jako	nevhodná.

Do	 farní	 zahrady	 se	 v	 rámci	 návrhu	 nezasahuje.	 Plocha	 je	 ponechána	 komunitnímu	
využívání	farnosti.

Viz.	Dopravní	řešení

C3.13. “Bódky”
Architektonická jednota, „Manuál kramářské boudy“

Součástí	 zadání	 je	 řešení	 tzv.	„bódek“,	které	svým	živelným	zjevem	vzhledem	degradují	
veřejné	prostranství,	které	je	turistickým	a	poutním	cílem.	Problémem	není	stavební	stránka	
objektů,	pitoreskní	vrstva	z	konce	19.století,	ale	jejich	dodatečné	úpravy	a	kultura	vývěsních	
štítů.

Vizuální	smog	bylo	nejefektivnější	řešit	prostřednictvím	manuálu	s	edukativní	a	subvenční	
složkou.	Vhodný	 znojemský	příklad,	 kde	město	na	území	památkové	 zóny	přispívá	 formou	
dotace	 na	 návrhy	 vývěsních	 štítů	 soukromým	 provozovnám	 prostřednictvím	 zapojení	
architektů.	Pozitivně	motivuje	privátní	provozovatele	ke	změně.	Získají	tak	zdarma	konzultaci	
a	návrh	 reklamy,	 která	není	 v	 konfliktu	 s	 hodnotami	památkové	ochrany,	 reflektuje	přímo	
konkrétní	stavbu	a	místo	a	umožňuje	i	nový	přístup,	který	bohužel	klasické	restriktivní	manuály	
sterilizují.		

Nový	„brand“	by	měl	sjednotit	vývěsní	štíty	a	zároveň	umožnit	invenci	a	variabilitu	v	rámci	
nastavených	 pravidel.	 Jednoduchým	 použitelným	 designem	 je	 například	 amsterdamský	
přístup	černobílé	grafiky,	krasopisectví	nebo	vyřezávaná	grafika	na	skleněných	plochách.

Zpracovaný	manuál,	který	 je	přílohou	této	studie,	obsahuje	mimo	 jiné	barevnou	paletu	
a	 nabídku	 vhodných	 materiálů	 na	 rekonstrukci	 staveb.	 Manuál	 Kramářské	 boudy	 je	
odsouhlasený	Národním	památkovým	ústavem.	

S
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C3.14. Informační centrum a zkapacitnění WC
Místo pro infocentrum, umístění toalet

Ze	zadání	vyvstal	úkol	řešit	zkapacitnění	WC.	Současné	toalety	nestačí	v	nejvíce	frekvento-
vaných	časech,	navíc	jsou	umístěné	mimo	pohyb	turistů	do	bloku	obytné	zástavby	rodinných	
domů.	Osazení	 veřejných	 toalet	 v	 této	vzdálenosti	 vyvolalo	dodatečné	osazení	mnohých	
cedulí,	šipek	a	symbolů	WC.	Parcelu	se	současnými	toaletami	je	funkčně	vhodné	vymezit	pro	
rodinný	dům	a	získat	tak	částečné	prostředky	pro	toalety	nové.

Z	 jednání	s	církevními	zástupci	baziliky	na	Svatém	kopečku	vznikl	požadavek	na	umístě-
ní	informačního	centra,	pro	které	je	předběžně	vytipované	místo	v	průchodu	ze	Sadového	
náměstí	na	Návrší	Jana	Pavla	 ll.	Toto	místo	nepovažujeme	za	vhodné,	a	proto	 je	v	návrhu	
určená	nová	lokalita	a	architektura	pro	tuto	funkci.	Studie	proto	navrhuje	tři	variantní	místa.

1.	 Jako	nejméně	kontroverzní	se	pro	tyto	účely	jeví	odkoupení	2-3	boudek	a	jejich	přestav-
ba.	Toto	řešení	je	však	vzhledem	k	vlastnickým	poměrům	málo	reálné	a	ekonomicky	nejdražší.

2.	 Nejekonomičtější	 varianta	 je	 vybudování	 nového	 objektu	 v	 pokračování	 „bódek“.	
Nová	architektura	vytváří	pozitivní	první	kontakt	s	linií	„bódek“	a	zakrývá	nevzhledný	štít	první	
„bódky“	od	hlavního	toku	návštěvníků	přicházejících	od	ZOO.	Moderní	architektura	v	historic-
kém	území	slouží	jako	akupunkturní	zásah,	podporující	život	a	kontinuitu	místa.

3.	 Velmi	schůdnou	variantou	je	taktéž	k	účelům	infocentra	a	veřejných	toalet	přebudo-
vat	a	upravit	stávající	budovu	KMČ.	 	
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návrhové celky1.
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E1 POPIS ŘEŠENÍ ZELENĚ
Stromy	jsou	na	Sadovém	náměstí	nejdominantnějšími	vegetačními	prvky.	Na	druhém	místě	

stojí	díky	své	ploše	travnaté	plochy	a	třetí	místo	patří	keřům	a	keřovým	skupinám.

E1.1 Stromy
V	celém	řešeném	území,	které	kromě	samotného	Sadového	náměstí	zahrnuje	farní	zahradu	

a	ulici	Holubovu,	byla	provedena	inventarizace	dřevin	a	zhodnocení	jejich	dendrologického	
potenciálu.	 Celkově	 bylo	 vyhodnoceno	 149	 stromů	 různého	 věkového	 stáří,	 fyziologické	
a	biomechanické	vitality.	Podrobnosti	hodnoceni	 jsou	přiloženy	v	příloze	TABULKOVÁ	ČÁST	 
–	„INVENTARIZACE	STROMŮ	NA	SVATÉM	KOPEČKU	(ČERVEN	2021).“

Inventarizace	a	zhodnocení	dendrologického	potenciálu	předcházelo	samotné	utváření	
koncepce	 návrhu.	 Stromy	 hrají	 na	 Sadovém	 náměstí	 velkou	 roli	 z	 pohledu	 ekologického,	
mikroklimatického,	historického,	estetického,	kompozičního	atp.,	proto	na	ně	byl	a	bude	brát	
velký	důraz.	

V	návrhu	je	i	přesto	nutné	přistoupit	ke	kácení	a	potřebným	pěstebním	opatřením.	Konkrétní	
stromy,	kterým	je	nutné	věnovat	pozornost,	jsou	vyznačeny	jak	v	situaci	„Řešení	zeleně“,	tak	
zmíněny	v	tabulkové	části	inventarizace	dřevin	v	přílohách	studie.

Ke	kácení	byly	navrženy	stromy	svým	stavem	ohrožující	pobyt	na	Sadovém	náměstí	a	již	
nejsou	dlouhodobě	udržitelné.	

Hodnocení	dřevin	bylo	vypracováno	v	červnu	2021,	mezi	tím	byly	některé	z	navržených	
stromů	ke	kácení	odstraněny	a	nahrazeny	novými	náhradními	výsadbami	po	konzultaci	dle	
konceptu	této	studie.	

Studií	jsou	nově	navrhované	komunikace,	pokud	možno	vedené	tak,	aby	příliš	nezasahovaly	
do	kořenových	systémů	stromů,	vedly	ve	stávajících	trajektoriích	dnešních	chodníků	a	úpravy	
nezhutňovaly	 povrch	 kolem	 dřevin	 a	 nenarušovaly	 kořenový	 systém.	 Pokud	 se	 stavební	
práce	prováděné	při	obnově	náměstí	budou	pohybovat	v	kořenového	prostoru,	je	naprosto	
nezbytné	 ke	 stromům	 přistupovat	 s	 adekvátní	 opatrností	 za	 použití	 moderní	 technologie	
a	maximální	péče.	Nutno	podotknout,	že	stromy	jsou	velmi	náchylné	na	změny	v	kořenovém	
prostoru	 (cca	 průmět	 jejich	 korun)	 a	 to	 nejen	 na	 výkopové	 práce,	 ale	 také	 na	 vrstvení	
materiálu,	hutnění	a	(byť	dočasné)	skladování	stavebního	materiálu	v	kořenovém	prostoru.	
Což	je	na	řešeném	území	nutno	brát	v	úvahu.	

Péče	se	neomezuje	pouze	na	dřeviny	částečně	dotčené	případnou	stavbou.	Pozornost	
je	nutno	věnovat	 i	 ostatním	dřevinám	v	podobě	pěstebních	opatření	 s	 nutnou	 konzultací	
s	arboristou.	Stromy	navržené	pro	pěstební	opatření	jsou	vyznačeny	v	tabulkách.

Pokud	se	bude,	v	rámci	postupné	obměny	dřevin	a	úpravě	náměstí,	chtít	zachovat	co	
největší	 počet	 stávajících	 stromů	 a	 prodloužit	 tak	 co	 nejvíce	 jejich	 životnost,	 musí	 se	 jim	
věnovat	maximální	péče.

Úkolem	je	provedení	profesionálních	řezů,	umístění	stromových	vazeb	a	úprava	stanoviště	
dřevin.

Cílem	úpravy	stanovištních	poměrů	dospělých	dřevin	je	zejména:

•	 snižování	úrovně	zhutnění	v	kořenové	zóně,

•	 zlepšení	infiltrace	srážkových	vod	a	snížení	evapotranspirace	v	kořenové	zóně,

•	 výměna	degradovaných	půd	(např.	stavební	činností	či	kontaminací),

•	 zvětšení	prokořenitelného	prostoru	v	silně	zhutněných	či	degradovaných	půdách.

Mezi	vhodná	opatření	patří:

-	 doplňková	závlaha,	retence	a	infiltrace	srážkové	vody

-	 mechanické	kypření	zhutnělých	půd

-	 radiální	mulčování

-	 vertikální	mulčování

-	 hloubková	injektáž

-	 výměna	půdy	v	kořenové	zóně

-	 aplikace	hnojiv	a	látek	vylepšujících	stanoviště

-	 zvětšení	prokořenitelného	prostoru	pod	konstrukcemi

-	 strukturální	substráty

-	 půdní	buňky

-	 přemostění	kořenové	zóny

(zdroj:	Standardy péče o přírodu a krajinu, Úprava stanovištních podmínek dřevin, SPPK 
A02 007:2020, AOPK)

Při	výsadbě	nových	stromů	je	nutné	dodržovat	arboristické	standardy	řady	AOPK	ČR	a	další	
příslušné	normy.	Výsadby	bude	provádět	odborná	firma.

Vnesení nové pravidelné kompozice
Studie	obnovy	Sadového	náměstí	navrhuje	nové	výsadby	a	postupnou	obnovou	stávajících	

dřevin.	Výsledkem	pozvolné	obnovy,	která	může	trvat	několik	desítek	let,	je	vnést	do	náměstí	
novou	pravidelnou	kompozici	stromů,	jež	svou	osovostí,	průhledy	a	akcenty	podpoří	barokní	
principy.	Kompozice	rozmístění	nových	výsadeb	dává	vyniknout	jak	samotnému	chrámu,	tak	
jednotlivým	prvkům,	jako	je	sousoší	sv.	Jana	Nepomuckého,	kaple	Jména	Panny	Marie,	které	
se	v	prostoru	díky	nahodilému	rozmístění	stávajících	dřevin	ztrácí.	



57

Osovost	s	podpořením	průhledu	na	sousoší	sv.	Jana	Nepomuckého	 je	v	návrhu	nových	
výsadeb	podpořena	ze	tří	směrů.	

Obnova	výsadeb	stromů	v	pravidelném	rastru	je	navrhnuta	v	prostoru	před	kramářskými	
boudami,	kdy	 středová	osa	mezi	dvěma	stromořadími	 směřuje	na	osu	 sousoší.	Druhý	 směr	
poukazuje	na	sochu	ze	směru	od	KMČ,	kdy	je	na	její	osu	veden	chodník	pro	pěší.	Chodník	
v	 pravidelných	 rozestupech	 lemují	 nové	 výsadby.	 Třetí	 osa	 vedoucí	 k	 sousoší	 je	 pouze	
pohledová,	vedoucí	od	vodního	zrcadla,	překračuje	„Spojovací	cestu	od	ul.	Holubova“,	kde	
v	trávníku	za	vzniku	malého	odpočivného	místa	fyzická	část	osy	končí.	Dále	pokračuje	již	jen	
pohled	na	sousoší.

Záměrem	 je	 obnovení	 a	 doplnění	 půlkruhu	 stromů	 na	 Návrší	 Jana	 Pavla	 ll.	 Půlkruh	 je	
možno	 vysadit	 ve	 dvou	 variantách.	 Buď	 s	 výsadbami	 následovat	 stávající	 oblouk,	 který	
není	 souměrný,	 nebo	vytvořit	 z	 vysazených	 stromů	kompozici	 novou,	 která	bude	opisovat	
osově	souměrný	oblouk	vůči	ose	vycházející	 z	chrámu.	Stromy	před	chrámem	 je	v	úmyslu	
pojmenovat	dle	kostelů	mariánské	poutní	soustavy	jejichž	matčiným	kostelem	je	právě	chrám	
Navštívení	Panny	Marie.	

Kácení,	výsadba	a	přesazení	stromů	se	bude	týkat	dřevin	v	„Severní	část	Sadového	náměstí,	
mezi	chrámem	a	Norbertinem“.	Náhradní	výsadby	za	vykácené	stromy	byly	vysazeny	kolem	
severní	zdi	v	místech	dřívější	aleje.	Doporučeno	bylo	odstranit	kořenový	systém	pokácených	
dřevin	a	vylepšit	stanoviště	pro	nové	výsadby	strukturálními	substráty.	K	přesazení	jsou	navrženy	
mladé	výsadby	kolem	stěny	chrámu.	Jejích	posunutí	by	bylo	o	pár	metrů	směrem	k	chrámu.	
Posunutím	se	tak	zvětší	prostor	pro	občasné	parkování	vozidel.	

E1.2 Trávníky
Na	Návrší	Jana	Pavla	ll.	je	navržený	luční	trávník.	Společenstvo,	které	se	na	návrší	vyskytuje	

bude	 zachováno	a	doplněno	o	 vhodné	 kvetoucí	 druhy.	 Sečení	 bude	probíhat	 2x	 ročně,	
pravidelněji	budou	vysekávány	pěšiny	v	místech	štěrkových	trávníků.

V	 prostoru	 Sadového	 náměstí	 se	 počítá	 s	 trávníkem	 parkovým,	 který	 snáší	 větší	 zátěž.	
Trávníky	budou	obnoveny	po	plánovaných	stavebních	úpravách	v	prostoru.	Zvolena	bude	
směs	vhodná	pro	stanoviště	zastíněné	vzrostlými	stromy.	

E1.3 Keře
S	keřovými	skupinami	se	v	návrhu	příliš	nepočítá.	Stávající	keřové	výsadby	budou	zachovány	

v	ulici	Holubova.	Keře	nacházející	se	na	Sadovém	náměstí	(převážně	kolem	sousoší	sv.	Jana	
Nepomuckého,	které	zastiňují)	jsou	plánovány	odstranit.

Keřové	 výsadby	 jsou	 navrženy	 kolem	 západní	 hranice	 Návrší	 Jana	 Pavla	 ll.	 tak,	 aby	
odclonily	pohledy	na	jednotné	ploty	zahrádkářské	kolonie.

E1.4 Smíšené trvalkové záhony
Trvalkové	záhony	jsou	navrženy	v	exponovaných	a	lidmi	nejvíce	využívanými	místy.	Záhony	

se	v	návrhu	objevují	 v	dlouhých	obdélníkových	pásech	v	prostoru	před	boudkami,	 kolem	
hlavního	schodiště	od	ulice	Dvorského	ke	kostelu,	v	nástupním	prostoru	u	hospicu,	v	prostoru	
kolem	KMČ	a	památníku	objetí	 válek.	 Trvalkovými	výsadbami	bude	doplněn	prostor	před	
základní	školo	Dvorského	na	ulici	Holubova.

Záhony	 trvalek	budou	doplněny	o	okrasné	 traviny	a	 jarní	cibuloviny.	Kombinace	druhů	
zajistí	kvetení	a	působení	v	prostoru	po	celý	rok.

Do	směsí	budou	začleněny	druhy,	které	jsou	spjaty	s	kultem	Panny	Marie.	

Parkový	trávník	na	Sadovém	náměstí	bude	obohacen	jarními	cibulovinami,	které	budou	
vysazeny	v	nepravidelných	skupinách.	
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FUNKČNÍ VÝKRES DOPRAVY
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F1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Dopravní	 řešení	 studie	 obnovy	 Sadového	 náměstí	 na	 Svatém	Kopečku	 zahrnuje	 návrh	

stavebních	úprav	a	návrh	funkční	regulace.

Stavební	 úpravy	 vychází	 vesměs	 ze	 stávajícího	 prostorového	 uspořádání	 zpevněných	
ploch,	které	je	korigováno	návrhem	architektonické	části	studie.	Tato	si	kladla	za	cíl	zklidnění	
a	humanizaci	veřejných	prostor	se	zachováním	nezbytného	rozsahu	automobilové	dopravy.	

Funkční	regulace	rozděluje	ony	veřejné	prostory	do	typů	podle	využití	pro	jednotlivé	druhy	
dopravy	a	naznačuje	způsoby	organizační	regulace.

Řešené	 území	 lze	 zhruba	 rozdělit	 na	 prostor	 kolem	 baziliky	 (sever,	 jih,	 východ,	 západ),	
prostor	u	restaurace,	KMČ	a	hospice	a	prostor	ulice	Holubovy.

F1.1  STÁVAJÍCÍ STAV
Stávající	stav	vykazuje	dva	základní	problémy.	Prvním	z	nich	je	velmi	špatný	technický	stav	

zpevněných	 konstrukcí,	 kdy	 jediný	 technicky	 vyhovující	 prvek	 je	dlážděná	vozovka	 spojky	
Dvorského	 –	 Holubova.	 Tato	 konstrukce	 je	 však	 situačně	 nevhodná	 (monotónnost,	 šířka,	
oblouky	napojení,	žádný	přidružený	prostor).	Ostatní	plochy	jsou	buď	dlážděné,	nebo	častěji	
asfaltové	se	zřetelnými	poruchami	krytu.	Šířkové	uspořádání	i	směrové	prvky	jsou	důsledkem	
postupně	vznikajících	požadavků	a	stavebních	úpravy	spíše	náhodných	nežli	koncepčních.	
Typickým	příkladem	jsou	3–4	m	široké	asfaltové	vozovky,	na	kterých	probíhá	smíšený	provoz.

Druhým	 problémem	 je	 nedotažená	 regulace,	 kdy	 příjezd	 do	 lokality	 je	 omezen	
značkami	 B1	a	 E13,	 stání	 vozidel	pak	pouze	 sporadicky	B29	 (Holubova).	Vozidla	dopravní	
obsluhy	tak	mohou	projíždět	daným	územím	prakticky	bez	omezení	a	rovněž	tu	mohou	být	
parkována	a	odstavována.	Nezřetelně	regulovaný	prostor	navíc	málo	brání	vjezdům	méně	
disciplinovaných	řidičů.

F1.2  STAVEBNÍ ÚPRAVY
Architektonický	návrh	obnovy	zejména	v	prostoru	baziliky	výrazně	mění	vzhled	a	následně	

i	 funkci	prostranství.	 Západní	 části	 se	 stavební	 úpravy	dotknou	nejméně.	Na	 severu	bude	
průjezdná	komunikace	doplněna	trávníkovými	zpevněnými	plochami	pro	nárazovou	potřebu	
klidové	 dopravy	 při	 zachování	 „nedopravního“	 charakteru	 území.	 Východní	 část,	 vlastní	
Sadové	 náměstí,	 bude	 upraveno	 tak,	 že	 vozidlová	 doprava	 bude	 odvedena	 na	 obvod,	
střední	část	potom	bude	sloužit	jako	pobytová	plocha	s	průchody.	Posílení	funkce	obvodové	
komunikace	nebude	znamenat	zásadní	navýšení	dopravy,	naopak	se	počítá	se	směrovou	
úpravou	 oddálením	 pojížděné	 plochy	 od	 RD.	 Jižní	 část	 bude	 upravena	 na	 rozsáhlejší	
pobytovou	plochu	s	příjezdem	zásobování	od	Holubovy.	Stejně	jako	ve	východní	části,	ani	
v	části	jižní	se	nepočítá	s	plochami	pro	statickou	dopravu.	

Jižní	část	se	několika	trasami	napojuje	na	prostor	u	restaurace,	KMČ	a	hospice.	Tato	část	
bude	upravena	zjednosměrněním	provozu	ve	směru	od	spojky	Dvorského	–	Holubova	k	hospici	
s	 napojením	 na	 Dvorského.	 Zde	 bude	 vhodná	 směrová	 úprava	 s	 odstupem	 od	 stávající	

garáže	a	budov	 skladu.	V	úseku	od	 spojky	Dvorského	–	Holubova	 jsou	navržena	podélná	
parkovací	stání	s	možným	využitím	pro	K+R	(ZŠ	Dvorského)	a	restauraci.	Stání	jsou	umožněna	
i	u	budovy	KMČ.	Spojka	Dvorského	–	Holubova	by	měla	být	upravena	v	napojení	na	Dvorského	
s	posílením	výrazu	napojení	pěší	 zóny	na	obslužnou	komunikaci.	Rovněž	napojení	prostoru	
hospice	na	Dvorského	ve	směrovém	oblouku	bude	nutno	stavebně	upravit,	opět	s	posílením	
zklidňujícího	efektu.

Ulice	Holubova	je	navržena	k	obnově	bez	výraznějších	stavebních	zásahů.	Napojení	na	
spojku	bude	upraveno	 redukcí	a	usměrněním	zpevněných	ploch.	Počítá	 se	 s	parkovacími	
stáními	u	restaurace	a	provozovny.	Nepočítá	se	naopak	se	zajížděním	a	parkováním	rodičů	
dětí	ZŠ	Dvorského.

V	 rámci	 studie	 byla	 prověřována	 možnost	 statické	 dopravy	 na	 parcele	 číslo	 36/2	 ve	
vlastnictví	Královské	kanonie	premonstrátů	na	Strahově.	Podmínky	umístění	parkovacích	míst	
jsou	do	té	míry	komplikované,	že	studie	tento	záměr	nepodporuje.	Příjezdy	a	odjezdy	k	nim	by	
byly	vedeny	přes	zklidněnou	plochu	s	výrazně	omezenou	dopravní	funkcí,	což	by	bylo	přímo	
proti	celému	systému	zklidnění	lokality.

Z	hlediska	navržené	materiálové	skladby	je	základem	architektonický	návrh,	na	který	bude	
navazovat	v	dalších	stupních	konkrétní	stavební	řešení.	

Podrobnosti	stavebních	úprav	jsou	uvedeny	ve	výkresové	části.	

1.3  FUNKČNÍ REGULACE
Pro	 zajištění	 navrženého	 a	 požadovaného	 způsobu	 realizace	 dopravních	 vztahů	

obnoveného	Sadového	náměstí	a	přilehlých	prostor	bude	nezbytné	posílit	i	regulační	prvky.	
Cílem	řešení	musí	být	omezení	IAD	včetně	klidové	funkce	tak,	aby	byly	konány	jen	nezbytné	
pohyby	v	nezbytné	době.	Co	se	týká	bydlících,	je	žádoucí,	aby	jejich	dopravní	pohyby	byly	
rušeny	co	nejméně.	Zásobování	obchodních	aktivit	v	jižní	části	prostoru	baziliky	by	mělo	být	
prováděno	v	omezeném	čase	s	vyloučením	odstavování	vozidel.	Využití	plochy	pro	statickou	
dopravu	v	severní	části	baziliky	by	mělo	být	nárazové.

Celá	oblast,	ohraničená	námi	řešenou	lokalitou	na	západě,	ulicí	Dvorského	a	Radíkovská	
na	 jihu	a	na	 severu	 ulicí	 Šlikovou	by	měla	být	 řešena	 jako	pěší	 zóna.	 Zásadně	důležité	 je	
vyznačení,	 kterým	 vozidlům	 a	 v	 jaké	 době	 bude	 povolen	 vjezd.	 Je	 potřeba	 respektovat	
vedení	cyklistické	trasy	od	Dvorského	do	Holubovy	a	K	hájence	a	přes	Sadové	náměstí	do	
Samotíšek.

Pro	námi	 řešené	území	 jsou	navrženy	čtyři	místa	 „filtrování“	dopravy.	 První	dva	 jsou	na	
spojce	Dvorského	–	Holubova,	které	řeší	omezení	vjezdu	do	území	a	k	restauraci.	Další	řešení	
napojení	z	Dvorského	do	hospice.	Poslední	odděluje	více	privátní	/avšak	prostupný)	prostor	
severně	baziliky	s	regulací	vjezdu,	řešenou	uživatelem.	Podrobnosti	jsou	uvedeny	ve	Funkčním	
výkrese	dopravy.	
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SITUACE MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA
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G1.     MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA
Cílem	studie	na	obnovu	Sadového	náměstí	není	pouze	zlepšení	architektonické	a	pobytové	

formy	 řešeného	území,	 ohled	 je	 brán	 také	 na	 uplatnění	 prvků	modro-zelené	 infrastruktury	
hospodařící	s	dešťovou	vodou	s	cílem	jejího	zpomalení	či	využití	v	řešeném	území.

Modrozelená	infrastruktura	je	definovaná	jako:	

„Síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou, které se v architektuře 
využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění 
mikroklima.“ 

(zdroj:	Modro-zelená infrastruktura [online]. Brno: Modro-zelená infrastruktura, 2020 [cit. 
2022-08-15]. Dostupné z: https://www.mzi.cz/)

„MZI představuje environmentální urbánní infrastrukturu, jejíž součástí jsou citlivá volba 
městské vegetace spolu s důmyslnými hydrologickými prvky městského systému odvodnění. 
MZI stojí na základech hospodaření s dešťovými vodami, pouze více zdůrazňuje roli zeleně, 
jako klíčového nástroje k ochraně měst před dopady teplého počasí beze srážek. Zeleň 
v tomto ohledu již nehraje ve městě roli estetickou nebo biotopu, ale plní roli klimatizace. 
Tento přínos je třeba pojmenovat, změřit, vyhodnotit, dát mu měřítko, výrobnost a konkrétní 
podobu prostřednictvím různých typů zeleně.“

(zdroj:	 JV PROJEKT VH s.r.o. Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené 
infrastruktuře: Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury. 2018.)

Prostor	 Sadového	 náměstí	 tvoří	 z	 velké	 části	 travnaté	povrchy	 a	 vzrostlé	 stromy,	 návrh	
dává	 vzniknout	 květinovým	 záhonům,	 novým	 zpevněným	 plochám	 různého	 materiálu	
a	propustnosti,	 navržené	 jsou	 vodní	prvky	 v	podobě	vodního	 zrcadla	 zlepšující	mikroklima	
a	vodní	pítka	pro	uživatele	náměstí.	

Sadové	náměstí	lze	charakterizovat	charakterizovat	jako	parkové	náměstí,	veřejný	prostor	
obklopený	budovami,	ve	kterém	jsou	v	určitém	poměru	uplatněné	zpevněné	a	nezpevněné	
parkové	plochy.	Zeleň	těchto	veřejných	prostorů	by	měla	být	na	vysoké	úrovní	s	dostatečnou	
a	kvalifikovanou	péčí.	Právě	díky	stávající	či	navrhované	zeleni	 je	aplikace	MZI	 jednodušší	
a	větší	plochy	zeleně	nabízejí	široké	spektrum	využití	srážkové	vody.	Navržená	opatření	mohou	
vodu	 na	 takovýchto	místech	 zadržovat,	 pracovat	 se	 zasakováním	 nebo	 ji	 dále	 využívat,	
například	pro	zálivku.	

Studie	obnovy	Sadového	náměstí	na	Svatém	kopečku	přináší	inspiraci	a	možné	řešení	MZI	
v	území.	Pro	detailnější	rozpracování	a	návrh	jednotlivých	prvků	je	nutné	provést	podrobnější	
průzkum	území	 (geologický,	pedologický,	hydrogeologický	atd.).	 Technické	 rozpracování,	
prověření	 vhodnosti	 prvku	 a	 jeho	 přesné	 uplatnění	 v	 prostoru	 budou	 součástí	 návazných	
dokumentací.

Modrozelená	infrastruktura	je	systém	na	sebe	navazujících	prvků,	které	tvoří	infrastrukturu	
v	pravém	slova	smyslu.	Mezi	jednotlivé	prvky	propojené	soustavy	jsou	do	Sadového	náměstí	
navrženy	následující:
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138 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

1 Štěrkové a mlatové plochy

Základní popis

Patří mezi plochy s nestmeleným povrchem. Slou-
ží jako preventivní opatření, která vsakují na ně 
spadlou vodu a nejsou tedy primárně určena k od-
vodnění okolních prostranství. Štěrkové plochy lze 
okrajově využít pro pěší komunikace (např. v  pří-
městské krajině) nebo častěji pro nízko frekvento-
vané a málo zatěžované cesty, vjezdy k vesnickým 
stavením, případně místa pro parkování vozidel. 
Kulatohranný štěrk se běžně využívá jako herní po-
vrch na hřištích.

Mlat a mechanicky zpevněné kamenivo jsou oproti 
štěrku měkčeji působící povrchy vhodné pro chod-
níky a plochy v parcích, historických zahradách, na 
návsích a  v  příměstské krajině, nebo je lze použít 
pro zkratky na sídlištích. 

Svým charakterem se štěrkové a  mlatové plochy 
výborně hodí pro okrajové, vesnické nebo historic-

ké prostory s převažujícími nezpevněnými plocha-
mi (např. stará náves), kde nejsou žádoucí klasické 
zpevněné povrchy. Své uplatnění najdou i  jako al-
ternativa klasické zpevněné plochy na nových ve-
řejných prostranstvích.

Plochy s nestmeleným povrchem lze obecně vyu-
žít tam, kde běžné zpevněné plochy nejsou nutné 
nebo ztratily svůj účel.

Technický popis

Svrchní vrstvu štěrkové plochy tvoří různé frakce 
drceného kameniva (štěrku), které lze zvolit pod-
le užívání plochy (menší frakce pro chodce, větší 
pro auta), případně zpevnit pomocnými rošty či 
rohožemi zabraňujícími propadání štěrku. Nos-
né vrstvy je potřebné dimenzovat s  ohledem na 
vlastnosti zemní pláně a projektovanou zátěž. Pro 
zachování propustnosti je nutné se ve skladbě 

štěrková nebo mlatová 
plocha
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Schématické zobrazení

Název 

2 Propustné dlažby a lité povrchy

Základní popis

Urbanizovaná území jsou charakterizována vyso-
kým podílem zpevněných povrchů. Typicky se jed-
ná o asfaltové, betonové a zadlážděné plochy, které 
jsou běžně odvodňovány do kanalizační sítě. Ale 
existují i varianty, kdy zpevněné plochy mohou při-
spět ke snížení zatížení stokového systému. 

Už samotné dlážděné plochy nabízejí přirozenou 
možnost pro vsáknutí části dešťové vody díky spá-
rám mezi dlaždicemi, pokud jsou kladeny do pro-
pustných vrstev (obvykle hutněné štěrky). Z důvo-
du unifikovaného tvaru a menších spár má klasická 
prefabrikovaná betonová dlažba menší možnosti 
vsakování v porovnání s nepravidelnou kamennou 
kostkou. 

Posílit vsakovací schopnosti dlažby je možné pone-
cháním široké spáry mezi jednotlivými dlaždicemi, 
vyplněné štěrkem nebo zatravněné (zatravněná 
dlažba viz opatření č.  03) Dlažba se širokou štěr-
kovou spárou se obvykle používá na parkovištích, 

např. na sídlištích a v obytných ulicích, a občasně 
pojížděných plochách nebo na méně frekventova-
ných stezkách pro pěší. Obvykle ale není pohodlná 
pro delší pěší chůzi.

Další variantou jsou dlažby z  moderních materiá-
lů, jakým je vodopropustný beton, který umožňuje 
vsakovat dešťovou vodu přes celou dlaždici. Pilotní 
projekty lze najít v Berlíně ale také v ČR, např. par-
koviště před obchodním domem (Lidl) v Písku.

Alternativou dlažby jsou relativně nové lité povrchy 
propouštějící vodu, jejichž vývoj neustále probíhá. 
Může se jednat o recyklované materiály, např. sklo 
v případě výrobku Filterpave nebo o štěrk a písek 
v případě výrobku Terraway, který vzhledově připo-
míná mlat. Recyklovaná guma, například materiál 
EPDM, se používá jako zajímavý a  uživatelsky pří-
jemný povrch na hřištích.

A v neposlední řade lze zmínit vodopropustný litý 
beton, který je možné najít jako povrch chodníků 
v parcích Gaštanica a Jama v Bratislavě.

dlažba se širokou spárou

144 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

3 Zatravňovací dlažba  
a štěrkový trávník

Základní popis

Tyto povrchy jsou obvykle využívané pro méně vytí-
žené plochy, a to jak pro občasně pojížděné plochy, 
tak pro méně frekventované pěší trasy nebo pro plo-
chy nárazových aktivit. Mezi takové patří například 
občasně nebo méně využívaná parkoviště, např. 
u  hřbitova, účelové komunikace, pojížděné plochy 
zásobování, pěšiny, zkratky nebo okrajové chodníky 
v parcích, parkových náměstích, zákoutích a na sídli-
štích nebo místa konání příležitostných akcí.

Typickým příkladem může být areál Dolních Vít-
kovic, kde jsou speciálně pro účely festivalů (např. 
Colours of Ostrava) založené rozsáhlé plochy štěr-
kových trávníků. Takto zatravněné zátěžové plochy 
pomáhají snižovat rozšiřování velkých zpevněných 
nepropustných ploch i  následný efekt tepelného 
ostrova a k tomu nabízejí další benefity zeleně.

Zatravňovací dlažba a štěrkový trávník patří k pre-
ventivním opatřením, která vsakují vodu na ně 

spadlou a nejsou tedy primárně určena k odvodně-
ní okolních ploch. Z hlediska HDV slouží jako opat-
ření pro zlepšení mikroklimatu a  prevenci vzniku 
srážkového odtoku. Průvodní vegetace zvyšuje 
míru předčištění vsakované vody.

Technický popis

Jde o  zatravnění širokých spár vhodné dlažby, 
například kamenné kostky nebo speciální beto-
nové dlažby, použití zatravňovacích tvárnic nebo 
o založení trávníku na štěrkovém podkladu. Rám-
cový popis využití, založení a údržby ploch popi-
sují Technické podmínky 153 Zpevněná travnatá 
parkoviště.

Dle podmínek realizace lze přidat do vrstev také 
sorbent ropných produktů (v  sypké formě nebo 
jako rohože). Pro osev je potřebné zvolit speciální, 
na živiny a  vláhu nenáročnou, trávníkovou nebo 
travinobylinnou směs.

zatravňovací tvárnice 
nebo kamenná dlažba

zahliněné 
nosné vrstvy

rostliny ve 
spárách 

dlažby

G1.1  ŠTĚRKOVÉ A MLATOVÉ POVRCHY
Mlaty	a	mechanicky	zpevněné	kamenivo	jsou	mate-

riály	využitelné	v	parcích,	historických	zahradách	a	dal-
ších	městských	prostorech	jako	alternativa	ke	klasickým	
zpevněným	plochám.	Oproti	štěrkovým	plochám	v	pro-
storu	působí	měkčeji.	

V	rámci	HDV	(hospodaření	s	dešťovou	vodou)	snižují	
povrchový	odtok,	zadržují	vodu	v	místě	dopadu,	zvyšují	
půdní	vlhkost	díky	zasakování,	mají	nízké	prostorové	ná-
roky,	ochlazují	povrch	z	vodopropusných	materiálů	od-
pařením	vody	z	nich	nasáklé.

G1.2  POLOPROPUSTNÉ DLAŽBY
Všude	přítomné	asfaltové,	betonové	a	dlážděné	plochy	

jsou	 charakteristickým	 prvkem	 urbanizovaných	 území.	
Voda	je	z	těchto	povrchů	odváděná	co	nejrychleji	pryč	skrz	
kanalizační	síť.	Lze	však	využít	materiálů	a	systémů,	které	uleví	
zatížení	 kanalizační	 sítě	 a	 pomohou	 vodu	 vsáknout	 přímo	
povrchem,	při	přispění	zálivky	vegetačních	prvků.	

Řešením	je	využití	dlážděných	ploch	s	uplatněním	širokých	
spár	 mezi	 dlaždicemi	 kladených	 do	 propustných	 vrstev.	
Zvolená	podkladová	vrstva	musí	vodu	přijímat	a	dále	odvádět.

V	případě	Sadového	náměstí	je	k	tomuto	účelu	navržena	
kamenná	dlažba	o	různých	rozměrech	a	kladení,	v	návaznosti	
na	 konkrétní	 plochu	 a	 její	 využití.	 Spáry	 se	 tvoří	 již	 během	
pokládky	 rozvolněním	 kladení	 nebo	 využitím	 distančních	
podložek.	Vzniklé	spáry	se	prosypou	vhodnou	frakcí	štěrku	dle	
velikosti	spáry	(vyjma	nulové	frakce).

Přebytečná	 voda	 bude	 odváděna	 do	 ploch	 trávníků.	
Použití	 dlážděných	 kamenných	 povrchů	 podprahově	
podporuje	 omezení	 rychlosti	 projíždějících	 aut.	 Kamenné	
dlažby	jsou	využity	na	cesty	pro	automobily	i	pěší.	

G1.3  ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY
Štěrkové	trávníky	jsou	preventivním	opatřením,	zároveň	z	po-
hledu	HDV	(hospodaření	s	dešťovou	vodou)	slouží	jako	opat-
ření	pro	zlepšení	mikroklimatu	a	k	prevenci	vzniku	srážkového	
odtoku.	Štěrkové	trávníky	nejsou	primárně	určeny	k	odvodně-
ní	svého	okolí,	ale	vodu	na	ně	spadlou,	výborně	vsakují.	
V	 návrhu	 jsou	 štěrkové	 trávníky	 umístěny	 kolem	 východní	
stěny	ambitu	pro	příležitostné	projetí	vozidel	údržby	chrámu.	
Dále	je	jimi	řešená	plocha	parkování	v	části	„Severní	část	Sa-
dového	náměstí,	mezi	chrámem	a	Norbertinem“.	Ve	štěrkové	
trávníky	se	promění	pěší	tahy	od	baziliky	směrem	na	sever	do	
Samotišek	a	na	jih	do	Droždína.

zdroj	grafiky	a	textu:	SÝKOROVÁ,	Martina,	Pavel	TOMÁNEK,	Lýdia	ŠUŠLÍKOVÁ,	Nicol	STAŇKOVÁ,	Markéta	HABALOVÁ,	
Martin	ČTVERÁK,	Jan	MACHÁČ	a	Marek	HEKRLE.	Voda	ve	městě:	metodika	pro	hospodaření	s	dešťovou	vodou	ve	vazbě	
na	zelenou	infrastrukturu.	V	Praze:	České	vysoké	učení	technické	(ČVUT)	ve	spolupráci	s	Univerzitou	Jana	Evangelisty	
Purkyně	(UJEP),	2021.	ISBN	978-80-01-06817-5.
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Schématické zobrazení

Název 

4 Trávníky

Základní popis

Plošně největší a nejběžnější zelenou plochou ve-
řejných prostorů jsou trávníky. V  letních měsících 
vykazují mnohem nižší teplotu povrchu než zpev-
něné plochy, čímž přispívají k  omezení přehřátí 
okolních prostorů a  syndromu neobyvatelného 
rozpáleného města. Poskytují možnost pro přiroze-
né zadržení, zasakování a výpar dešťové vody, a tím 
zlepšují mikroklima místa.

Existuje několik typů trávníků dle způsobu užití 
a  plánovaného výsledného efektu (např. okrasný 
parterový, parkový, luční, štěrkový zátěžový a další). 
Liší se intenzitou a náplní údržbových prací i schop-
ností hospodařit s dešťovou vodou. 

Pro pobytové a  exponované části městských par-
ků, parkových náměstí nebo hřišť jsou voleny udr-
žované trávníky sloužící jako příjemné zázemí pro 
návštěvníky (parterový nebo parkový trávník). Sa-
mostatně mohou být vyčleněny tzv. psí louky. Pro 
odlehlejší části parku, sídliště nebo městské zahra-

dy a v příměstské krajině lze zvolit extenzivní luční 
trávník s menší mírou údržby a se širším ekologic-
kým přínosem. Volba typu trávníku se odvíjí také 
od společenské poptávky a  estetického vnímaní 
návštěvníků. Velice dobře je obvykle přijímán kon-
trast, například extenzivní luční trávník uprostřed 
sterilního, organizovaného městského prostředí 
nebo nízký opečovávaný trávník doprovázející divo-
ké výsadby trvalek a letniček. 

S  ohledem na HDV slouží trávníky primárně jako 
prvky (opatření) pro zlepšení mikroklimatu a  pre-
venci vzniku nebo alespoň zpomalení srážkového 
odtoku. Trávník společně s humusovou vrstvou za-
jišťuje předčištění vsakující se vody. U vsakovacích 
zařízení (většinou průlehů) jsou trávníky nejčastější 
vegetací filtrační vrstvy. 

Technický popis

Typ trávníku je nutné pečlivě zvolit s  ohledem jak 
na jeho umístění, tak na ekologické a ekonomické 

kořenový systém rostlin 
spolu se zeminou 
působí jako filtrační 
vrstva

trávník vhodného 
druhového složení

150 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

5 Kvetoucí (květinové) záhony

Základní popis

Kvetoucí záhon je jeden z  prvků systému zeleně 
v  sídlech. Ačkoliv je prostorově zanedbatelný, ob-
vykle bývá díky své barevnosti či charakteru pou-
žitých rostlin vizuálně velmi nápadný a nabízí ná-
vštěvníkovi zajímavý detail. Doprovází památník 
nebo křížek na návsi, obklopuje pobytové terasy 
v parku, zdůrazňuje vstupy do důležitých budov na 
náměstí, doplňuje pěší zónu v ulici. Může tak výraz-
ně přispět k atmosféře místa a  jeho jedinečnému 
charakteru. Kromě toho dokáže plnit užitečnou 
funkci v HDV a díky své druhové rozmanitosti má 
nezanedbatelné přínosy také pro biodiverzitu. 

Vyšší finanční náročnost a nedostatečná míra zna-
lostí či zkušeností v  jejich sestavení jsou hlavními 
důvody, proč se kvalitní kvetoucí záhony uplatňují 
ve veřejných prostorech v malé míře. Možným ře-
šením je spolupracovat se zkušeným zahradníkem, 
případně krajinářským architektem.

S  ohledem na HDV slouží jako prvky (opatření) pro 
zlepšení mikroklimatu a snížení rychlosti odtoku srá-

žek z místa. U vsakovacích zařízení (většinou průlehů) 
mohou kvetoucí záhony nahradit povrch a  filtrační 
vrstvu obvykle tvořenou trávníkem, čímž pozvednou 
estetické i ekologické vlastnosti takového zařízení.

Technický popis

Kvetoucí záhony tvoří trvalky, letničky, dvoulet-
ky, cibulnaté a  hlíznaté rostliny a  jejich vzájemné 
kombinace. Pro opatření HDV jsou nejvíce vhodné 
trvalkové záhony a nejčastěji se používají jako alter-
nativa k trávníkovému pokryvu vsakovacích zaříze-
ní (např. průleh nebo vsakovací retenční nádrž). Při 
druhovém výběru je třeba si uvědomit, že nesmí 
být šířeny invazní druhy. Specifický přístup vyža-
dují místa s vyšším výskytem dětí (např. areály škol 
a školek nebo dětská hřiště), kde je nutné dbát na 
to, aby nebyly použity druhy jedovaté nebo trnité.

Vnitřní kompozice kvetoucího záhonu může být 
různá a odvíjí se od požadovaného efektu působe-
ní. (seřazeno od nejvíce klasického pojetí po spíše 
přírodní vzhled):

povrch zabezpečen mulčem

trvalkový záhon, lze 
doplnit letničkami, 
dvouletkami, cibulnatými 
a hlíznatými rostlinami

odplevelený, propustný 
substrát

172 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

12 Vsakovací průleh a jeho varianty

Základní popis

Vsakovací průleh je mělké povrchové opatření, které 
umožňuje krátkodobé zadržení vody pomocí vytvo-
řeného zahloubení miskovitého tvaru. Voda zadrže-
ná v prohlubni se postupně vsakuje do podloží přes 
zatravněnou humusovou vrstvu (dle předepsaného 
složení), která zároveň vodu předčišťuje. Průlehy je 
možné řešit jako prostý pás zeleně, květinové záho-
ny, případně i  jako terénní zahloubení s  kolmými 
stěnami. Z hlediska sadových úprav by měla být vě-
nována dostatečná pozornost nadzemní části záho-
nu. Správné technické řešení navádí dešťovou vodu 
ze zpevněných ploch do mělkého průlehu. 

Vsakovací průleh jako liniový prvek se nejlépe 
uplatní v  ulicích, nově vzniklých náměstích nebo 
jako podpůrný prvek odvodnění velkých zpevně-
ných ploch – parkovišť. Naopak se příliš nehodí na 
náves nebo historické náměstí. 

Opatření je vhodným řešením pro oddělení dvou pro-
vozně odlišných prostorů, například chodníku nebo 

cyklostezky od rušné komunikace. Toto řešení je v po-
rovnání s jinými (např. zábradlí, betonové bloky) nená-
silné. Lidé ho nevnímají prioritně jako bariéru, ale jako 
estetický prvek a součást veřejného prostranství. 

Technický popis

Dispozice průlehu tvoří svahy ideálně ve sklonu 
1:3. Pro zachování stability svahu je jako maximální 
sklon doporučován 1:2. V případě omezených pro-
storových možností lze průleh řešit s kolmými, kon-
strukčně zpevněnými stěnami. Voda by měla být 
v průlehu zadržena jen krátkodobě, jinak by mohlo 
docházet k úhynu rostlin a snížení vsakovací schop-
nosti. Maximální doporučená hloubka průlehu je 
30 cm. Přítok vody by neměl být soustředěn do jed-
noho bodu, ale měl by být rovnoměrně rozložený 
po délce průlehu a  vedený přes zatravněný pruh, 
který zvyšuje čistící schopnost. Při využití průlehu 
pro odvodnění liniových staveb ve sklonu (napří-
klad vozovky) je jeho dno řešeno ve stejném sklonu 
a průleh je rozdělen pomocí zemních hrázek.

místa pro přítok vody

zatravněná  
humusová  

vrstva

retenční rýha
nedostatečně 
propustné podloží

povrchový 
odtok svedený 
do vsakovacího 
zařízeni

drenážní potrubí  

G1.4  TRÁVNÍKY
Trávníky	 jsou	 v	 řešeném	 území	 nejvíce	 zastoupenou	

skupinou,	 co	 se	 týče	 plochy.	 Oproti	 zpevněným	 plochám	
mají	nižší	teplotu,	a	tím	přispívají	k	snižování	přehřátí	okolních	
ploch	a	syndromu	„neobyvatelného	města“.	

V	 návrhu	 jsou	 rozdělené	 do	 kategorií	 dle	 funkce	 na	
pobytový/parkový	 a	 luční,	 čemuž	 odpovídá	 jeho	 založení,	
četnost	 údržby	 i	 míra	 zátěže,	 kterou	 jsou	 trávníky	 schopné	
zvládnout.	

Trávníky	 zlepšují	 mikroklima	 místa	 pomocí	 přirozeného	
zadržování	vody,	 zasakování	a	následného	výparu	dešťové	
vody.	 Substrátová	 vrstva	 společně	 s	 kořenovým	 systémem	
rostlin	a	půdními	organismy	tvoří	filtrační	vrstvu.	Jsou	prevencí	
vzniku	a	zpomalením	srážkového	odtoku.

Travnaté	 plochy	 nabízejí	 možnost	 umístění	 vsakovacích	
objektů	v	podobě	vsakovacích	rýh,	dešťových	a	kvetoucích	
záhonů.

G1.5  KVETOUCÍ ZÁHONY
Kvetoucí	 záhony	 trvalkové	 záhony	 jsou	 na	 Sadovém	

náměstí	navrženy	v	nejvíce	frekventovaných	či	významných	
místech,	 například	 při	 vstupu	 na	 náměstí,	 před	 budovou	
KMČ,	 kolem	 památníků	 padlých,	 na	 pobytové	 ploše	 před	
bódkami,	na	ulici	Holubova	před	rodinnými	domy	i	před	ZŠ.	
Svou	přítomností	nejen	přispívají	k	estetizaci	místa	a	navození	
příjemné	atmosféry,	ale	mohou	podpořit	biodiverzitu	a	stát	se	
součástí	systému	HDV.	

Obrubníky	 mezi	 cestou	 a	 samotným	 záhonem	 budou	
řešeny	buď	ve	stejné	úrovni,	nebo	obrubník	lokálně	snížen	tak,	
aby	do	záhonu	mohla	vtéct	voda.

G1.6  VSAKOVACÍ PRŮLEH
Má	 podobu	 mělkého	 povrchového	 opatření,	 jež	

krátkodobě	zadržuje	vodu	pomocí	vytvořeného	zahloubení	
miskovitého	 tvaru.	Voda	 se	 v	průlehu	postupně	 vsakuje	do	
podloží,	tím	se	přečišťuje	přes	zatravněnou	humusovou	vrstvu.	
Průlehy	mohou	mít	podobu	zatravněného	pásu,	květinového	
záhonu	 či	 zahloubení	 s	 kolmými	 stěnami.	 Do	 průlehu	 jsou	
odváděny	vody	ze	zpevněných	ploch,	čemuž	musí	odpovídat	
jejich	technické	řešení	i	řešené	samotného	průlehu.

Nejčastější	 uplatnění	 mají	 průlehy	 v	 ulicích	 v	 podobě	
liniových	 prvků	 vymezující	 plochy	 s	 odlišnými	 funkcemi	 či	
režimy.	V	prostranství	působí	jako	estetický	prvek.
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G1.7  VODNÍ PRVEK
Ačkoliv	 vodní	 prvky	 přímo	 neřeší	 hospodaření	 dešťovou	

vodou,	 zásadně	 se	 podílí	 na	 zlepšování	 mikroklima	
ochlazováním	 vzduchu	 a	 utvářejí	 charakter	 veřejného	
prostranství.

Vhodným	technologickým	řešením	lze	přebytečnou	vodu	
z	vodního	prvku	posílat	dál	do	akumulačních	či	 retenčních	
zařízení,	 kde	 se	 voda	 využije	 např.	 k	 zalévání	 nebo	 bude	
postupně	vsakována.

Vodní	prvek	je	v	Sadovém	náměstí	umístěn	v	jeho	východní	
části	 v	 nově	 vzniklém	 klidovém	 prostoru.	 Ve	 vodním	 prvku	
je	 koncepčně	 počítáno	 pouze	 s	 mělkou	 vrstvou	 hladinou	
vodu,	která	bude	doplněna	mlžidly	a	nízkými	 střiky	 s	nízkým	
sloupcem	vody	nebo	jen	probubláváním	hladiny.	Ve	vodním	
prvku	je	počítáno	s	lehkým	přepadem.	Kolem	vodního	prvku	
bude	použita	kamenná	dlažba	se	širokou	spárou	a	štěrkový	
trávník.	 Tyto	materiály	umožní	vsakování	vody	spadlé	mimo	
vodní	 prvek	 dále	 do	 podloží.	 Přirozeně	 svažitým	 terénem	
a	 případnou	 lehkou	 modelací	 bude	 voda	 odváděna	
samospádem	do	přítomné	zeleně.	

G1.8  VSAKOVACÍ RETENČNÍ RÝHA
Liniový	podzemní	objekt,	do	kterého	se	svádí	dešťová	voda	

z	 okolních	 zpevněných	 ploch.	 Rýhu	 tvoří	 propustná	 vrstva	
ze	 štěrku,	 případně	 z	 plastových	 bloků.	 Štěrkový	 materiál	
umožňuje	 retenci	a	 následný,	postupný	 však	dešťové	 vody	
do	propustného	podloží.	Vsakovací	 rýhu	 lze	oset	 trávníkem	
či	 ji	 řešit	 jako	 květinový	 záhon,	 který	 může	 být	 doplněný	
keři	 a	 stromy	 využívající.	 Oproti	 vsakovacím	 průlehům	 není	
retenční	prostor	rýhy	zahlouben.	Nevzniká	zde	tedy	dočasné	
zatopení.

Vsakovací	rýhy	se	dle	technického	řešení	dělí	na:

•	 Vsakovací	retenční	rýhy	s	povrchovým	přítokem

Voda	je	v	tomto	případě	přiváděná	po	povrchu.	Předčištění	
vody	musí	být	řešeno	pomocí	zatravněného	pásu	mimo	rýhu.

•	 Vsakovací	retenční	rýhy	s	podpovrchovým	přítokem

Nátok	 do	 rýhy	 je	 podpovrchový	 skrze	 potrubí,	 které	
vodu	 dál	 rozvádí	 dál	 do	 drenážního	 potrubí.	 Přečištění	
podpovrchového	přítoku	je	řešeno	kalovou	jímkou.	

V	 závislosti	 na	vsakovacích	 vlastnostech	podloží	 lze	pod	
rýhu	umístit	revizní	šachtu,	která	reguluje	odtok.

G1.9  AKUMULACE A VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
V	podzemí	umístěné	zařízení	není	ve	veřejném	prostranství	

viditelné	 a	 neovlivňuje	 jeho	 estetickou	 stránku.	 Jediná	
viditelná	část	je	poklop	do	objektu.	

Do	 nádrže	 lze	 odvádět	 vodu	 z	 různých	 druhů	 povrchů.	
V	případě	Sadového	náměstí	 jsou	 retenční	dešťové	nádrže	
využity	 pro	 sběr	 vody	 ze	 zpevněných	 ploch	 a	 ze	 střech.	
Nashromážděná	voda	může	být	dál	využita	např.	na	zálivku	
vegetačních	 prvků,	 čištění	 povrchů,	 kropení	 prostranství	
během	 letních	 dnů	 atp.	 Hlavním	 přínosem	 je	 úspora	 pitné	
vody.

První	nádrž	je	umístěna	před	kramářskými	boudami	a	bude	
sbírat	 vodu	 z	 jejich	 střech,	 další	 nádrž	 je	 umístěna	 uvnitř	
chrámového	komplexu	sbírající	vodu	ze	střech	ambitu	z	vnitřní	
strany.	Třetí	nádrž	je	umístěna	na	farní	zahradě,	voda	do	ní	bude	
svedena	opět	ze	střech	ambitů.	Poslední	nádrž	 je	umístěna	
v	nástupním	prostoru	na	Sadovém	náměstí	z	východní	strany	
sbírající	vodu	z	okolních	zpevněných	povrchů.	Určení	přesné	
polohy,	 objemu	 nádrží	 a	 přesného	 technologického	 řešení	
bude	obsahem	následné	dokumentace.

176 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

13 Vsakovací retenční rýha  
a její varianty

Základní popis

Jedná se o  podzemní objekt s  převážně liniovým 
charakterem, do kterého je sváděna dešťová voda 
ze zpevněných ploch. Rýha je vytvořena ze štěrku, 
případně z  plastových bloků, které tvoří propust-
nou vrstvu. Tato vrstva umožňuje retenci a násled-
né vsakování vody do propustného podloží. Rýhu je 
možné řešit jako prostý trávní pás, případně s kvě-
tinovými záhony, nebo ji lze kombinovat se stromy 
či keři, které využívají vlhkost ze zasakované vody. 

Vsakovací retenční rýha se nejlépe uplatní v  uli-
cích, na nově vzniklých náměstích nebo jako pod-
půrný prvek odvodnění velkých zpevněných ploch 
– parkovišť. Naopak se příliš nehodí na historická 
náměstí. Opatření je vhodné pro oddělení dvou 
provozně odlišných prostorů, například chodníku 
nebo cyklostezky od rušné komunikace. Toto řeše-
ní je v porovnání s jinými (např. zábradlí, betonové 

bloky) nenásilné. Lidé ho nevnímají prioritně jako 
bariéru, ale jako estetický prvek a součást veřejné-
ho prostranství. 

Technický popis

Vsakovací retenční rýha je opatření podobné vsa-
kovacímu průlehu (opatření 12). Rozdílem mezi 
nimi je povrchový retenční prostor (vytvořený te-
rénní modelací), který rýha oproti průlehu nemá 
a při dešti zde tedy nevzniká dočasné zatopení. 

Dle způsobu přítoku rozdělujeme:

 ivsakovací retenční rýhu s povrchovým přítokem

 ivsakovací retenční rýhu s podpovrchovým 
přítokem

drenážní potrubí 

drenážní potrubí 

nepropustné 
podloží

nedostačně 
propustné 
podloží

jemný štěrk 
(předčištění)

A. vsakovací retenční 
rýha s povrchovým 
přítokem B. vsakovací  

retenční rýha 
s podpovrchovým přítokem

místa pro přítok vody

povrchový odtok 
svedený  
do vsakovacího 
zařízeni

192 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

20 Akumulace dešťové vody

Základní popis

Akumulace vody může být řešena individuálně 
u  jednotlivých budov a  objektů pomocí akumu-
lačních nádrží nebo jako vymezený bezodtoký 
prostor, který je součástí retenčních objektů. Za-
chycenou vodu lze využít pro zálivku vegetace, 
čištění povrchů, kropení ulic v  teplých obdobích 
nebo i pro splachování či úklid. Dle způsobu vy-
užívání akumulované vody se liší i požadavky na 
jakost vody. Protože se jedná o podzemní zaříze-
ní, v  zásadě nedochází k  zásahu do vzhledu ve-
řejných prostranství. Jediná na povrchu viditelná 
část podzemního objektu je poklop. Jeho mate-
riálové a konstrukční řešení by mělo být zvoleno 
tak, aby splnil provozní nároky (viditelný, přístup-
ný) a  zároveň nerušil architektonický ráz místa. 
Podzemní akumulační nádrže je možné využít 
ve všech typech veřejných prostranství, pokud to 
umožňují prostorové parametry (např. koordina-
ce s  podzemními sítěmi technické infrastruktu-
ry nebo pojížděnou částí veřejného prostranství, 
naplnění podmínek a požadavků na ochranu pa-
mátkově chráněných území). 

Technický popis

Akumulace vody může být řešena v podstatě pomocí 
jakéhokoli nepropustného materiálu. Od plastových 
nebo betonových až po dřevěné, od podzemních 
nádrží po nadzemní. Nejčastěji se však jedná o plas-
tovou nebo betonovou podzemní nádrž. Primárním 
účelem akumulace je dešťovou vodu využívat, a  to 
nejlépe v  místě dopadu. Objekt je nutné upravit 
podle daného účelu využití a požadované kvality za-
chycené vody. Pro zálivku vegetace nebudou nároky 
na jakost vody tak vysoké jako při jejím využití pro 
splachování, mytí vnitřních prostor nebo dokonce 
praní prádla. Z pohledu znečištění obecně platí, že je 
vhodnější zachytávat dešťové vody ze střech než na-
příklad z pozemních ploch (více znečištěných). Nej-
více znečištěnou části objemu akumulované vody 
je takzvaný první splach. Tato počáteční část deště 
spadlá na daný povrch z něj odnáší i prach, listí, zvíře-
cí exkrementy a může obsahovat i vyšší koncentrace 
prvků dle materiálu střech (měď, pozink atd.). Proto 
je nutné řešit využití akumulované vody v návaznosti 
na typ odváděné plochy, případně řešit předčišťova-
cí zařízení (filtrační šachtu) nebo první splach vůbec 
nezachytávat (odbočka a plovák). 

odběr

čerpadlo

přítok dešťové 
vody

bezpečnostní 
přeliv
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G1.10 STROMY
Stromy	jsou	na	Sadovém	náměstím	velmi	významným	vegetačním	prvkem	a	významné	

místo	mají	i	při	práci	s	dešťovými	vodami.	

Svou	 úlohu	 hrají	 při	 zlepšování	 mikroklimatu	 území	 (zvlhčování,	 ochlazování	 vzduchu).	
Pomocí	 listové	 plochy	 slouží	 jako	 prevence	 vzniku	 srážkového	 odtoku	 intercepcí	 srážek	
(zachycování	na	povrchu	listů),	transpirací	z	půdy	a	zvyšováním	schopnosti	infiltrace	srážek.	

Benefity	stromů	jsou	dány	především	objemem	listové	plochy	a	velikostí	prokořenitelného	
prostoru	půdy,	který	není	příliš	zhutněn.

Mezi	 další	 přínosu	 stromů	patří	 –	 zachytávání	 prachu	 a	 drobných	 nečistot,	 ovlivňování	
kvality	ovzduší,	snižování	hlučnosti	a	biotopy	pro	mnohé	živočichy.	

Pro	co	největší	přínos	stromů	v	rámci	systému	MZI	je	nutné	zabezpečit	adekvátní	podmínky	
pro	jejich	růst.	Kromě	volby	vhodného	druhu	stromu	je	zásadní	řešit	kořenový	prostor	stromu,	
jeho	velikost,	povrchové	zatěžování,	volbu	materiálu	nad	ním,	přísun/odtok	vody	a	výměnu	
plynů.	

Pro	vylepšení	kořenového	prostoru	u	nově	vysazených	stromů,	ale	i	stávajících	vzrostlých	
stromů,	 je	 možné	 využít	 strukturních	 nosných	 substrátů,	 jež	 jsou	 schopné	 nést	 stavební	
konstrukce	a	zároveň	vytvářet	náležité	podmínky	pro	růst	kořenů.	

V	 rámci	 návrhu	 HDV	 je	 navrženo	 svedení	 vody	 z	 okolních	 povrchů	 ke	 stromům,	
k	prokořenitelnému	prostoru.	V	tomto	případě	je	však	nutné	brát	v	úvahu	používání	solí	při	
zimní	údržbě	okolních	povrchů.	Některé	druhy	dřevin	jsou	na	posypové	soli	citlivé,	některé	je	
dokážou	tolerovat.	

Kořenové	 prostory	 je	 nutné	 chránit	 i	 v	 opačných	 případech	 a	 to,	 aby	 nedocházelo	
k	přílišnému	zamokření	(stojící	voda)	přesahující	délku	48	hodin.	

156 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

uhutněná městská 
půda

varianta B 
prokořenitelné 
buňky

varianta A strukturální substrát

vzájemné propojený 
prokořenitelný 

prostor

stromová mříž 
chránící povrch 
výsadbové jámy

pojízdný povrch

mulčovací materiál 
pokrývající chráněný 

kořenový prostor

pro vodu a vzduch 
propustný povrch

Název 

7 Stromy

Základní popis

Nejdůležitější a  nejvýraznější prvky zeleně ve městě 
jsou stromy. Jsou obvykle dlouhověké, v  čase pro-
měnlivé a významně se uplatňují v utváření vzhledu 
veřejných prostranství. Různé druhy stromů vtiskují 
specifický charakter místu a ovlivňují jeho vnímání ná-
vštěvníky (např. strom s dominantním habitem na ná-
městí ho opticky celé zmenší). Stromy jsou vysazovány 
jako solitérní, ve skupinách nebo lineárně (jako aleje), 
lze je najít ve všech typech veřejných prostranství.. 

S ohledem na HDV slouží stromy jako prvky (opatře-
ní) pro zlepšení mikroklimatu – mají výborné klima-
tizační vlastnosti a tím, že jsou schopny zachytávat 
prach a  drobné nečistoty, ovlivňují kvalitu ovzduší. 
Kromě toho snižují šíření hluku a slouží jako biotop 
pro živočichy. 

Ve městě musí často čelit extrémním životním pod-
mínkám, proto je důležité věnovat dostatečnou po-
zornost jejich správné výsadbě i následné péči. 

Technický popis

Pro městské prostory je důležité zvolit odolné dru-
hy snášející omezení, jakými jsou zpevněné povr-
chy nad kořenovým systémem, skrovný prostor 
k  růstu, nepůvodní zemina, znečištěné ovzduší 
nebo třeba posypová sůl. Nesmí být šířeny invazní 
druhy. Specifický přístup vyžadují místa s vyšším 
výskytem dětí (např. areály škol a školek nebo dět-
ská hřiště), kde je nutné dbát na to, aby nebyly po-
užity druhy jedovaté nebo trnité. 

Při výběru výpěstku a následné údržbě je důležité 
zajistit vhodnou podchodnou výšku pod korunami 
stromu, především v místech se zvýšeným pohy-
bem obyvatel (ulice, náměstí), a  také volit druhy, 
jejichž květenství nebo plody nebudou znečišťovat 
okolí a znehodnocovat majetek obyvatel (např. au-
tomobily zaparkované pod stromy). 

Výběr druhu by měl být v souladu s charakterem 
veřejného prostranství. Do historických prostran-

zdroj	grafiky	a	textu:	SÝKOROVÁ,	Martina,	Pavel	TOMÁNEK,	Lýdia	ŠUŠLÍKOVÁ,	Nicol	STAŇKOVÁ,	Markéta	HABALOVÁ,	
Martin	ČTVERÁK,	Jan	MACHÁČ	a	Marek	HEKRLE.	Voda	ve	městě:	metodika	pro	hospodaření	s	dešťovou	vodou	ve	vazbě	
na	zelenou	infrastrukturu.	V	Praze:	České	vysoké	učení	technické	(ČVUT)	ve	spolupráci	s	Univerzitou	Jana	Evangelisty	
Purkyně	(UJEP),	2021.	ISBN	978-80-01-06817-5.
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V	konceptu	návrhu	veřejného	prostranství	 je	hledána	 lokalita	pro	nové	 sociální	 zázemí	
a	infocentrum.	Toalety	jsou	dnes	situovány	v	bloku	obytné	zástavby,	mimo	trasy	návštěvníků,	
což	 vygenerovalo	 mnoho	 doprovodných	 navigačních	 směrovek	 a	 šipek	 v	 území,	 navíc	
toalety	kapacitně	nevyhovují.	Jako	nejméně	kolizní	se	pro	tyto	funkce	jeví	adaptace	některé	
z	boudek.	Nejekonomičtější	bude	zřízení	informačního	centra	a	veřejných	toalet	v	budově	KMČ.	
Ovšem	za	nejefektivnější	 z	uvažovaných	variant	 lze	pokládat	vybudování	nového	objektu.	
Pro	tenhle	účel	je	ve	studii	vyčleněna	stavební	rezerva	v	pokračovaní	budek.	Architektonická	
forma	pavilónu	by	měla	být	hledána	architektonickou	soutěží	o	návrh	a	respektovat	stejné	
požadavky	na	provedení,	jako	stávající	boudy,	dle	„Manuálu	kramářské	boudy.“	Objekt	dotváří	
urbanistickou	kompozici	prostranství,	zamezuje	pohledu	na	architektonicky	nevlídnou	boční	
hranu	boudek,	a	také	vytváří	pozitivní	první	kontakt	s	linií	boudek	pro	návštevníky	přicházející	
směrem	ze	 ZOO.	Návrh	otevírá	diskusi	o	podpoře	kvalitní	architektury	a	architektonických	
soutěží	v	památkově	hodnotném	prostředí,	místo	praktikování	pouze	konzervačních	postupů.

Moderní	 architektura	 je	 akupunkturním	 zásahem	 podporujícím	 život	 a	 kontinuitu	 místa	
a	může	být	impulzem	pro	celkové	oživení	a	zvýšení	atraktivity	opuštěné	a	zanedbané	lokality.

V	 případech	 adaptace	 stávající	 budky,	 nebo	 nového	 pavilonu,	 je	 možné	 operovat	
i	s	majetkoprávní	směnou	stavby,	nebo	parcely	za	objekt	současných	toalet,	kde	je	žádoucí	
změna	funkce	veřejných	toalet	na	funkci	obytnou,	rodinného	typu.	V	návrhu	jsou	tyhle	dvě	
místa	označeny	jako	stavební	rezervy.

Ve	 studii	 se	na	místa	u	boudek	požaduje	architektonická	 soutěž.	 Zde	 stavební	a	uliční	
čára	odpovídá	čáře,	definované	ve	studii	 jako	„stavební	rezerva.“	Výška	a	další	 regulační	
prvky	jsou	určeny	v	„Manuál	pro	kramářskou	boudu,“	platí	i	pro	novostavbu.	Ovšem	návazná	
architektonická	studie	může	tyhle	limity	překročit,	pokud	budou	argumentovány	a	v	soutěži	
o	 návrh	 vybrány	 jako	 přínosné	 a	 nejlepší.	 Stavba	 nemá	být	 impulz	 pro	 odvažnější	 rešení.	
Požadavky	„Manuál	pro	kamářskou	boudu“	 jsou	 jen	doporučující	a	neměli	by	 zamezovat	
vzniku	nové	kvalitní	architektury.

H1. NOVÁ ARCHITEKTURA
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100 20 40 60 m

realizační celky RCA1

LEGENDA
hranice řešeného území

A1

A2

B1

B2 B3
C1

C2

C3

REALIZAČNÍ CELKY
A RC na pozemcích patřící městu

A1_ul. Holubova
A2_komunikace kolem KMČ

B RC na pozemcích patřící církvi
B1_Návrší Jana Pavla ll.
B2_farní zahrada
B3_piazetta

C RC na pozemcích se smíšenými majetkoprávními vztahy
C1_Východní část Sadového náměstí, prostranství na ose chrámu
C2_kolem sochy sv. Jana nepomuckého, komunikace k boudkám 
C3_prostranství "před bódkami"
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Vzhledem	k	rozsahu	akce	bylo	řešené	území	rozděleno	na	možné	realizační	celky.	Přestože	
záleží	především	na	vedení	města,	pro	kterou	část	plochy	se	rozhodne	a	nechá	zpracovat	
projektovou	dokumentaci	dalšího	stupně.	Je	dobré	vyslovit	úvodní	názor	zpracovatele	studie	
pro	nastartování	diskuse,	protože	zpracovatel	má	daleko	hlubší	vhled	do	souvislostí,	které	k	
realizaci	vedou.	Jedná	se	především	o	to,	aby	postupná	realizace	měla	logiku	a	nedocházelo	
ke	zbytečným	úpravám	už	realizovaných	částí.	

První	 logickou	úvahou	 je	vzít	na	vědomí	majetkoprávní	vztahy,	protože	řešené	území	 je	
ve	vlastnictví	více	subjektů.	Realizační	celky	 jsou	proto	stanoveny	tak,	aby	tuto	skutečnost	
reflektovaly.

A   RC na pozemcích patřících městu
Aby	se	v	území	mohly	věci	začít	měnit	je	nezbytné	udělat	první	reálný	a	praktický	krok.	Ten	

leží	na	městě,	jehož	zájem	celou	plochu	upravit	je	také	největší.	Plochy	v	majetku	města	jsou	
také	nejvíce	spojeny	s	obyvateli	Svatého	Kopečka,	 jsou	nejvíce	na	očích	a	 lidé	chtějí	 tyto	
plochy	řešit.

A1_ul.	Holubova

A2_komunikace	kolem	KMČ

B   RC na pozemcích patřících církvi
Na	druhé	straně	jsou	plochy,	které	jsou	vnímány	jako	veřejné,	ale	v	majetku	města	nejsou.	

Jedná	se	o	plochy	ve	vlastnictví	církve.

B1_Návrší	Jana	Pavla	ll.

B2_farní	zahradaB3_piazetta

C   RC na pozemcích se smíšenými majetkoprávními vztahy
Poslední	 a	 nejsložitější	 skupinou	 jsou	 plochy,	 které	 mají	 více	 vlastníků.	 Tady	 je	 složité	

dosáhnout	 nějaké	 shody	 nad	 řešením	a	 stejně	 tak	 je	 složité	 žádat	 o	 státní	 nebo	dotační	
peníze.

C1_Východní	část	Sadového	náměstí,	prostranství	na	ose	chrámu

C2_kolem	sochy	sv.	Jana	Nepomuckého,	komunikace	k	boudkám	

C3_prostranství	„před	bódkami“

I1. POPIS REALIZAČNÍCH CELKŮ
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TABULKOVÁ ČÁST - INVENTARIZACE 
STROMŮ NA SVATÉM KOPEČKU  

(ČERVEN 2021)
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1 Tilia cordata 7 4 2,5 20 V 3 3 1 1-2 - - 2 - - - 3 3
zhutněno u báze kmene - turistický provoz, napadena 
hálkami; koruna ovlivněna zápojem

2 Aesculus hippocastanum 12 10 3 65 V 4 3 - - - - 2 2 - - 3 3-4 zhutněno u báze kmene - turistický provoz zakresleno jako SH 4

3 Aesculus hippocastanum 14 14 3 9 V 4 3 - 3 2 3 1 1 - - 4 4
zhutněno u báze kmene - turistický provoz; poranění 
kosterní větve, dutiny 

4 Aesculus hippocastanum 15 8 4,5 85 V 4 3 - 1 1 1 - 1-2 - - 3 3 zhutněno u báze kmene - turistický provoz 

5 Aesculus hippocastanum 15 7 2,5 66 V 4 3 - 2 - - 1-2 1 - - 3 3
zhutněno u báze kmene - turistický provoz; koruna 
ovlivněna zápojem 

SO - 6 Platanus hispanica 16 16 4 85 V 4 3 - - - 2 1 1 - - 3 3 zdravý jedinec 

7 Aesculus hippocastanum 14 8,5 1,5 65 V 4 3 - 1 - 2 - - - 3 3 zhutněno u báze kmene - turistický provoz 

8 Aesculus hippocastanum 15 12 1,5 86 V 4 3-4 - 3 3 2 1 2 - - 4-5 4-5
zhutněno u báze kmene - turistický provoz; přestárlý, 
rozkladitý 

zakresleno jako SH 5

9 Aesculus hippocastanum 15 10 0,8 78 V 3 3 - 3 2 2 1 1 - - 4 4-5 zhutněno u báze kmene - turistický provoz zakresleno jako SH 5

10 Aesculus hippocastanum 17 17 1,5 115 V 4 3 - 1 - 1 - 1 - - 2 3
zhutněno u báze kmene - turistický provoz; kompozičně 
velmi hodnotný

11 Aesculus carnea 12 8 1,5 60 V 3 4 - 2 2 1 2 2 - - 4 4-5 zhutněno u báze kmene - turistický provoz; výskyt hub zakresleno jako SH 5

12 Aesculus hippocastanum 10 6 1 40 V 3 3 - - - 1 2 - - - 2 3 narušené těžiště - vysazen ve svahu 

13 Aesculus hippocastanum 15 14 2 85 V 4 3 - 1 - 1 1 - - - 2 3

14 Tilia cordata 13 8 2 55 V 3 3 - 1 - 1 1 - - - 2 3

15 Tilia cordata 16 8 1 95 V 4 3 - 1 - 1 - 1-2 - - 2-3 3

16 Tilia cordata 16 5 1,6 75 V 4 3-4 - 2 - 2 1 2 - - 4 4

17 Aesculus hippocastanum 15 16 1,3 120 V 4 3 - - 2 1 - - - - 3 3

18 Aesculus hippocastanum 16 13 2 100 V 4 3 - - 3 1 - 1 - - 3 4

SO - 19 Castanea sativa 7 8 1 50 V 3 3 - - - 2 - 1 - - 3 3 zhutnění u báze kmene 

SO - 20 Aesculus hippocastanum 9 6 1,7 36 V 3 3 - - - 1-2 - - - - 2 3

SO - 21 Platanus hispanica 16 14 1,5 90 V 4 3 - - - 1 1-2 - - - 2 3

22 Acer campestre 10 7 1,8 45 V 3 3 - 1 1 1 1 - - - 3 3

23 Acer campestre 10 5 2 35 V 3 3 - 2 - 1 1 - - - 3 3

24 Malus ssp. 3,5 2 1,6 8 V 2-3 2 1 1 - 1 - - - - 2-3 3 mladá výsadba, báze kmene lehce poškozena sekáním 

25 Castanea sativa 5 4 1,5 20 V 3 3 - - - 1 1 - - - 2 3

26 Malus ssp. 4 6 1,3 40 V 4 3-4 1 2 1-2 - 3 2 - - 4 4-5 okrasná jabloň(růžové kvety), starší jedinec zakresleno jako SH 5

27 Tilia cordata 16 23 1 135 V 4 3 - 2 2 2 - 2 - - 4 4-5 2 vazby v koruně zakresleno jako SH 5

28 Aesculus hippocastanum 15 15 2 110 V 4 4 - - 3 2 1 1 - - 4 4-5 vazba v koruně zakresleno jako SH 5

29 Tilia cordata 16 12 1,7 45 V 4 4 - 2 2 1 1 3 - - 4 4-5 výrazně poškozena zakresleno jako SH 5

30 Tilia cordata 15 12 2,5 60 V 4 3-4 - 2 - 2 - 1 - - 4 4 vazba v koruně 

31 Tilia cordata 15 14 3,5 95 V 4 4 - 2 - 1 2 2-3 - - 4 4-5 zakresleno jako SH 5

32 Tilia cordata 16 12 1 65 V 4 4 - 2 1 1 1 2-3 - - 4 4 výmladky u báze kmene 

33 Aesculus hippocastanum 12 11 1,3 40 V 3 3 - 1 - - - - - - 1-2 3 zdravý a hodnotný jedinec 

34 Castanea sativa 6 5 1,8 17 V 3 3 2 - 1 1 - - - - 3 3

35 Castanea sativa 12 10 3 42 V 3-4 3-4 - 1 - 1 1 2 - - 3-4 3-4 zakresleno jako SH 3

SS 4

SS 5

HLAVNÍ ČÁST OKOLO BAZILIKY 

SS 1

SS 2

SS 3

INVENTARIZACE STROMŮ NA SVATÉM KOPEČKU (ČERVEN 2021)
Identifikační atributy Taxační atributy Kvalitativní atributy
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36 Castanea sativa 6 5 1,6 20 V 3 2 - - - - - - - - 1 3 zdravý mladý jedinec 

37 Castanea sativa 5 3 1,6 9 V 3 2 - 1 - - - - - - 2 3 chybí terminál

38 Tilia cordata 15 15 1 90 V 4 3 - - - 1 - 1 - - 2 3 zdravý jedinec 

SO - 39 Fagus sylvatica ´Atropurpurea´ 18 16 1 110 V 4 1-2 1 - - - - - - - 1 2
velký, starý jedinec - kompozičně velmi hodnotný; 
poranění kmene - vrostlá kovová cedule do kmene, velká 
cedule přivrtána ke kmeni 

40 Aesculus hippocastanum 12 8 1,8 95 V 4 3 - 2 2 2 1 - - - 4 4

41 Aesculus hippocastanum 14 13 2 75 V 4 3-4 - 1 - 1-2 - 1 - - 3 3-4 zakresleno jako SH 3 

42 Tilia cordata 18 12 0,3 80 V 4 3 - 2 1 1-2 1 1-2 - - 3-4 3-4 zakresleno jako SH 4 

43 Tilia cordata 17 12 2 75 V 4 3 - 2 1 2 2 1-2 - - 3-4 4

44 Tilia cordata 14 8 0,3 55 4 4 3 - - - 1 1 - - - 3 3

45 Tilia cordata 12 11 0,5 60 V 4 4 - 2 1 - 1 2-3 - 1-2 3-4 4

SO - 46 Tilia cordata 14 18 2 105 V 4 4 1 1 1 2 - 2 - - 3-4 4

47 Tilia cordata 13 10 1,3 70 V 4 3 1 1 1 3 3

48 Tilia cordata 10 12 2 65 V 4 3-4 - 1 1 2-3 3

49 Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ 6 5 1 30 V 3 4 - 1 1 2-3 3-4 4

50 Tilia cordata 10 14 13 60 V 4 3 - 1 1 1 3 3

51 Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ 12 14 1,2 80 V 4 3 - 1 1 1 1-2 3 3

52 Tilia cordata 11 6 1,5 65 V 4 3 - 1 1 1 3 3

53 Tilia cordata 9 8 1,5 50 V 3 3 - - 1 1 2 3

54 Ginkgo biloba 5 3 2,3 10 V 2 2 - 1 1-2 3 mladý jedinec, nová výsadba 

55 Tilia cordata 10 7 1,2 90 V 4 4 - 1 2 1 2-3 4 4-5 výmladky u báze kmene zakresleno jako SH 5

56 Tilia cordata 13 12 1 105 V 4 3 - 1 1-2 1-2 3 3

57 Tilia cordata 7 8 1,2 40 V 3 3 - 1 1 1 3 3

58 Tilia cordata 13 16 1,7 95 V 4 3-4 - 1 1 1-2 3 3

59 Tilia cordata 4-4,5 1,5 2,3 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

60 Tilia cordata 4-4,5 1,5 2,3 5 V 3 3 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

61 Tilia cordata 4-4,5 1,5 2,3 5 V 4 4 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

62 Tilia cordata 4-4,5 1,5 2,3 5 V 5 5 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

63 Tilia cordata 4-4,5 1,5 2,3 5 V 6 6 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

64 Tilia cordata 14 9 1,2 75 V 4 3-4 - 1 - - - 1 - - 2 3

65 Aesculus hippocastanum 12 15 1,8 140 V 4 3-4 3 2 2 2 - - - - 4 4-5
velký, starý jedinec - kompozičně hodnotný, 
zabetonovaná dutina v kmeni 

zakresleno jako SH 5 

SO - 66 Tilia cordata 12 9 2,5 70 V 4 3 - 1 1 1 - 1 - - 3 3

67 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

68 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

69 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

70 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

71 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

72 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

73 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

74 Quercus petraea 4,5 1,5 2,1 5 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová mladá výsadba; kotvení neplní svou funkci 

75 Tilia cordata 11 10 3 80 V 4 3-4 1 1 1-2 1-2 - - 3 3-4 zakresleno jako SH 4

76 Tilia cordata 13 12 3 90 V 4 3 1 1 1-2 1-2 1-2 - - 3-4 3-4 zakresleno jako SH 4 

77 Tilia cordata 13 10 3 80 V 4 3 1 1-2 - - 3 3

78 Tilia cordata 12 13 4 75 V 4 3-4 1 1 1 1 - - 3 3

79 Tilia cordata 14 12 5 110 V 4 3 1 1-2 2 1-2 - - 3-4 3-4 zakresleno jako SH 4

SS 10

SS 11

SS 12

SS 7

SS 8

SS 9

SS 5

SS 6
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80 Tilia cordata 12 10 4 75 V 4 4 1 2-3 - - 3-4 4

81 Tilia cordata 12 10 1,7 85 V 4 3-4 1 1 2-3 - - 3-4 4

SO - 82 Tilia cordata 10 12 1,6 85 V 4 3 - 1 1 - - 1 - - 2-3 3

SO - 83 Tilia cordata 6 5 1,6 30 V 3 2 - 1 1 - - - - - 2 3

SO - 84 Tilia cordata 10 7 1,4 40 V 3 2 - - 1 1 - - - 2 3

SO - 85 Tilia cordata 7 6 1,7 30 V 3 2 - 1 - - - 1 - - 2 3

SO - 86 Tilia cordata 12 10 1,1 105 V 4 3 - 3 3 - 1 2-3 - - 4-5 4-5 starý jedinec,kompozičně hodnotný zakresleno jako SH 5 

SO - 87 Tilia cordata 14 15 1,1 75 V 4 2 - 1 1 - - 1 - - 3 3

 SO - 88 Tilia cordata 14 12 1,5 80 V 4 2-3 - 1 1 1 - 1 - - 3 3

SO - 89 Aesculus hippocastanum 12 10 2 75 V 4 2-3 - 1 - 1 - 1 - - 3 3

SO - 90 Tilia cordata 14 15 1,3 95 V 4-5 3 - 2-3 3 1-2 - 1-2 - - 4 4-5 starý jedinec, kompozičně hodnotný zakresleno jako SH 5

SO - 91 Tilia cordata 11 12 1,7 140 V 4-5 3 3 2 3 1 2 2 - - 4- 4-5 starý jedinec, kompozičně hodnotný zakresleno jako SH 5

SO - 92 Tilia cordata 14 15 1,6 120 V 4-5 3-4 2-3 2-3 3 1 2-3 1-2 - - 4-5 4-5 starý jedinec, kompozičně hodnotný zakresleno jako SH 5

SO - 93 Tilia cordata 12 15 1,6 100 V 4-5 3-4 - 2 3 1 1 2 - - 4-5 4-5 starý jedinec, kompozičně hodnotný zakresleno jako SH 5

SS 12
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121 Pinus sylvestris 14 8 0,5 30 V 4 3 - 1-2 - - 1-2 1 - - 3 3 dvojice ovlivňující se navzájem v zápoji 

122 Pinus sylvestris 14 8 1,8 38 V 4 3 1 1-2 - 1-2 1 1 - - 3-4 4 dvojice ovlivňující se navzájem v zápoji 

SO - 123 Rhus typhina 3,5 4 1,5 9 V 2-3 3-4 - 1-2 - 1-2 2 - - - 3-4 3-4 zřejmě náletová dřevina zakresleno jako SH 4

124 Prunus armeniaca 1,5 1 0,3 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

125 Prunus armeniaca 2 1,5 0,4 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

126 Prunus persica 2,5 1,5 1,2 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

127 Prunus persica 2,5 1 1 4 V 2 2 - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

128 Prunus persica 3 0,5 0,5 4 V 2 2 - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

129 Prunus domestica 3 0,5 0,5 4 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

130 Amelanchier lamarckii 0,6 1 - - V 1 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba, vícekmen, tenké výhony 

131 Juglans regia 1,5 1 0,5 4 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

132 Larix decidua 12 5 4 31 V 4 3-4 - - - 2 - 2 - - 3-4 4

133 Quercus rubra 9 8 1,5 22 V 3-4 3 - 1 - - - 2 - - 3 3-4 jednostranná koruna - vliv zápoje zakresleno jako SH 3

134 Pseudotsuga menziesii 17 10 4,5 52 V 4 3 - - - - - 1 - - 3 3 prořídá větvení, vliv zápoje na korunu 

135 Pinus sylvestris 12 5 4,5 24 V 4 4 - 2 - 2 1 1-2 - - 3-4 4-5 utlačena v zápoji zakresleno jako SH 5

136 Carpinus betulus 13 7 1,3 27 V 4 3 - - - - - - - - 1 3

137 Carpinus betulus 12 6 2 29 V 4 3 - - - 1 - - - - 2 3

138 Acer platanoides 13 7 1,2 35 V 4 3 - - - 1-2 - 1 - - 3 3

139 Castanea sativa 14 10 1,6 37 V 4 3 - 1 - 1 - 2 - - 3-4 3-4 zakresleno jako SH 3

SO - 140 Juglans regia 9 7 0,5 25 V 4 3 - - - 1-2 - 1 - - 3 3

SO - 141 Salix matsudana ´Tortuosa´ 3,5 4 0,5
5/4
/5/
3

V 3 3-4 - - - - 1 1-2 - - 3 3 vícekmen 

SO - 142 Castanea sativa 7 9 1,6 25 V 4 3 1 - 1 1 1 1 - - 3 3-4 zřejmě vícekmen (pokácen druhý z kmenů - výmladky) zakresleno jako SH 4

SO - 143 Acer campestre 12 10 1 52 V 4 3 - 1 - 1-2 1-2 - - - 3 3

144 Salix alba 1,8 1,5 1 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 mladá výsadba, bez kazu 

145 Salix alba 2 1,5 1 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 mladá výsadba, bez kazu 

146 Pseudotsuga menziesii 10 3 1 17 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

147 Pseudotsuga menziesii 10 3 1 17 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

148 Pseudotsuga menziesii 11 4 1 20 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

149 Pseudotsuga menziesii 11 4 1 25 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

Dřeviny ve 
špatném 

zdravotním 
stavu 
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kategorie 

doporučena 
ke kácení 

Dřevina 
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k 
pěstebnímu 
opatření - 

popř. 
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(nutnost 

posouzení 
arboristou) 

SS 20

SS 21

INVENTARIZACE STROMŮ NA SVATÉM KOPEČKU (ČERVEN 2021)
Identifikační atributy Taxační atributy Kvalitativní atributy

Poznámka Poznámka k výkresu 

FARNÍ ZAHRADA 

SS 17

SS 18

SS 19
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121 Pinus sylvestris 14 8 0,5 30 V 4 3 - 1-2 - - 1-2 1 - - 3 3 dvojice ovlivňující se navzájem v zápoji 

122 Pinus sylvestris 14 8 1,8 38 V 4 3 1 1-2 - 1-2 1 1 - - 3-4 4 dvojice ovlivňující se navzájem v zápoji 

SO - 123 Rhus typhina 3,5 4 1,5 9 V 2-3 3-4 - 1-2 - 1-2 2 - - - 3-4 3-4 zřejmě náletová dřevina zakresleno jako SH 4

124 Prunus armeniaca 1,5 1 0,3 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

125 Prunus armeniaca 2 1,5 0,4 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

126 Prunus persica 2,5 1,5 1,2 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

127 Prunus persica 2,5 1 1 4 V 2 2 - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

128 Prunus persica 3 0,5 0,5 4 V 2 2 - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

129 Prunus domestica 3 0,5 0,5 4 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

130 Amelanchier lamarckii 0,6 1 - - V 1 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba, vícekmen, tenké výhony 

131 Juglans regia 1,5 1 0,5 4 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 nová výsadba ovocných dřevin

132 Larix decidua 12 5 4 31 V 4 3-4 - - - 2 - 2 - - 3-4 4

133 Quercus rubra 9 8 1,5 22 V 3-4 3 - 1 - - - 2 - - 3 3-4 jednostranná koruna - vliv zápoje zakresleno jako SH 3

134 Pseudotsuga menziesii 17 10 4,5 52 V 4 3 - - - - - 1 - - 3 3 prořídá větvení, vliv zápoje na korunu 

135 Pinus sylvestris 12 5 4,5 24 V 4 4 - 2 - 2 1 1-2 - - 3-4 4-5 utlačena v zápoji zakresleno jako SH 5

136 Carpinus betulus 13 7 1,3 27 V 4 3 - - - - - - - - 1 3

137 Carpinus betulus 12 6 2 29 V 4 3 - - - 1 - - - - 2 3

138 Acer platanoides 13 7 1,2 35 V 4 3 - - - 1-2 - 1 - - 3 3

139 Castanea sativa 14 10 1,6 37 V 4 3 - 1 - 1 - 2 - - 3-4 3-4 zakresleno jako SH 3

SO - 140 Juglans regia 9 7 0,5 25 V 4 3 - - - 1-2 - 1 - - 3 3

SO - 141 Salix matsudana ´Tortuosa´ 3,5 4 0,5
5/4
/5/
3

V 3 3-4 - - - - 1 1-2 - - 3 3 vícekmen 

SO - 142 Castanea sativa 7 9 1,6 25 V 4 3 1 - 1 1 1 1 - - 3 3-4 zřejmě vícekmen (pokácen druhý z kmenů - výmladky) zakresleno jako SH 4

SO - 143 Acer campestre 12 10 1 52 V 4 3 - 1 - 1-2 1-2 - - - 3 3

144 Salix alba 1,8 1,5 1 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 mladá výsadba, bez kazu 

145 Salix alba 2 1,5 1 3 V 2 2 - - - - - - - - 1 3 mladá výsadba, bez kazu 

146 Pseudotsuga menziesii 10 3 1 17 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

147 Pseudotsuga menziesii 10 3 1 17 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

148 Pseudotsuga menziesii 11 4 1 20 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

149 Pseudotsuga menziesii 11 4 1 25 V 3 2-3 - - - - - - - - 1 3 relativně mladá výsadba - zapojená skupina stromu 

18

SS 19

INVENTARIZACE STROMŮ NA SVATÉM KOPEČKU (ČERVEN 2021)
Identifikační atributy Taxační atributy Kvalitativní atributy

Poznámka Poznámka k výkresu 

Dřeviny ve 
špatném 

zdravotním 
stavu 

popřípadě 
kompozičně 
nevhodné 

nebo 
náletové  - 
kategorie 

doporučena 
ke kácení 

Dřevina 
doporučena 

k 
pěstebnímu 
opatření - 

popř. 
kontrole 
(nutnost 

posouzení 
arboristou) 

SS 20

SS 21

FARNÍ ZAHRADA 

SS 17

SS
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VP P. č. Plocha (m2) Taxon % Výška (m) SH Poznámka Dendrologický potenciál 

Corylus avellana 30
Forsythia x intermedia 40
Sambucus nigra (n) 15
Aesculus hippocastanum (n) 5
Acer campestre (n) 3
Pyrus communis (n) 3
Acer platanoides (n) 4
Robinia pseudoacacia (n) 30
Sambucus nigra (n) 10
Corylus avellana (n) 30
Acer platanoides (n) 10
Carpinus betulus (n) 10
Pyrus communis (n) 10
Corylus avellana 98
Pyrus communis (n) 0,5
Acer platanoides (n) 1,5

K 4 7,1 Swida sanguinea - 4 3 zdravý soliterní jedinec 1

K 5 19,6 Prunus cerasifera - 5,5 3
zdravý soliterní jedinec; hromada kamenů 
naskládaná u báze kmene

1

Thuja plicata ´Zebrina´ 98
Rosa canina (n) 0,5
Acer platanoides (n) 1,5

K 7 12,6 Syringa vulgaris - 4 3 2
K 8 12,6 Sambucus nigra (n) - 2,3 3 vitální jedinec - zřejmě náletový 2

Symphoricarpos albus 98
Prunus spinosa (n) 2

K 10 19,4 Rosa canina  - 5 3 krásná soliterní keřová růže 1

RSK 11 18,1 Cotoneaster salicifolius 100 1 3
vitální skupina keřů; keře prorostlé trávou - 
nevhodný spon 

1-2

ŽPN 12 13,4 Juniperus scopulorum 100 2,3 4
prořídlé; živý plot neplní svou funkci - špatný 
spon i kotvení 

2-3

ZSK 13 83,6 Taxus baccata 100 4 3
poměrně vitální keřů; uzavírá prostor a dělá 
jej temnější 

1-2

RSK 14 12,5 Forsythia x intermedia 100 3 3 keře prorostlé trávou bez výrazné péče 1
Cotoneaster divaricatus 95
Lavandula angustifolia 5

ŽPT 16 1,2 Tilia cordata 100 2 3 délka 1,8 m 1

ŽPT 17 148,8 Spiraea japonica 100 1 3 nová výsadba - podrost 1
K 18 28,3 Syringa vulgaris - 3 3

ovlivněna zápojem, narušena zděným 
plotem 2

ŽPT 19 53,5 Spiraea nipponica 100 1 3 nová výsadba - podrost 1
Acer platanoides (n) 15
Berberis vulgaris 80
Rosa canina (n) 5

K 21 12,6 Rosa canina - 3 3-4 ovlivněna zápojem  3

ŽPT 22 42 Carpinus betulus 100 1,5 3 nová výsadba  1

INVENTARIZACE KEŘŮNA SVATÉM KOPEČKU (ČERVEN 2021)

FARNÍ ZAHRADA 

JV ČÁST ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

ULICE HOLUBOVA 

SADOVÉ NÁMĚSTÍ 

20ŽPT 34,7 1,6 3-4

1 3 jedna ze soukromých předzahrádek 1ŽPN 15 13,7

délka 16 m, výpadky rostlin v celé délce 
živého plotu 

2

1

ŽPT 9 16,7 1,3-2,5 3 1
délka 20 m, vitálný živý plot s drobným 
náletem

3ZSK 1,5-5 3

délka 25 m, vitální živý plot s drobným 
náletem, který je nutné odstranit 

1,5-5 3ŽPT 6 51,6

60,3

zapojená skupina s drobnými náletovými 
dřevinami, které je nutno odstranit 

1-2

vítální skupina mladého náletu, kompozičně 
nevhodný a nežádoucí - bez perspektivy 

31-3196,3 -

91,3

2NSK

zapojená skupina s náletovými dřevinami, 
které je nutno odstranit 

233-4ZSK 1

ZÁZEMÍ U PRODEJNY POTRAVIN 

ZSK 

RSK 

NSK 

K

ŽPT 

ŽPN

zapojená skupina 
keřů 

rozvolněná skupina 
keřů 

živý plot - tvarovaný 

živý plot - 
netvarovaný 

V zájmovém území bylo zinventarizováno celkem 950 m2 keřů z nichž většina je v 
dobrém zdravotním stavu, ale jejich hodnota v kompozici není nijak výrazná. Pro nový 

návrh nejsou stěžejní složkou. 

náletová skupina 
keřů 

keř - solitera 

vysvětlivky
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přepad

vsakovací studna 

do propustných vrstev

přepad

vsakovací studna do propustných vrstev

přepad

vsakovací studna 

do propustných vrstev

el. přípojka, čerpadlo

el. přípojka, čerpadlo

el. přípojka, čerpadlo

přípojka 

na vodovodní řád

štěrkový trávník
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katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 1 Návrší Jana Pavla 
II. 

objekt občanské 
vybavenosti 

p. č. 2 Návrší Jana Pavla 
II. 

objekt občanské 
vybavenosti 

p. č. 3 

objekt občanské 
vybavenosti 

p. č.  4 ostatní plocha 

ostatní plocha (využití - ostatní 
komunikace)

p. č. 31

zahrada 

p. č. 33 ostatní plocha 

ostatní plocha (využití - ostatní 
komunikace)

p. č. 36/2

zahrada 

VLASTNICTVÍ KRÁLOVSKÉ KANONIE PREMONSTRÁTŮ  

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

659

Svatý Kopeček 
69281

10957

nemovitá národní kulturní památka, památkově chráněné územím, nemovitá 
kulturní památka

nemovitá národní kulturní památka, památkově chráněné územím, nemovitá 
kulturní památka

nemovitá národní kulturní památka, památkově chráněné územím, nemovitá 
kulturní památka

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské 
nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské 
nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské 
nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 

zahrada 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Svatý Kopeček 
69281

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské 
nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka, zemědělský půdní fond, 
památkově chráněné území 

Svatý Kopeček 
69281

63

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské 
nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 

3770
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území

zahrada 

203 3180

203

203

203

zastavěná plocha a 
nádvoří 

203

203

203

7930

871

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské 
nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské 
nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY, TABULKOVÁ ČÁST
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katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 12/2 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

majortiní podíl pozemku - Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 
79395 Město Albrechtice; Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc 

zastavěná plocha a 
nádvoří zemědělská stavba 

minortiní podíl pozemku - osobní vlastnictví více fyzických 
osob 

p. č. 29/2
zastavěná plocha a 
nádvoří 

majortiní podíl pozemku - Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 
79395 Město Albrechtice; Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc 

zastavěná plocha a 
nádvoří zemědělská stavba 

minortiní podíl pozemku - osobní vlastnictví více fyzických 
osob 

p. č.  5 

objekt k bydlení 

p. č.  9

objekt k bydlení 

p. č.  10

objekt k bydlení 

p. č.  11

objekt k bydlení 

p. č.  12/1

zemědělská stavba 

p. č. 29/1

zemědělská stavba 

p. č. 32/2 ostatní plocha 

ostatní plocha (využití - ostatní 
komunikace)

VLASTNICTVÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU ALBRECHTICE 

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území

482

2

2

Svatý Kopeček 
69281

513
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

282 4
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 79395 Město Albrechtice 

Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 79395 Město Albrechtice 

Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 79395 Město Albrechtice 

zastavěná plocha a 
nádvoří

Svatý Kopeček 
69281 282

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří282

29

Svatý Kopeček 
69281 282 29

zastavěná plocha a 
nádvoří

80

Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 79395 Město Albrechtice 

Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 79395 Město Albrechtice 

282

50282

282

zastavěná plocha a 
nádvoří

6
zastavěná plocha a 
nádvoří

62

Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 79395 Město Albrechtice 

Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 79395 Město Albrechtice 
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katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 25 zastavěná plocha a 
nádvoří 

majortiní podíl pozemku - Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 
79395 Město Albrechtice; Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

minortiní podíl pozemku - osobní vlastnictví více fyzických 
osob 

p. č. 26
zastavěná plocha a 
nádvoří 

majortiní podíl pozemku - Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 
79395 Město Albrechtice; Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

minortiní podíl pozemku - osobní vlastnictví více fyzických 
osob 

p. č. 32/1 ostatní plocha 
majortiní podíl pozemku - Agro ZPMA s.r.o., Zámecká 83/1, 
79395 Město Albrechtice; Statutární město Olomouc, Horní 
náměstí 583, 77900 Olomouc 

ostatní plocha 
(využití - ostatní 
komunikace)

minortiní podíl pozemku - osobní vlastnictví více fyzických 
osob 

katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 30 
zastavěná plocha s 
nádvořím 

společný dvůr (socha)

p. č. 604/1 ostatní plocha 

ostatní plocha 
(využití - ostatní 
komunikace)

p. č. 605 ostatní plocha 

ostatní plocha 
(využití - ostatní 
komunikace)

p. č. 606 ostastní plocha 

ostaní plocha 
(využití - ostatní 
komunikace)

p. č. 296/1

zahrada 

p. č. 296/2 

stavba technického 
vybavení 

p. č. 553 ostatní plocha 

zahrada 
(využití - ostatní 
komunikace)

p. č. 222
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt občanské 
vybavenosti 

p. č. 234

objekt občanské 
vybavenosti 
p. č. 237/1

zahrada 

Svatý Kopeček 
69281

1001 602 zahrada Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
zemědělský půdní fond 

Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

1001 Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

27

1001

1001

1001

Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

12536

Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

Svatý Kopeček 
69281 482 4

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

Svatý Kopeček 
69281

482 12
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

1001 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Svatý Kopeček 
69281

Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

2066

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

614

zastavěná plocha a 
nádvořím 

1182 Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

VLASTNICTVÍ VÍCE FYZICKÝCH I PRAVNICKÝCH OSOB 

Svatý Kopeček 
69281 1001 99 Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

387 4095
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

1648

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

zahrada 

1001 6

Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
zemědělský půdní fond 

Staturání město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky

1001 506

1001
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katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 27
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt k bydlení 

p. č. 28 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt k bydlení 

p. č. 13 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 14
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 15
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 16
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 17
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 18
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt k bydlení 

p. č. 19 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 20
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 21 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 6
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 7
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 8 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

VLASTNICTVÍ SOUKROMÝCH FYZICKÝCH OSOB 

287

285

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

31

30

29

22

25

70

44

185

292

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

25

25

91

96

96

29

28

13
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

3486

3686

40180

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

88
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

33

34

Lach Zbyněk, Čtvrtky 379, 78355 Velký Újezd 

Benýšek Jan, nám. Sadové 17/7, Svatý Kopeček, 77900 
Olomouc 

Šafář Jiří, Olomoucká 218/21, 78985 Mohelnice  

Beneš Edvard, Gartenstrasse 31C, 67433 Neustadt an der 
Weeinstrasse, Spolková republika Německo 

Beneš Edvard, Gartenstrasse 31C, 67433 Neustadt an der 
Weinstrasse, Spolková republika Německo 

Nekovářová Zdeňka, náměstí 5. května 106, 43801 Žatec 

Martinovská Miloslava, Horní 358/104, 78313 Štěpánov 

Beneš Josef, Menšíkova 39/10, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc 
(2/5) a SJM Beneš Josef a Benešová Marta, Menšíkova 39/10, 
Svatý Kopeček, 77900 Olomouc (3/5)

Beneš Josef, Menšíkova 39/10, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc 
(7/10) a SJM Beneš Josef a Benešová Marta, Menšíkova 39/10, 
Svatý Kopeček, 77900 Olomouc (3/10)

Doležel František, nám. Kosmonautů 1128/10, 78985 Mohelnice 

Pospíšil Zdeněk, nám. Sadové 6/25, Svatý Kopeček, 77900 
Olomouc 

Berneš Josef , Menšíkova 39/10, Svatý Kopeček, 77900 
Olomouc 

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

SJM Fink František a Finková Marie, Bystrovanská 274/52, 77900 
Olomouc 

SJM Fink František a Finková Marie, Bystrovanská 274/52, 77900 
Olomouc 
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katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 22
zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt k bydlení 

p. č. 23 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 24 zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří objekt k bydlení 

p. č. 233 ostatní plocha 

ostaní plocha jiná plocha 

p .č. 236 ostatní plocha 

ostaní plocha ostatní komunikace 

NÁZEV VLASTNÍKA POČET 
PARCEL % m2

OSOBNÍ VLASTNICTVÍ 19                                 37,25    1542

HOSPIC NA SVATÉM 
KOPEČKU 

1                                   1,96    16

LESY ČESKÉ REPUBLIKY 2                                   3,92    196

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK 
ALBRECHTICE 

9                                 17,65    264

CÍRKEV 7                                 13,73    27430

VLASTNICTVÍ VÍCE 
FYZICKÝCH I 
PRÁVNICKÝCH OSOB 

3                                   5,88    4111

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OLOMOUC 

10                                 19,61    19286

CELKEM PARCEL 51                               100,00    52845

Frühauf Petr, Hanácká 251/14, Holice, 77900 Olomouc 

Frühauf Petr, Hanácká 251/14, Holice, 77900 Olomouc 

298

97

262

262

53

21

28

510

509

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

Růžičková Tereza, E. F. Buriana 206/8, Svatý Kopeček, 77900 
Olomouc 

Růžičková Tereza, E. F. Buriana 206/8, Svatý Kopeček, 77900 
Olomouc 

Beneš Zdeněk, Synkova 379/1, Lazce, 77900 Olomouc 

298

VLASTNICTVÍ SOUKROMÝCH FYZICKÝCH OSOB 

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Svatý Kopeček 
69281

Velmi zásadní roli v zájmovém území hrají pozemky v osobním vlastnictví, což do praxe představuje i jisté komplikace v 
jednání. Pozitivně lze vnímat pozemky ve vlastnictví města a církve, které dohromady tvoří značnou část zájmového území , 
a na které se bude upínat nejvíce změn v rámci připravované studie. 

katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 228 

zahrada 

308 p. č. 229 ostatní plocha 

ostatní plocha zeleň 

katastrální území číslo LV parcelní číslo a  název 
pozemku

výměra 
(m2) 

druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

p. č. 604/9 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

16

VLASTNICTVÍ LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

VLASTNICTVÍ HOSPICE NA SVATÉM KOPEČKU 

Svatý Kopeček 
69281

498 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Svatý 
Kopeček, 77900 Olomouc 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území  

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

120

Svatý Kopeček 
69281

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území

76

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo památkové zóny, 
ochranné pásmo rezervace, ochranné pásno nemovité kulturní památky, 
památkově chráněné území , zemědělský půdní fond 

Svatý Kopeček 
69281

zahrada 308



108

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

ZÁZNAM Z KONZULTACE NA ODBORU CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A SPORTU 
MAGISTRÁTU MĚSTA - 30.6.2021 

 

přítomni: Ing. arch. Křenková, Ing. Škodová, Mgr. Vykydalová, Ing. Petr Mičola 
 
 
Z jednání s paní Mgr. Vykydalovou vyplynulo, že město nemá prioritu umístění 
infocentra u baziliky, ale ve vstupu do ZOO, kde se soustředí více návštěvníků. 
Informace o městě u chrámu by chtěl odbor přidružit k informačnímu centru 
plánovaného církví. 
 
 
 

Zaznamenal: Ing. Petr Mičola 

 

● Projednání změn KULTUR – v našem případě se jedná o změnu 
kultury v piazzettě, kdy stávající kulturu měníme na parkování (v 
současnosti zde parkování není oficiálně vedeno) 

● PROJEDNÁNÍ S ODBOREM KULTURY 
 
 

o Michal Krejčí, KMČ – požadují další diskuzi nad zaslanými materiály 
o Jana Křenková – prostor neunese další architekturu, je zde dost 

stávajících objektů na výkup a přebudování 
● Navrhuje, aby výkupy prováděli premonstráti – schůzka – město 

má údajně nejhorší pozici na výkup 
 

 

zapsal: Ing. Petr Mičola, Ing. Marketa Burkotová 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 29.6.2021 – SV. KOPEČEK 

o Špatná finanční situace města – nutná ETAPIZACE (podle 
majetkoprávních vztahů?) 

o Příští rok vypíše MMR dotační titul – pro dotace je nutné studii mít jako 
územní studii 

o Markéta Záleská – náměstkyně primátora města Olomouc – v srpnu 
proběhne schůzka ohledně sochy Jana Pavla II. 

● V září proběhne schůzka s bódkaři ohledně řešení 
majetkoprávních vztahů, odkoupení části bódek za účelem 
realizace nápadu zřízení veřejných WC a infostánku ve 
stávajících bódkách 

● Nutné řídit se harmonogramem projednání se zainteresovanými 
stranami 

● Nutné domluvit schůzku s dalšími subjekty a opět projednat se 
subjekty stávajícími: fara – pan Zemek, bódkaři (září), KMČ, 
soukromí vlastníci, sestry premonstrátky, premonstráti, charita, 
hospic, obec Samotišky, památkáři, projednání řešení okolo 
národní kulturní památky s krajem? 
 

o Pan Luňáček, ÚHA, odbor dopravy – rozvinout myšlenky, jak zabránit 
autům vjezd do nitra sadového náměstí, zvážit umístění značky, 
odklonění dopravy volbou materiálu, zúžením cest (zjistit rozměry 
údržbové techniky) 

o Ve studii definovat nakládání s dešťovou vodou a svody vody 
z komunikací 

o Prověřit umístění automatických sloupků - kdo je bude ovládat, jaká 
bude jejich technologie, jaké budou provozní náklady 

o Prověřit umístění obrub kolem cest, které zabrání parkování aut na 
trávníku 

 
o v současnosti je problematická údržba zeleně před bódkami, návrh 

nabízí novou úpravu těchto ploch – závisí na jednání v září – ADEPTI NA 
SAMOSTATNOU ETAPU 

 
o Helena Přibylová, Odbor zeleně – MMOL – ve studii zmínit technologii 

řešení zpevněných ploch v blízkosti stromů 
 

● Dát si pozor na vkládání nových cest do blízkosti stávajících 
stromů, v případě zhotovení nových cest u stávajících stromů, 
využít nejnovější technologie a nenarušení tak jejich životnosti 

● Posunutí nově vysazených lip projednat s premonstráty a 
vlastníky stromů 

●  
o Kateřina Němcová, Odbor památkové péče – bazilika a prostranství je 

národní kulturní památka - projednává i kraj 
● Projednat vedení nových cest x stávající stromy, rušení cest – při 

vjezdech do chrámu 

Zpracovatel	 zvážil	 připomínky	 vzniklé	 během	 všech	 jednání,	 vyhodnotil	 je	 a	 po	 dohodě	 
s	objednavatelem	je	akceptoval	nebo	zamítl.
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ZÁZNAM JEDNÁNÍ - 5.8.2021 9:00 VE VĚCI  

– KONCEPT NÁVRHU STUDIE „SADOVÉ NÁMĚSTÍ NA SVATÉM KOPEČKU“ 

PŘÍTOMNI: 

 dle prezenční listiny. 

Útvar hlavního architekta: Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Eva Škodová,  

Odbor památkové péče: Ing. Kateřina Němcová  

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství: Ing. Martina Gerhardová 

NPÚ: Ing. Jarmila Marková, Ing. arch. Dobroslava Neckařová, Ing. Petr Kubeša 

Oddělení památkové péče Olomoucký kraj: JUDr. Miluše Sedláčková  

Atelier GERTEN: Ing. Petr Mičola, Ing. Martina Bláhová 

Prezentace konceptu: 

Zpracovatel seznámil zástupce investora a odborné pracovníky památkového ústavu s konceptem 
návrhu „Studie obnovy sadového náměstí na Svatém Kopečku“. Odprezentována byla: 

● Analytická část studie – podrobné seznámení s řešeným územím, uvedení do souvislostí  
Širší vztahy, dopravní analýza, dendrologický průzkum, stávající stav technických prvků, 
majetkoprávní vztahy… 

● Kompoziční východiska a filozofie návrhu 
● Inspirační příklady materiálů, vodního prvku, sezení 
● Detailní řešení statické dopravy v návrhu ve dvou variantách 

o varianta l. příležitostné odstavení vozidla na sever od chrámu. Na zpevněné ploše 
náměstíčka. Značení stejné jako na Horním náměstí - bod v dlažbě 

o varianta ll. odstavení vozidla ve farní zahradě, požadováno KMČ 

Připomínky a komentáře: 

● socha sv. Jana Nepomuckého, pokud možno umístit osu chodníku od KMČ k sousoší i na úkor 
stávajících dřevin, které nejsou perspektivní. Barokní sousoší z dlouhodobého pohledu má 
daleko větší hodnotu než dřeviny. Brát v úvahu především dlouhodobou perspektivu. 

● socha sv. Jana Nepomuckého je v současné době zapuštěna do asfaltového povrchu tak, že 
balustráda je v jeho úrovni nebo jen těsně nad ním. Je možné souhlasit s myšlenkou 
vybudování nového základu a vytvoření zvýšeného lemu tak, aby se sousoší dostalo nad terén. 

● kompozice dřevin, navrhnout ve studii vizi nového uspořádání dřevin, ke kterému by se v 
průběhu času směřovalo.  

o Vnést do uspořádání dřevin, více řádu a logiky, odkázat se na barokní principy 

o vyrovnat nesouměrnost a chaos v rozmístění dřevin, kompozici dřevin v prostoru více 
ukotvit 

o pomocí výsadeb definovat nástupy do prostoru, zlepšit čitelnost místa 

o nové kompozice dosáhnout časem postupným „kompozičním kácením“ 

o umístění stromů uvnitř ambitů – plocha není v zadání studie 

● Umístění informačního centra, suvenýrů a WC - viz. konzultace dne 30.6.  
● objekt KMČ, pošty a obchodu se ukazuje jako nejschůdnější varianta vnesení výše uvedených 

aktivit 
● objekty “bódek”, další projednávaná možnost je umístěni infocentra a toalet v některých 

z objektů „bódek“. V tomto případě jsou velmi problematické majetkoprávní vztahy, jelikož 
objekty „bódek“ jsou v osobním vlastnictví.  

● Je tady možný zájem premonstrátů na odkoupení boudek. 
● samostatně stojící, nově navrhované objekty 

o varianta 1 – mobilní objekt v návaznosti na „bódky“ – nesouhlas s umístěním, pokud 
možno nic k budově chrámu nepřistavovat, nechat vyniknout barokní objekt, 
„nekonkurovat“  

o varianta 2 – s využitím terénu – umístění je vhodné, varianta je ale příliš nákladná, 
návrh na tomto místě by blokoval další možný rozvoj plochy 

o varianta 3 – trojúhelníková plocha mezi  hospicem a soukromým objektem je dle města 
z urbanisticko-architektonického pohledu nevhodná pro umístění nového objektu 

 
● Podle sdělení ing. Mičoly je záměrem farnosti vestavět informační centrum do jižního průjezdu 

naproti vstupu do Lachovy cukrárny. Z pohledu NPÚ je toto umístění nepřijatelné. 

● umístění kontejnerů tříděného odpadu u objektu KMČ – řešeno v projektu od firmy Zahrada 
s.r.o. umístěno vedle objektu KMČ, není nutné řešit. 

● Koncepce řešení prostoru navrhnout v etapách k postupné realizaci během několika let.  
● neřešit vnitřní plochu chrámu, není to v zadání 
● nesouhlas města s variantami 1,2,3 nových samostatně stojících objektů infocenter 
● “Bódky” stávající stav je otřesný, krámky v posledních desetiletích ztratily svou původní 

obchodní funkci a postupně se přeměnily spíše na bydlení, což je nepřípustné. Památkový 
ústav se dlouhodobě snaží, aby se tyto drobné stavby staly součástí národní kulturní památky, 
a tím byla dána možnost stanovovat podmínky pro jejich úpravu a vzhled.  

● Dopravní řešení v okolí chrámu. Je všeobecný souhlas s omezením dopravy a parkování na 
Sadovém náměstí.  

○ systém pohybu vozidel řešit svislým značením a pomocí zapouštěcích sloupků s 
časovým režimem 

○ žádnou plochu kolem chrámu neřešit jako parkovací, ale zachovat možnost (regulace 
pomocí zapouštěcích sloupků) za určitých okolností ponechání vozidla při akci nebo 
obřadu 

○ prověření obsluhy výsuvných sloupků – jak fungují při nutnosti příjezdu vozidel 
integrovaného záchranného systému nebo požárníků.  

○ zapouštěcí sloupek k bódkám časově regulovat pro odbavení zásobování po dobu 1–2 
hodin, pak uzavřít 

○ Parkování ve farní zahradě v severní části řešeného území. Odbor památkové péče 
konstatoval, že řešení není v rozporu s památkovou ochranou. Varianta II je tedy, z 
památkového hlediska, možná. Zpracovatel studie upřednostňuje variantu Variantu I 

○ Je nutné zajistit vjezd majitelům pozemků kdykoliv během dne? 

 

Zaznamenal: Ing. Petr Mičola, Ing. Martina Bláhová 
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ZÁZNAM JEDNÁNÍ - 14.9.2021 9:00 VE VĚCI  

– KONCEPT NÁVRHU STUDIE „SADOVÉ NÁMĚSTÍ NA SVATÉM KOPEČKU“ 

PŘÍTOMNI: 

dle prezenční listiny: 

Útvar hlavního architekta: Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Eva Škodová,  

Atelier GERTEN: Ing. Petr Mičola, Ing. Martina Bláhová 

Prezentace konceptu: 

Zpracovatel seznámil zástupce investora, zástupce KMČ č. 25, Hospicu na Svatém Kopečku, 
Norbertina, farnosti na Svatém Kopečku a Matice Cyrilometodějské s návrhem „Studie obnovy 
sadového náměstí na Svatém Kopečku“.  

Odprezentována byla: 

● Analytická část studie – podrobné seznámení s řešeným územím, uvedení do 
souvislostí  
Širší vztahy, dopravní analýza, dendrologický průzkum, stávající stav technických 
prvků, majetkoprávní vztahy… 

● Kompoziční východiska a filozofie návrhu 
● Inspirační příklady materiálů, vodního prvku, sezení 
● Detailní řešení statické dopravy  

Připomínky a komentáře: 

• Jednosměrný průjezd ze směru od budovy KMČ směrem k Hospicu a dál na ulici 
Dvorského – varianta pro dovoz dětí do školy  
 

o Mohlo by být v konfliktu s provozem Hospicu – přivážení/odvážení pacientů 
o Průjezd kolem Hospicu by mohl změnit pobytový charakter místa na dopravní 

křižovatku 
o KMČ nesouhlasí s variantou K+R před restaurací Na Schůdkách a vidí ji pouze 

jako krátkodobé řešení, situace dovozu dětí k ZŠ se řeší již od roku 2019 a jediná 
přípustná varianta pro KMČ je v dovozu dětí přímo před budovu ZŠ v ulici 
Holubova 

• Zajíždění automobilů před chrám, přístup dvěma vjezdy do prostorů ambitu 
o Farnost požaduje, aby byl umožněn vjezd dvěma vjezdy skrz rezidence, vjezdy 

jsou dimenzované na větší vozidla, která by v případném budoucím bočním 
vjezdu ze severní strany neprojela – pro potřeby stěhování, obsluhy atp. 
 

• Infocentrum v podloubí chrámu 
o zbudování infocentra je pro farnost nezbytná – prodej vstupenek do muzeí 
o nabídnuta možnost využití infocentra městem 

 

• vjezd do ambitu ze severní strany 
o stavebně nejslabší místo dostaveno tělocvičnou a garážemi 
o degradace stavby výškově i půdorysně – nabízí se dostavba s možným vjezdem, 

ale i přesto to neznamená zákaz průjezdu předními vjezdy 
 

• parkování ve dvoře Norbertina a kláštera 
o prostor slouží převážně jako klášter a není vhodné do něj zasahovat s dopravou 
o prostory jsou pro parkování příliš malé 
o 2 typy parkování 

▪ parkování zaměstnanců Norbertina, 7 míst (1-2 hodiny denně) 
     

▪ parkování pro sestry, 7 míst (8 a více hodin denně) 
o  nutno ověřit parkování na dvoře Norbertina 

 
• Omezení parkování a vjezdu na Sadové náměstí 

o Požadavek Norbertina na 14 míst 
o Požadavek na parkování lidí během mší, svateb atp. 
o Církev by měla parkovat ve vnitřních prostorech 
o Nedostatečná kapacita parkovacích míst na území celého Svatého Kopečku – 

když se omezí vjezd a parkování na Sadovém náměstí, kde se bude parkovat 
o Cílem studie obnovy Sadového náměstí není řešení dopravní situace v celém 

území obce – nutnost vypracování dopravní koncepce 
o Nutnost projetí vozů IDS 
o Systém výsuvných sloupků a snímání SPZ automobilů je vhodný nápad, ale je 

vyžadování i daleko rychlejší řešení dopravy na Sadovém náměstí 
o Návrh řešení dopravy na Sadovém náměstí je pouze šikanování místních 

obyvatel 
o Návštěvníci jsou zvyklí zajíždět až ke chrámu a parkovat na severní straně, 

pokud se zde parkovací místa zruší, kde budou tito lidé parkovat? 
o Zvážení možnosti vybudování parkovacího dobu v Prečanově zahradě 
o Umožnění příjezdu na parkoviště invalidům – vjezd na povolení, které by se 

dalo vyřídit na místě 
o Bezbariérovost prostoru 
o Zákaz parkování „bódkařů“ – kde se jim nabídne alternativní možnost 

parkování 
o Možnost výběru vjezdu do prostoru Sadového náměstí za určitý finanční obnos 
o Počítání volných parkovacích míst při vjezdu 

 
• Úprava ulice Holubova 

o hlavní přístupová cesta na Sadové náměstí je historicky ulicí kolem budovy KMČ 
o úprava v ulici Holubova není vhodná, přiblížení komunikace k rodinným 

domům bude rušit místní obyvatele 
o požadavek na umístění stanoviště tříděného odpadu u ZŠ 
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• klidový prostor s vodním zrcadlem 
o místo není hlavním pobytovým místem 
o pochybnost nad tím, jestli tam lidé budou trácit čas, momentálně tam nikdo 

nechodí a čas netráví 
o prostor řešit pouze technicky a pobytovou funkci směřovat pouze k prostoru 

před „bódkami“ a k prostoru kolem sv. Jana Nepomuckého 
o prostor je „hluché“ místo celého náměstí, ale návrh přichází se zklidněním 

celého prostoru a s nabídkou možnosti výběru místa k relaxaci/rekreaci 
 

• prostor kolem sv. Jana Nepomuckého 
o zvážit variantu řešení, při které by se sousoší nevyzvedávalo nad stávající terén, 

ale naopak se terén zahloubil tak, aby socha více vynikla 
• „bódky“ 

o nutné řešit vzhled bódek sjednocením jejich designu 
o majetkoprávně nejkomplikovanější část řešeného území 

 
• stanoviště tříděného odpadu 

o vybudování kultivovaného přístřešku / ohrádky kolem kontejnerů / popelnic 
o alternativní umístění podél boční strany budovy KMČ, vedle obchodu – možná 

kolize popelářských vozů / zásobování / zákazníků 
o stížnost na nedostatečný počet míst s popelnicemi s tříděným odpadem  
o  stanoviště tříděného odpadu u KMČ je spádovým místem pro obyvatelé z jižní 

i severní části Svatého Kopečku, kteří sem odpadky dováží 

- požadavek na odhad nákladů celého projektu 

- projekt počítá se zpracováním etapizace realizace  
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Projekt:     M7921_Sadové náměstí Svatý kopeček 
 
Důvod jednání:    konzultace manuál úpravy „bódek“ 
 
Přítomni: 
Útvar hlavního architekta:   Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Eva Škodová,  

Atelier GERTEN:    Ing. Petr Mičola, Ing. Martina Bláhová 

Atelier Vesměs:    Ing. arch. Milan Šuška, PhD. 

NPÚ:      Ing. arch. Helena Grassová 

Datum a čas:    12. 4. 2022 10:00 
Místo konání:     NPÚ, Olomouc 
 
 
Prezentováno: 

Odprezentován byl návrh manuálu možných úprav „bódek“ na svatém Kopečku. Jedná se o podpůrný 
dokument, který má vlastníky staveb nabídnout návod, jak postupovat při rekonstrukcích objektů.  

Komentáře: 

- Národní památkový ústav zastoupený Ing. arch. Helenou Grassovou souhlasí s manuálem a vydají 
souhlas na základě podání Žádosti o konzultační vyjádření. 

- dále dodává, že přibližně před 10 lety bylo požádáno o zahrnutí objektů „bódek“ jako kulturní 
památku, aby bylo více možností k ovlivnění jejich podoby. Bódky jsou stavební součástí barokního 
komplexu.  

- pokud by se bódky staly kulturní památkou, mohly by majitelé žádat o finanční dotace při opravách 
staveb. V současné době není finanční podpora žádná. 

- projektantovi byla zapůjčena fotodokumentace bódek z roku 2006 
- při úpravách „bódek“ je v první řadě nutné komunikovat s vlastníky  
- NPÚ nemá žádné pravomoce k nařízení úprav 
- původně byla střecha z břidlice a fasáda chrámu v odstínu „lomené bílé“ 
- barva krytiny boudek – v úvahu přichází odstín šedé nebo cihlově červené 
- varianta úplného odstranění kupeckých bódek by pravděpodobně nebyla NPÚ akceptována 
- NPÚ a Útvar hlavního architekta, odbor strategie a řízení na MMOL nesouhlasí s umístěním nového 

objektu veřejného WC a infocentra na Sadovém náměstí, který je navržen v manuálu kramářských 
boudech a v konceptu studie obnovy Sadového náměstí  

 
Úkoly pro zadavatele: 
Podání žádosti o konzultační vyjádření k manuál úpravy „bódek“. 
 
Úkoly pro zpracovatele: 
Datum a čas provedení záznamu: 

Ing. Petr Mičola, Ing. Martina Bláhová 
13. 4. 2022 
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Veřejné projednání se zástupci majitelů kramářských bud 
STUDIE SADOVÉHO NÁMĚSTÍ NA SV. KOPEČKU U OLOMOUCE 
11.5.2022, Olomouc, Sadové náměstí 7 

Přítomni:  

Zpracovatel studie: Ing. Mičola, Ing. Bláhová – zahradní architekti, Ing. Arch. Šuška – architekt 

Náměstkyně primátora Mgr. Markéta Záleská 

Útvar hlavního architekta: Ing. arch. Křenková, Ing. Luňáček, Ing. Škodová 

Odbor majetkoprávní:  Ing. Křížková, Mgr. Jarmer 

Odbor městské zeleně: Ing. Štěpánková, Ing. Přibylová 

Odbor památkové péče: Mgr. Kauerová, Mgr. Franc, Ing. Němcová 

Komise místní části Svatý Kopeček: Mgr. Krejčí – předseda, p. Prášil, dr. Němcová 

Technické služby – údržba zeleně: Ing. Steigerová 

Zástupce řádu Premonstrátů – farář Zemek  

Majitelé bódek na Sadovém náměstí na Svatém Kopečku: pan Zdeněk Pospíšil, Jan Benýšek, Zdeněk 
Lach, M. Benešová 

 

V úvodu jednání byla prezentována studie Koncept návrhu řešení Sadového náměstí Svatý 
Kopeček a Manuál kramářské boudy 
 
Otázky a komentáře k prezentovaným dokumentům 

 Parkování: 

- Při návrhu řešení parkoviště není navrhováno placené stále parkoviště, snahou je nicméně 
umožnit parkování při církevních událostech -  svatbách/pohřbech/křtech…  
 

- Cílem návrhu bylo respektovat církevní hosty, místní i návštěvníky – proto bylo navrženo 
parkové řešení parkoviště (parkování pod stromy, zpevněný, ale zatravněný povrch). 
 

- Od šedesátých let se připravuje parkoviště před Sv. Kopečkem. Proč ještě není? 
 

- Existuje studie, v rámci které je navrženo kapacitní parkoviště před vstupem do ZOO s novou 
příjezdovou komunikací, bohužel část pozemků této zamýšlené komunikace je součástí 
právního sporu s Lichtenštejny. Bylo již uvažováno i o ošetření formou smlouvy o smlouvě 
budoucí.  
 

- Jednou z cest by mohl být navigační systém, který by zobrazoval počet parkovacích míst 
(obdobně jako u ZOO Jihlava – pokud je obsazeno, další auta už do oblasti ani nevjíždí) 
 

- Problém parkování v sobě zahrnuje celou řadu aspektů: problémem je zajíždění k bódkám, 
divoké parkování v lokalitě, problém je i se statickým parkováním (příliš hustá zástavba), 

v parkové ploše se nachází frekventovaná komunikace (rychlá jízda), probíhá parkování až před 
bazilikou – zde lze navrhnout limit např. 20 aut, ale byla by ze strany církve nutná organizace.  
 

- Námět obnovit parkování před WC, kde kdysi bylo. Teoreticky by možné bylo, ale cílem je 
parkování neřešit na úkor parkové zeleně  

Zklidnění dopravy: 

- V představené studii bylo pozitivně hodnoceno zklidnění dopravy, zůstává ale otázkou, jestli 
parkování za kostelem je vhodné.  
 

- Stávající cesty nejsou koncipované na aktuální dopravní zátěž. 
 

- Dochází k porušování zákazů – dvě auta proti sobě, zajíždění do trávy atd.  
 

- Snahou je, aby ten, kdo má právo zajet, mohl zajet na Sadové náměstí a naopak – je třeba 
zajistit že ten, kdo toto právo nemá, nevjede.  

Témata týkající se bódek: 

- V minulosti již proběhl pokus o opravu schodů, je snahou řešit dílčí části, nicméně 
problematické vlastnické vztahy svazují městu ruce. 
 

- Cílem města je zjistit záměry vlastníků bódek. Mají zájem o podnikání? Přistoupili by na 
odprodej? Byli by ochotni podmínky užívání smluvně ošetřit, tak aby se oboustranně nastavili 
vztahy (např. při následné péči o dřeviny)?  
 

- Město má zájem na majetkovém zcelení veřejného prostranství, primárně bude usilovat o 
odprodej jednotlivých částí.  
 

- Trvalé bydlení v bódkách – jak bude řešeno? Historicky se v bódkách za krámky bydlelo! 
 

- V minulosti proběhli v bódkách stavební úpravy (i nelegální), přesto je snahou města se 
domluvit. Město preferuje „živý prostor“, např. ateliér, prodejnu atd., nicméně určitě není 
v úmyslu kohokoliv vystěhovat! Pokud je v parteru provozovna a bydlení probíhá ve zbývajících 
částech, je to v pořádku.  
 

- Manuál je v tuto chvíli navržen jako doporučující, ale bylo by dobré, aby se časem stal 
závazným.  
 

- K opravám bódek se v minulosti vyjadřovali památkáři (ale tato praxe dotazování památkářů 
zdaleka neprobíhala vždy). 
 

- Město osloví každého vlastníka s nabídkou na odprodej pozemku veřejného prostranství – 
toto řešení je pro město ideální.  
 

- Co se týče koordinace bódkařů – v minulosti tuto funkci zajišťoval p. Beneš, bohužel již zemřel 
a na jeho činnost nikdo nenavázal.  
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Financování úprav:  

- Námitka - celý prezentovaný záměr je velmi finančně náročný, jedná se de facto o investici do 
soukromého majetku.  
 

- Uvažuje město o finančních pobídkách pro vlastníky bódek? Realizace úprav bude vyžadovat 
investice 
 

- V tuto chvíli slouží uvedený návrh jako manuál, samotné bódky nejsou součástí památkové 
ochrany, tudíž nedosáhnou na některé finanční prostředky. 
 

- Lze uvažovat o příspěvku města např. na vývěsní štíty, ale v první řadě je třeba vyjasnit si zájmy 
vlastníků. Prioritou města je „to, co je vidět“. Zde by se ze strany města cesty asi našli.  

 

Zeleň: 

- Zeleň: proběhlo dendrologické zhodnocení stromů – řada z nich je ve špatném stavu (až 
nebezpečných). Jejich životnost je omezená, obnovu je třeba dlouhodobě plánovat.  
 

- Navrženy jsou dosadby stromů, snahou je napřed sázet, a až potom kácet, což ovšem nelze 
vždy realizovat (problémem je zástin vzrostlých stromů, konkurence o vodu atd.).  
 

Další postup a časování:  

- První investice proběhnou již na podzim, realizováno bude v jednotlivých etapách. Projekt je 
potřebný z pohledu města a návštěvníků, ale zároveň musí uspokojovat potřeby místních 
občanů.  
 

- Další postup: v červnu 2022 bude dokončena studie, která bude 28.6. představena veřejnosti. 
Tato bude následně schválena a bude zahájeno hledání zdrojů financování. 
 

- První fází řešení je studie, poté naváže rozpracování formou projektů.  
 
 

Jiné: 

- Farní společenství z řad Premonstrátů mají zájem na vytvoření přátelského, přijímajícího 
prostoru a vyjadřují tímto snahu o spolupráci. V příštím roce bude realizována oprava ambit, 
lze tedy předpokládat, že kontrast bódek a baziliky se tímto ještě zvýší.  
 

- V každém případě, provoz bódek je sezónní (květen – září) záležitostí. Tento fakt ani případné 
zvelebení prostranství neovlivní.  
 

Facilitace: Mgr. Martin Nawrath 

Zapsala: Ing. Miroslava Floriánová, 12.5.2022  
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Projekt:     M7921_Sadové náměstí Svatý kopeček 
Důvod jednání:    řešení dopravy na Sadovém náměstí, na Svatém Kopečku 
Přítomni: 

Útvar hlavního architekta:  Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Eva Škodová, Ing. Martin Luňáček 
KMČ: Mgr. Michal Krejčí, František Prášil, PaedDr. Olga Němcová MBA 
Atelier GERTEN:    Ing. Petr Mičola, Ing. Martina Bláhová 
Alfaprojekt:     Ing. Petr Staněk 
Farnost:    Pavel Adrián Zemek, Jiří Čedroň 
Veřejnost:    Řehák, Kašparová, Konečný 
Datum a čas:    12. 5. 2022, 16:00 
Místo konání:     KMČ, Svatý Kopeček 

 
Prezentováno: 

Odprezentována byla koncepce řešení Sadového náměstí (Atelier Gerten), na kterou navazovala prezentace 
konceptu dopravního řešení (Alfaprojekt, Ing. Staněk). 
Komentáře a připomínky: 

Parkování ve farní zahradě 

- KMČ požaduje do studie zahrnout možnost parkování ve farní zahradě za předpokladu posunutí 
vjezdu, aby se nevjíždělo na návrší Jana Pavla II.  

- Farnost s parkovištěm silně nesouhlasí. Mají se zahradou vlastní záměry (MŠ, volnočasové, komunitní 
využití). 

Vjezd od území Sadového náměstí 
- Farnost chce mít možnost umožnit vjezdu např. starým lidem, kteří chtějí navštívit chrám. Jak by 

probíhalo řízení na dálku? 
- Ing. Staněk a Ing. Luňáček vysvětlují, že se nacházíme ve stupni studie a konkrétní technické řešení je 

otázkou dalšího propracování a následných stupňů dokumentace. Systém nemá být komplikovaný – 
využití technologií, mobilní aplikace, sms. 

- Pan Konečný, Sadové náměstí – dotaz/komentář, proč se nemůže při mši parkovat u kostela? Proč 
dopravu místo sofistikovaného systému neřídí policie? 

- Pan Řehák, Sadové náměstí – největší problém dopravy na Svatém Kopečku je ZOO, majitel pozemku 
by měl mít právo vjezdu na svůj pozemek 

- Fr. Prášil – co je důvodem posunutí hlavního průjezdu Sadovým náměstím na jeho obvod? Řešení 
způsobí zatáhnutí více aut do sadového náměstí a zhorší situaci, převážně obyvatelům bydlícím po 
obvodu Sadového náměstí. Sice se zklidní střed plochy za chrámem, tzv. Plac, ale zhoršení po obvodu. 
Shromažďování a veškeré dění ať je situované pouze k „Boudkám“ 

- O. Němcová – nesouhlasí s vedením komunikace po obvodu náměstí. Jsou komunikace dimenzované 
na „veškerou“ dopravu, která zde povede? 

- Ing. Staněk – co znamená „veškerá“ doprava? auta vjíždějící do území budou daleko více „filtrována“, 
řešení dopravní situaci nezhorší. Kolik zde reálně projede aut? 

- Námět na spočítání frekvence projíždějících aut. rezident / nerezident 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
 

                  

 

- M. Krejčí – diagonála přes „Plac“ ruší pobyt na náměstí, pokud se chce zlepšit situace na Sadovém 
náměstí, musí se tato komunikace zrušit. Kvalitní prostředí zlepšuje život i místním lidem, zvedá 
hodnotu majetku. 

- Čedroň – budou komunikace navrženy pro průjezd větších aut, techniky, která by byla potřeba např. 
při možných opravách chrámu? 

- Ing. Staněk – komunikace budou standartně navrhované pro průjezd popelářských vozů, hasičských 
vozů (10 m délky). Pro delší vozidla se mohou přizpůsobit kraje vozovky (např. štěrkové trávníky), 
které zvládnou občasné pojezdy těmito vozidly.   

- Zástupce sester premonstrátek – kdo dal podnět ke studii? Jak se řeší parkování pro návštěvníky? Ke 
školství a víře by měl být maximální a volný přístup, bez restrikcí. Parkoviště přímo na Sadovém 
náměstí 

- Obyvatel – za komunismu se parkovalo přímo na Sadovém náměstí a je dobře, že tomu takto není. 

Prostor u ZŠ 
- Paní Kašparová, Holubova ulice – zmiňuje problém zajíždění k ZŠ škole. Nepřeje si točnu pro auta a 

požaduje zachování zelně. Domy jsou u ZŠ zatěžovány množstvím dopravy a hlukem.  

Jednosměrka kolem KMČ 
- Problematika „zjednosměrnění“ ulice kolem budovy KMČ. Parkování K+R – kde přesně se bude 

nacházet? 
- Obyvatel s garáží u jednosměrky – při zjednosměrnění ulice může docházet ke střetům s vozidly, 

které zajíždějí k hospicu (sanitky, pohřební vozy), možnost kolize, zneprůjezdnění. Auta budou 
projíždět vysokou rychlostí. 

- O. Němcová – kde budou umístěna parkovací stání K+R? 
- Ing. Staněk – nutno zavést režim, při kterém budou stání fungovat pouze a výhradně jako K+R – 

převážně během před začátkem výuky ve škole a při vyzvedávání dětí ze školy. Po zbytek dne mohou 
stání fungovat normálně. 

- M. Krejčí – parkovací stání u restaurace Chalupa pod Schody nejsou legální, normová. Ulice je příliš 
úzká, aby se zde vlezla podélná parkovací stání a oboustranná komunikace. Parkovací stání jsou zde 
možná pouze v případě jednosměrné komunikace 

Zastávka autobusu 

- O. Němcová – dotaz na vrácení autobusové zastávky do původního místa? 
- Ing. Luňáček – je zpracovaná dokumentace, řešení je v procesu. 

Ukončení práce, etapizace, realizace 
- Němcová – jaký je časový horizont? 
- Křenková – studie má vyřknout názor n utváření Sadového náměstí, na ní budou navazovat další 

kroky, resp. Dokumentace. Předpokládá se, že realizace půjde po jednotlivých etapách. Možné využití 
např. dotací atp. 

Úkoly pro zadavatele: 
Úkoly pro zpracovatele: 
Datum provedení záznamu:      Ing. Petr Mičola, Ing. Martina Bláhová 

18. 5. 2022     
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Záznam z diskuze v rámci představení konceptu návrhu studie obnovy Sadového náměstí 
na Svatém Kopečku veřejnosti 

 

Níže uvedené poznámky byly zachyceny během veřejného projednání a jejich účelem byla 
strukturalizace diskuze, jedná se o názory a podněty místních občanů 

Dne: 28.6.2022 

 

Pozitiva studie: 

➢ Navržená pěší zóna v Holubově ulici (vjezd pouze pro rezidenty a zásobování). 

 

Problémy studie: 

➢ Umístění kontejnerů v Holubově ulici – potenciální nepořádek, nepřehlednost místa 
z hlediska dopravy 

 

Připomínky a náměty: 

➢ Rozšířit příjezd k hospici – zajíždění sanitek. 
➢ Majitelé zahrad- v oblasti kolem Návrší Sv. Jana Pavla II potřebují k zahradám zajíždět. 
➢ Ve spodní části Sadového náměstí zachovat stávající stav. 
➢ Co nejnižší četnost zajíždění k parkovišti na severní straně kostela. 
➢ Zajíždění ke škole – existuje rozpor mezi komisí MČ a obyvateli. Komise navrhuje 

umožnit příjezd rodičům dětí 1.-3. třídy. Obyvatelé chtějí plný zákaz vjezdu s pěší 
zónou mimo rezidenty a zásobování. 

➢ Velmi citlivě řešit kontejnerové stání. 

 

Dotazy: 

➢ Kde budou parkovat auta přijíždějící na Svatý Kopeček? 
➢ Jaký bude režim pěší zóny? Jak budou řešeny návštěvy k rezidentům? 

 

Facilitoval: Martin Nawrath 

Zapsala: Markéta Sprinzlová 
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VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Správci inženýrských sítí

Dotčený orgán/Organizace žádost 
podána

stanovisko 
vydáno platnost do *dgn způsob dotčení

CETIN 29.07.2021 29.07.2021 29.07.2023 ano SEK - metalika

ČEZ Distribuce 04.08.2021 04.08.2021 04.02.2022 ano
NN podzemní i nadzemní,                           
VN podzemní i nadzemní

ČEZ ICT 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2022 ne nedojde k dotčení
Telco Pro Services 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2022 ne nedojde k dotčení
České radiokomunikace 29.07.2021 30.07.2021 30.07.2022 ne nedojde k dotčení
T-Mobile 29.07.2021
Vodafone 29.07.2021

Grid Services 04.08.2021 ano
Moravská vodárenská 29.07.2021 30.07.2021 30.07.2022 ano Kanalizace, vodovod
TSMO VO 29.07.2021
TSMO DK 29.07.2021
Oltem&TD 29.07.2021
Nordic Telecom 29.07.2021 03.08.2021 29.07.2022 ne nedojde k dotčení

Svatý Kopeček

04.08.2021
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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o 
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 742293/21 Číslo žádosti: 0121 215 287 („Žádost”)

Název akce („Stavba“) Svatý Kopeček

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Informace o poloze sítě

Žadatel BKP Global s.r.o.

Stavebník

Zájmové území

Okres Olomouc

BKP Global s.r.o.

Obec Olomouc, Samotišky

Kat. území / č. parcely Droždín; Svatý Kopeček; Samotíšky

Platnost Vyjádření 29. 7. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.; a 

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a 

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a 

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a 

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání 
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz

1 / 2

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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Číslo jednací: 742293/21 Číslo žádosti: 0121 215 287

IInnffoorrmmaaccee  kk  vvyyttyyččeenníí  SSEEKK
VV  ppřř ííppaadděě  ppoožžaaddaavvkkuu  nnaa  vvyyttyyččeenníí  SSEEKK  ssppoolleeččnnoossttii  CCEETTIINN  ssee,,  pprroossíímm,,  oobbrraacceejjttee  nnaa  ssppoolleeččnnoossttii  uuvveeddeennéé  
nníížžee::

CCEETTIINN  aa..ss..  --  ssttřřeeddiisskkoo  MMoorraavvaa  ssttřřeedd

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462755 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

VVeeggaaccoomm,,  aa..ss..  --  vvýýhhrraaddnníí  ddooddaavvaatteell  ssppoolleeččnnoossttii  CCEETTIINN  aa..ss..

se sídlem: Stupkova 952/18, 77900 Olomouc

IČ:                25788680                                                         DIČ: CZ25788680

kontakt: Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

CCLLAAKK  ss..rr ..oo..

se sídlem: Rozvadovice 66  784 01 Litovel

IČ:                63323290                                                         DIČ: CZ63323290

kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

EELLTTEEKKOO,,  ssppooll..  ss  rr ..oo..

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01  Zlín

IČ:                46342401                                                         DIČ:

kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

FFRRAANNTTIIŠŠEEKK  DDOOLLEEŽŽAALL  --  VVyyttyyččoovváánníí  ssííttíí

se sídlem: Norská 222/46, 779 00 Olomouc

IČ:                12676829                                                         DIČ: CZ6408020564

kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@vytycovani.cz

KKaabbeelloovvýý  sseerrvviiss  ssppooll..  ss  rr ..oo..

se sídlem: Kyselovská 211/82, 783 01 Olomouc

IČ:                60322268                                                         DIČ: CZ60322268

kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz
František Buchta, mobil: 777 777 012

KKaarreell  HHoorrsskkýý

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ:                01377841                                                         DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

NNOOVVOOMMOONNTT  ss..rr ..oo..

se sídlem: 8.května 31, 787 01  Šumperk

IČ:                25394525                                                         DIČ: CZ25394525

kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

SSiitteell,,  ssppooll..  ss  rr ..oo..,,  oobbllaasstt  OOssttrraavvaa

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Zábřeh

IČ:                44797320                                                         DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063

Číslo jednací: 742293/21 Číslo žádosti: 0121 215 287

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o 
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem 
zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém 
bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu 
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením 
Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro 
pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené
Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních 
údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 
Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 29. 7. 2021.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz

2 / 2

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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Číslo jednací: 742293/21 Číslo žádosti: 0121 215 287

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 
(dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem 
definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK  mají přednost 
ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny 
velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK 
a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v účinném znění;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, 
Vlastimil Lepieš, tel.: 602 445 876, e-mail: vlastimil.lepies@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků 
a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném 
znění;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní 
předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné 
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo 
licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve 
vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; 
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno 
Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s 
Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření; 
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu;
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
vydané společností CETIN dne 29. 7. 2021 pod č.j 742293/21;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v 
Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje 
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy 
účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů, v účinném znění;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o 
vydání Vyjádření. 

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) 
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v 
Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní 
přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO 
ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně 
prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna 
Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) 
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) 
právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických 
komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při 
provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit 
veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k 
ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má 
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové 
území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který 
je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo  
Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující 
po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé 
poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po 
zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému 
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na 
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, 
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn 
kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová 
dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu 
SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o 
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala 
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) 
umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové 
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK 
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět 
údržbu a opravy SEK. 

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden 
z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by 
mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků 
dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku. 

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že 
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně 
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je 
Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání 
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras 
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního 
výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.
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Číslo jednací: 742293/21 Číslo žádosti: 0121 215 287

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve 
vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k 
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) 
tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v 
případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5. 

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) 
zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) 
trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, 
zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými 
požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před 
podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k 
umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či 
posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření. 

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je 
Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se 
zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a 
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a 
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od 
Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové 
komory. 

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, 
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve 
vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, 
je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v 
příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž 
povinen zakreslit profil kabelové komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 
Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných 
požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by 
mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení 
této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za 
náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke 
Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí 
práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a 
bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. 

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému 
poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových 
panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a 
zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není 
Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací 
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při 
projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK 
je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je 
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy 
nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze 
země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen 
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce 
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, 

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k 
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a 
vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k 
výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně 
konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je 
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit 
proti prověšení, poškození a odcizení. 

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě 
jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je 
povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na 
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat 
v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas 
POS s pokračováním prací. 

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv 
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do 
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky 
SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník 
oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické 
infrastruktury v podélném směru. 

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je 
Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně 
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. 
Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně 
předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než 
získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským 
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním 
zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s 
konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a 
VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na 
adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem 
převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve 
Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není 
oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN. 

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo 
jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK 
je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou 
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí 
osoby.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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ŽADATEL

BKP Global s.r.o.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

04.08.20210700421151

SSdděělleenníí  oo  eexxiisstteennccii  kkoommuunniikkaaččnnííhhoo  vveeddeenníí  ssppoolleeččnnoossttii  ČČEEZZ  IICCTT  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss..

Název akce: SSvvaattýý  KKooppeeččeekk

Účel: IInnffoorrmmaattiivvnníí

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700421151 ze dne 04.08.2021, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nneennaacchháázzíí  kkoommuunniikkaaččnníí  zzaařříízzeenníí  vv  mmaajjeettkkuu  ssppoolleeččnnoossttii  ČČEEZZ  IICCTT  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss..

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 04.08.2022.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás
proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba
nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČČEEZZ  IICCTT  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss..

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

PPřříílloohhyy

Situační výkres zájmového území

ČČEEZZ  IICCTT  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss.. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309

Platí pouze se sdělením číslo 0700421151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

SSiittuuaaččnníí  vvýýkkrreess  zzáájjmmoovvééhhoo  úúzzeemmíí

SSKKUUPPIINNAA  ČČEEZZ
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ŽADATEL

BKP Global s.r.o.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

04.08.20210201282237

SSdděělleenníí  oo  eexxiisstteennccii  kkoommuunniikkaaččnnííhhoo  vveeddeenníí  ssppoolleeččnnoossttii  TTeellccoo  PPrroo  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss..

Název akce: SSvvaattýý  KKooppeeččeekk

Účel: IInnffoorrmmaattiivvnníí

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201282237 ze dne 04.08.2021, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nneennaacchháázzíí  kkoommuunniikkaaččnníí  zzaařříízzeenníí  vv  mmaajjeettkkuu  ssppoolleeččnnoossttii  TTeellccoo  PPrroo  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss..

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 04.08.2022.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás
proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba
nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

TTeellccoo  PPrroo  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss..

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

PPřříílloohhyy

Situační výkres zájmového území

TTeellccoo  PPrroo  SSeerrvviicceess,,  aa..  ss.. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830

Platí pouze se sdělením číslo 0201282237.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

SSiittuuaaččnníí  vvýýkkrreess  zzáájjmmoovvééhhoo  úúzzeemmíí

SSKKUUPPIINNAA  ČČEEZZ
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Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního 
symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do  30.07.2022
Příloha: Daňový doklad 

Klicperova 367/3

77900 Olomouc

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Akce: Svatý Kopeček

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s 
žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje Místo odeslání / dne

 / 29.07.2021 UPTS/OS/281543/2021 Simona Hulíková Praha / 30.07.2021

Účel: Existence sítí

BKP Global s.r.o.

S pozdravem

Za správnost: Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Olomouc

PIN: 8010

1/2iČO: 24738875 | DIČ: CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel: +420 242 411 111 | Fax: +420 242 417 595

Žádost č. j. UPTS/OS/281543/2021

Zájmové území

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko NELZE uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren. 

2/2iČO: 24738875 | DIČ: CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel: +420 242 411 111 | Fax: +420 242 417 595
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MOVOZAD18212Naše značka:

Váš dopis zn.:

Vyřizuje:

Ze dne:

Telefon:
E-mail:
Datum:

Informace k žádosti o poskytnutí dat DGN
provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Účel informace:
Lokalizační údaje:

Zuzana NovotnáKontaktní osoba:
739679308, novotna@bkpglobal.czKontaktní údaje: tel., e-mail
Jeden rok ode dne vyhotoveníPlatnost vyjádření:

Okres: Olomouc
SamotiškyObec:
Samotíšky

BKP Global s.r.o.
Klicperova 367/3
77900 Olomouc

29.07.2021

Název k.ú.:

elektronické podání Adresa žadatele:

Zájmové území: Vymezeno v situaci uvedené v příloze*

Poskytnutí dat DGN

Filip Novák
585 536 245
filip.novak@smv.cz
30.07.2021

Ve Vámi  vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nachází
sítě v  provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a  jejich ochranná pásma.

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s.
k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního nebo stavebního řízení.

Svatý KopečekNázev stavby:
Účel: Předprojektová příprava

Konkrétně se jedná o: Kanalizace DN<500 , Kanalizace DN>=500 , Vodovodní řad DN<500
Provozovatel sítí: MOVO
Vlastník sítí: SM Olomouc

Poskytujeme Vám datový soubor ve formátu DGN, Referenční systém: S-JTSK, Bpv
Případné přípojky jsou zakresleny orientačně, Moravská vodárenská,a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)
Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením

před zahájením stavebních/projektových prací.
Převzetím dat se zavazujete, že žádným způsobem nebudete poskytovat předaná data třetí straně a po jejich použití pro účel

deklarovaný ve Vaší žádosti poskytnutá data zabezpečíte proti jejich zneužití.

Zájmové území spadá do působnosti regionu Olomouc.
•  kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky

http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/
•  napojení na vodovodní síť http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/
•  napojení na kanalizační síť http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/
•  vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řad

http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/

Filip Novák
referent - operátor GIS

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(T)  +420 585 536 245
(M) +420 702 196 416
(E) filip.novak@smv.cz
www.smv.cz

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
Zákaznická linka (T) 840 668 668
(E) smv@smv.cz, www.smv.cz

Stránka 1 ze 2

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
(IČ) 61859575 , (DIČ) CZ61859575
(Bankovní spojení) 35-5727510207/0100

Situace zájmového území
MOVOZAD18212Naše značka:

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: 29.07.2021

*Příloha: situace zájmového území

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
Zákaznická linka (T) 840 668 668
(E) smv@smv.cz, www.smv.cz

Stránka 2 ze 2

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
(IČ) 61859575 , (DIČ) CZ61859575
(Bankovní spojení) 35-5727510207/0100
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Poskytovatel: Nordic Telecom Regional s.r.o.,
IČO: 045 93 332, DIČ CZ04593332, sídlo: Dornych 486/47b, 617 00, Brno
Zapsaná do OR: KS v Brně, vložka 90820, Tel.: 800 80 70 60 info@nordictelecom.cz

800  80  70  60
www.nordictelecom.cz

Číslo žádosti: 2021-2907154445

 
Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení v naší správě.

Společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. jakožto zúčastněný provozovatel technické infrastruktury vydává
podle předložené dokumentace vyjádření k existenci sítí a zařízení v prostoru stavby

souhlasné stanovisko

na akci Svatý Kopeček
umístění
stavby U Ovčačky, Olomouc, Česko

žadatel BKP Global s.r.o., Klicperova 367/3
platnost
žádosti
do

29.07.2022
Po skončení platnosti, je nutné vyplnit žádost novou. Není možné stávající žádost aktualizovat.

 
Zdůvodnění

 
Podle předložené dokumentace se v prostoru stavby ani v jejím bezprostředním okolí nenacházejí žádná
telekomunikační vedení ani jiná zařízení, která by byla v našem vlastnictví nebo naší správě a ani v tomto prostoru
naše společnost nepřipravuje žádnou stavební akci.
Společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. v zadaném zájmovém území nevlastní žádné podzemní sítě, a proto
plánované práce nemají žádný vliv na zařízení v naší správě.

 
V Praze 03. 08. 2021

 
Ivana Zemanova
Construction Team Leader

Nordic Telecom s.r.o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4
E: ivana.zemanova@nordictelecom.cz
M: +420 778 115 846
W: www.nordictelecom.cz


