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1.

Úvod

Územní studii Holického lesa objednal na základ výsledk výb rového ízení Magistrát
sta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje. Území je sou ástí širší rekrea ní oblasti RC 5
Olomoucko - jih, vymezené v ZÚR Olomouckého kraje.
ešené rekrea ní území zvané Holický les se nachází v jižní ásti m sta Olomouce,
v katastrálním území Holice u Olomouce a Nové Sady u Olomouce, jižn od souvisle
zastav ného území.
Je vymezeno zástavbou zem
lského areálu (M stský dv r) na severu, silnicí II/570 Nové
Sady - Holice na jihu, ekou Moravou na západ a železni ní tratí Olomouc – Nezamyslice
na východ . Místní názvy polních tratí jsou Ostrov (Na ostrov ), Zákopa, Záhumenek.
Území je v sou asné dob využíváno jako orná p da v tratích Ostrov, Zákopa a Záhumenek
v inundaci eky Moravy, po jejímž p vodním pr
hu v území zbyl dnes odstavený meandr.
Ve smyslu § 12 vyhl. . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF, ve
zn ní pozd jších právních p edpis i ve smyslu zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších právních p edpis , stanovujících hranici
zastav ného území se ešené území nachází mimo zastav né území m sta Olomouce,
s výjimkou dvou malých lokalit – zastav ných ploch technické vybavenosti.
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2.

Širší vztahy, vazba ešeného území na fungování m sta

ešené území se nachází v jižní ásti m sta Olomouc v niv eky Moravy mezi zastav ným
územím m sta a dálnicí Brno – Ostrava. Budoucí využití tohoto území bude sehrávat
významnou roli v celkové koncepci dalšího rozvoje m sta.

2.1

Dopravní vazby

ešené území je již v dnešním stavu velmi dob e napojené na sí nadm stských i m stských
komunikací. Tato situace je v návrhu využita pro diferenciaci dopravního napojení. P i ulici
Šlechtitel v místech jejího napojení na silnice II/570 je navrženo parkovišt , zajiš ující
nástup do ešeného území návšt vníky využívajícími individuální prost edky dopravy. Od
vlastního m sta p es Nový Sv t se p edpokládá nástup návšt vník využívajících p edevším
hromadnou dopravu.
ležitý je také vztah ešeného území k Holici. V návrhu se p edpokládá výstavba lávky pro
ší a cyklisty v soub hu se stávajícím mostem p es železni ní tra .

2.2

Nemotorová doprava

ešené území není v sou asnosti zapojeno do systému cyklistické dopravy. Návrh
edpokládá t i podoby cyklistické dopravy v tomto území ve vztahu k m stu.
První je podoba dotyku ešeného území s regionální (celostátní) trasou vedoucí podél
eky Moravy. Návrh vytvá í tomuto zám ru vhodné podmínky.
Druhá má charakter cílové dopravy do ešeného území za nabízenými aktivitami.
T etí je možnost využívání ešeného území pro projíž ky na kole, nap . rodin s malými
tmi.

2.3

Postavení ešeného území v celkové koncepci rozvoje m sta

ešená lokalita bude svým využitím pro p írodní a rekrea ní funkce zastávat v organismu
sta významnou úlohu. Z hlediska celkového fungování m sta bude sehrávat následující
významné role.
Zázemí sloužící pro každodenní rekreaci obyvatel významných m stských tvrtí (sídliš ),
které se nacházejí v tomto sektoru m sta a jsou lehce p ístupné p ší a cyklistickou
dopravou.
Významná rekrea ní aktivita celom stského charakteru. Bude využívána obyvateli
celého m sta, a to jak formou p íjezdu vlastní automobilovou dopravou, tak využíváním
prost edk m stské hromadné dopravy.
Dopln ní systému celom stské rekreace. Pr chodem p es m stské parky dojde
k propojení významných center m stské rekreace: Holický les na jihovýchod
a Pod brady s vazbou na Litovelské Pomoraví na severozápad .
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Významný p írodn krajinný prostor revitalizované nivy Moravy s nezastupitelnou úlohou
v protipovod ové ochran m sta, posilující celkovou ekologickou stabilitu území,
snižující vodní a v trnou erozi v niv .
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3.

Základní charakteristiky ešeného území

3.1

P írodní podmínky

Geomorfologické a geologické pom ry
ešené území náleží k provincii Západní Karpaty, k soustav Vn karpatské sníženiny, celku
Hornomoravský úval, podcelku St edomoravská niva
Hornomoravský úval je výrazná sníženina, protažená ve sm ru SSZ-JJV. Osu sníženiny
tvo í Morava. Hornomoravský úval je p evážn vypln n neogénními a kvartérními sedimenty
Neogenní sedimenty tvo í mo ské vápnité jíly, asto obsahující vložky jemného vápnitého
emenného písku. Kvartérní fluviální sedimenty jsou tvo eny náplavovými písky a pís itými
hlínami, místy s p ím sí št rku a povod ovými kaly, jejichž tvorba je spojována s lidskou
inností v povodí ek.
Hydrologické pom ry
Dle hydrologického len ní p ísluší celé území do povodí eky Moravy 4-10-03, která protéká
západním okrajem ešeného území ve sm ru od severu k jihu, a která tu v minulosti bohat
meandrovala. Z jejích meandr je dochován v ešeném území pouze jeden, dnes od eky již
um le odd lený - v severní ástí zásypem, v jižní ásti zásypem a ocelovými št tovnicemi.
V severní ásti ešeného území tvo í ást hranice odleh ovací kanaliza ní stoka ze sídlišt
Nový Sv t, která zde ústí do eky Moravy.
V území se nacházela v minulosti rozsáhlá rybni ní soustava, která zanikla v 19. století.
I. vojenské mapování (1780-1783) rybníky ješt zachycuje, II. vojenské mapování (18361852) na jejich míst vykresluje louky, III. vojenské mapování (1876-1878) tu zachycuje
hráze rybník , ornou p du, louky jsou vyzna eny pouze ve vnit ní ásti ního meandru.
V minulém století bylo v území provedeno odvodn ní systematickou drenáží v p evážné
ásti polní trati Záhumenek. Vým ra odvodn ní v ešeném území iní 17,6 ha. Odvod ovací
detail je v sou asné dob majetkem vlastníka pozemku.
Dnes je území zahrnuto v rámci protipovod ové ochrany do systému inunda ních ploch. Pro
tuto pot ebu byla zpracována Technicko-ekonomická studie zvýšení kapacity koryta eky
Moravy v Olomouci (Pöyry Environment a.s., Brno 2000). K rozliv m v území bude docházet
již p i cca Q3 letém pr toku = 200 m3.s-1.
Pro pot eby rekrea ní oblasti Holický les bylo vypracováno Posouzení odtokových pom
v lokalit Holický les (Pöyry Environment a.s., Brno, zá í 2009) a Posouzení odtokových
pom
v lokalit Holický les s úpravami firmy AGERIS (Pöyry Environment a.s., Brno, únor
2010) p i návrhové povodni Q= 650 m3.s-1
Hydrogeologické pom ry
Z regionáln hydrologického hlediska náleží území do rajonu . 222 Hornomoravský úval.
Z hlediska hydrogeologické charakteristiky jsou v prostoru údolní nivy eky Moravy struktury
pr linových vod v sedimentech v úrovni a pod úrovní erozní základny, které jsou
v hydrologické spojitosti s povrchovým tokem. Proud ní podzemních vod není detailn
popsáno.
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Území je vy ato z CHOPAV Kvartér eky Moravy.
Pro pot eby realizace rekrea ních vodních ploch bude nutno dopracovat
hydrogeologické informace o naražené a ustálené hladin
podzemní vody,
hydraulických parametrech kvartérní zvodn a jejich fyzikálních vlastnostech,
základním chemismu podzemních vod, v etn
vyhodnocení potenciálních
kontaminant v podzemní vod .
Dále je t eba vyhodnotit režim podzemních vod a posoudit vliv navržených vodních
ploch na podzemní a povrchové vody a zm nu chemismu vody v nádrži p i jejím
volném kontaktu s atmosférou.
Klimatické pom ry
ešené území se nachází v teplé klimatické oblasti T2, která se vyzna uje dlouhým, teplým
a suchým létem (po et letních dn se pohybuje mezi 50—60, pr
rná teplota v ervenci je
18 - 19ºC, srážkový úhrn je 350—400 mm ve vegeta ním období, 200 – 300 mm v období
zimním. Charakteristické je velmi krátké p echodné období s teplým a mírn teplým jarem
i podzimem. Zima je krátká, mírn teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním
sn hové pokrývky. Po et mrazových dn
iní 100 - 110 ro
. Po et dn se sn hovou
pokrývkou je 40—50.
evládající proud ní vzduchu je severní a jihozápadní.
ešené území je dob e
prov trávané, s velmi malou pravd podobností výskytu déletrvajících inverzních situací.
Dominantním sm rem proud ní vzduchu je proud ní severní – 17 % dn .
dní pom ry
Podle syntetické p dní mapy R, list Olomouc, jsou v ešeném území nejrozší en jšími
dními typy glejové fluvizem a hn dozem .
Podle bonitovaných p dn
jednotky:

ekologických jednotek se v území nachází následující p dní

HPJ 13 - Hn dozem modální na eolických substrátech, pop ípad i svahovinách
(polygenetických hlínách) s mocnosti maximáln 50 cm uložených na velmi propustném
substrátu, bezskeletovité až st edn skeletovité, závislé na deš ových srážkách ve
vegeta ním období. V území se nachází podél ulice Šlechtitel
HPJ 55 - Fluvizem psefitické na lehkých nivních uloženinách, zpravidla pís ité, výsušné –
jedná se o území mezi odstaveným ramenem Moravy a ekou Moravou v polní trati Ostrov.
HPJ 56 - Fluvizem modální eubazické až mezobazické na nivních uloženinách, st edn
žké, bez skeletu, vláhov p íznivé. P evážná ást ešeného území. Východní ást - polní
tra Záhumenek odvodn na systematickou drenáží.
HPJ 58 - Fluvizem glejové na nivních uloženinách, pop ípad s podložím teras, st edn
žké, pouze slab skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové pom ry po odvodn ní
íznivé. Nachází se ve východní ásti polní trati Záhumenek, soub žn se železnicí.
Z poloviny odvodn no systematickou drenáží.
Potenciální p irozená vegetace
Podle Mapy potenciální p irozené vegetace eské republiky (Neuhäuslová, 1998) je
v ešeném území p evažující rekonstruovanou vegetací vegetace jilmových doubrav.
Dle biogeografického len ní eské republiky (Culek, 1996) je zájmové území sou ástí
biogeografické provincie st edoevropských listnatých les , podprovicie Západokarpatské,

7

Olomouc - Holický les – Územní studie

bioregionu Kojetínského (3,11), biochory 2LH Širší hlinité nivy 2. vegeta ního stupn . Jedná
se o plošn nejvýznamn jší biochoru široké aluviální roviny v plochém dn úvalu nivy
Moravy s ojedin lými depresemi po mrtvých ramenech a elevacemi zbytk teras.
Potenciální p írodní stav krajiny je charakterizován skupinami typ geobiocén (STG)
Charakteristickými STG v území jsou:
Habrojilmové jaseniny nižšího stupn Ulmi fraxineta carpini inferiora 2–3 BC–C 4
V relativn nejsušších ástech širokých
ních niv - záplavy jen výjime
. V d sledku
vodohospodá ských úprav jsou více rozší ené. Hladina podzemní vody hloub ji než 150 cm.
Druhov bohaté spole enstvo lužního lesa s habrem (Carpinus betulus), dubem letním
(Quercus robur), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), Krom babyky (Acera campestre) a
javoru mlé e (Acer platanoudes) se zde m že objevovat i javor klen (Acer pseudoplatanus),
ím s tvo í jilmy (Ulmus sp), lípa srd itá (Tilia cordata), st emcha hroznovitá (Padus avium).
Dubové jaseniny nižšího stupn Querci roboris – fraxineta inferiora 1 BC–C 4(5a)
vodními porosty zde byly listnaté lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior), p ím s tvo í jilmy (Ulmus sp.), topoly (Populus alba, P. nigra,
P. canescens), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srd itá (Tilia cordata), st emcha
hroznovitá (Padus avium), v sušších typech i javory. Krom babyky (Acer campestre) a
javoru mlé e (Acer platanoides) se zde m že objevovat i javor klen (Acer pseudoplatanus).
K ový podrost je zastoupen svídou krvavou (Swida sanguinea), brslenem evropským
(Euonymus europea), pta ím zobem obecným (Ligustrum vulgare), bezem erným
(Sambucus nigra).

3.2

Aktuální stav krajiny, vegeta ní kryt, kostra ekologické stability

evážná v tšina ešeného území je využívána jako orná p da, na které jsou p stovány
polní plodiny. Trvalá vegetace v území je tvo ena
ehovými porosty odstaveného ramene Moravy – jsou tvo eny k íženci topol ,
vysazenými v území p ed cca 60 léty. Mezi nimi v podúrovni místy rostou d eviny
odpovídající p írod blízkému stavu – javor mlé , javor klen, vrba bílá, lípa srd itá, olše
lepkavá, jasan ztepilý, javor babyka, v ke ovém patru vtroušen hloh jednoplodý, r že
šípková, bez erný, prosazuje se javor jasanolistý,
porosty na zbytku hráze severn od ramene – t eše pta í, vrba bílá, topol osika,
zbytky výsadeb v bývalých školkách – pestrá sm s domácích a exotických d evin
v pásech p vodních výsadeb. P evažují tu k íženci topol , svída bílá, netva ec k ovištní,
javor mlé , dále tu roste lípa srd itá, b íza b lokorá, jasan úzkolistý, d ezovec trojtrnný,
javor jasanolistý, škumpa octová, smrk pichlavý, smrk ztepilý, mod ín opadavý,
douglaska tisolistá, r zné druhy dub , a další. Stromy jsou netvárné, asto s etnými
kmenovými výmladky
ruderálními porosty na výsypkách a ladem ležících p dách a v b ehových porostech
– topinabur hlíznatý (Helianthus tuberosus), turan kanadský (Erigenon canadensis),
kop iva dvoudomá (Urtica dioica), t tina k ovištní (Calamagrostis epigeios), bršlice kozí
noha (Aegopodium podagraria), celík kanadský (Solidago canadensis), netýkavka
žlaznatá (Impatiens glandulifera), pelyn k ernobýl (Arthemisia vulgaris), ostružiník
ježiník (Rubus caesius), Na relativn
erstvých výsypkách k nim p istupují jednoleté
plevele, jako jsou merlíky (Chaenopodium sp.), lebeda rozkladitá (Atriplex patula),
laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus),
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3.3

Fauna v území

S ohledem na pozdní dobu terénních pr zkum nebyl možno v území sledovat hnízdící
druhy ptactva. P edpokládat lze jak typické polní druhy na volných plochách, tak druhy
hnízdící v k ovinách a na okrajích listnatého lesa nízkého stá í – v porostech bývalých
okrasných školek. Avifauna je velmi bohatá, podrobné sledování bude zahájeno v roce 2010
v rámci studentských prací Univerzity Palackého v Olomouci.
V prostoru odstaveného ramene Moravy je výrazným fenoménem 1 800 ka en, které jsou tu
vykrmovány za ú elem podzimního odst elu, a které zcela devastují bylinné patro
ního
ramene, podílejí se na eutrofizaci vody a likvidaci juvenilních stádií obojživelník .
V porostech bývalých školek byli pozorováni zajíc polní a srnec obecný.

3.4

Ochrana p írody a krajiny

Zvlášt chrán ná území
Území p írodov decky i esteticky velmi významná nebo jedine ná lze dle § 14 zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, vyhlásit za zvlášt chrán ná. V území se
nevyskytují.
EVL - Natura
V ešeném území se evropsky významná lokalita nenachází.
Významné krajinné prvky
V rámci obecné ochrany p írody a krajiny dle zákona . 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení
významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b).
Významnými krajinnými prvky jsou obecn lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy a dále jiné ásti krajiny, které p íslušný orgán ochrany p írody zaregistruje podle
§ 6 zákona.
V ešeném území se nacházejí z obecn
vodní tok a údolní niva.

vyjmenovaných významných krajinných prvk

Významné krajinné prvky jsou chrán ny p ed poškozováním a ni ením. Využívat je lze
pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce (§ 4 odst. 2
zákona). Navrhované ešení ekostabilizující funkci nivy a vodního toku (ramene Moravy)
zvyšuje.
Ochrana krajinného rázu
K zabezpe ení ochrany krajinného rázu území existuje legislativní opora zejména v zákon
. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména p írodní,
kulturní a historická charakteristika ur itého místa i oblasti, je chrán n p ed inností snižující
jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a
povolování staveb mohou být provád ny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních dominant krajiny, harmonické m ítko
a vztahy v krajin ."
Krajinný ráz je chrán n celoplošn , p emž význam jeho ochrany stoupá soub žn
s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. Navržené ešení striktn respektuje terénní
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reliéf nivy, revitalizuje odstavené rameno Moravy, navrhuje zatravn ní nivy, výsadbu
solitérních d evin a lesních porost , budováním volných vodních ploch evokuje další ramena
meandrující eky.
Památné stromy
Mimo ádn významné stromy, jejich skupiny a stromo adí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1
zákona . 114/1992 Sb. za památné stromy.
V ešeném území nebyly vyhlášeny památné stromy.
Lokality s výskytem zvlášt chrán ných druh organism
Druhy rostlin a živo ich , které jsou ohrožené nebo vzácné, v decky i kulturn velmi
významné, lze vyhlásit dle § 48 odst. 1 zákona . 114/1992 Sb. za zvlášt chrán né.
V sou asné dob jsou zvlášt chrán né druhy rostlin vyjmenovány v p íloze . II provád cí
vyhlášky . 395/1992 Sb. k zákonu . 114/1992 Sb. a zvlášt chrán né druhy živo ich
v p íloze . III téže vyhlášky.
V ešeném území nebyly významné druhy organism popsány.

3.5

Územní systém ekologické stability

ešené území je sou ástí nadregionálního územního systému ekologické stability. Podle
zpracované dokumentace (ZÚR Olomouckého kraje a Generelu nadregionálního a
regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje) tu prochází nadregionální biokoridor
K136, tvo ený dv ma osami a ochrannou zónou. První osa je vedena tokem Moravy a je
specifikována pro cílové vodní ekosystémy. Plošné vyjád ení osy je totožné s prostorem
normální vodní hladiny toku. Druhá osa prochází levob ežn nivou podél toku Moravy a je
specifikována pro cílové ekosystémy nivní. Plošné vyjád ení osy je v ší kových parametrech
50 m.
Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru je dle ZUR Olomouckého kraje ásti A.4.3
Návrh prvk územního systému ekologické stability krajiny, bod 71.3 vymezována do
vzdálenosti 2 km od osy nadregionálního biokoridoru. Zastav ná území nejsou do prostoru
osy zahrnována. Všechny prvky ÚSES, chrán ná území p írody, významné krajinné prvky a
další spole enstva s vyšším stupn m ekologické stability nacházející se v ochranné zón
jsou chápány jako sou ást nadregionálního biokoridoru, by s ním nejsou územn p ímo
spjaty. V této zón nejsou dot eny žádné další stávající a navrhované funkce v území.
Do trasy vodní osy nadregionálního biokoridoru nejsou vkládána žádná biocentra, do trasy
osy nivní je vloženo lokální biocentrum Ostrov.

3.6

Zranitelné oblasti

Zranitelná oblast je pojem, který definuje Nitrátová sm rnice (SR 91/676/EHS). Jsou to
oblasti, povodí nebo jejich ásti, kde zem
lské innosti nep ízniv ovliv ují koncentrace
dusi nan v povrchových a podzemních vodách.
Gesci nad implementací Nitrátové sm rnice v eské republice má Ministerstvo životního
prost edí v oblasti vymezování zranitelných oblastí a monitoringu vod, Ministerstvo
zem
lství pak v oblasti zpracování Ak ních program a Zásad správné zem
lské praxe.
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Principy nitrátové sm rnice byly do eské legislativy transponovány § 33 zákona . 254/2001
Sb. (vodního zákona) a vymezení zranitelných oblastí bylo upraveno na ízením vlády .
103/2003 Sb., kterým se stanoví zranitelné oblasti a upraví používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení v t chto oblastech.
Vymezení zranitelných oblastí nabylo ú innosti dne 11. dubna 2003. Zranitelné oblasti jsou
v na ízení vlády definovány vý tem katastrálních území, která byla na základ analýzy
ur ena jako území, která p ispívají ke zne išt ní vod svým zem
lským hospoda ením. Do
zranitelných oblastí je zahrnuta ta ást ešeného území, která se nachází v katastru Holice.

3.7

Technické sít a jiné stavby v území, ochranná pásma

ešeným územím prochází
vodovodní ad - užitkový vodovod v majetku firmy ADM Prague s.r.o., Klimentská
1216/46, 110 00 Praha 1 - Nové M sto
závlahový ad - majitel Walter Vysloužil, Nové Sady 772, 779 00 Olomouc
podzemní kabel VN 35kV
vysokotlaký plyn
radioreléová trasa
ochranné pásmo vzletového a p ibližovacího prostoru.
ochranné pásmo silnice II/570
ochranné pásmo železnice
odvodn ní systematickou drenáží v polní trati Záhumenek
Stavby v ešeném území:
stavba technického vybavení, manipula ní plocha a zastav ná plocha a nádvo í
v majetku firmy ADM Prague s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 - Nové M sto,
trafostanice v areálu ADM Prague s.r.o
zastav ná plocha a nádvo í v majetku pana Waltera Vysloužila, Nové Sady 772, 779 00
Olomouc – upraveno na rodinné bydlení a restauraci

3.8

Záplavové území

Celé území se nachází v záplavovém území Q100, p evážná ást území v záplavovém území
Q 25 a západní ást v záplavovém území Q5.
V území se do budoucna p edpokládá vybudovat protipovod ovou hráz a využívat je jako
inunda ní území eky Moravy.

3.9

Dopravní infrastruktura

V ešeném území se nachází
místní komunikace – ul. Šlechtitelská (k.ú. Holice u Olomouce p. . 1963/1)
ú elová komunikace – zpevn ná cesta ke stavbám technického vybavení (asfalt, panely)
(k.ú. Holice u Olomouce p. . 1921/3, 1737/1 ,1737/3, 1737/4, 1737/2, 1738/4, 1737/5.
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k.ú, Nové Sady u Olomouce p. . 724/2, 724/1, 283/14, 724/2, 283/15, 283/6, 283/18,
283/16, 283/19, 283/21), pokra uje dnes rozoranou polní cestou (k.ú. Nové sady
u Olomouce p. . 283/10, 283/24, 283/23)
ú elová komunikace – nezpevn ná polní cesta z ulice Šlechtitelská východním sm rem
(p. . 1728 k.ú. Holice u Olomouce)
ešené území je dob e dopravn p ístupné. Z jihu je p ístupné ze silnice II/570 Nové Sady –
Holice, ze severu po ulici Šlechtitel , která prochází st edem ešeného území. Pro
zem
lskou dopravu, p ší, p ípadn cyklisty slouží ú elová komunikace procházející podél
eky Moravy po erpací stanici (stavba technického vybavení), dále již cesta nepokra uje. Ve
vztahu k navrhovanému využití území je zapot ebí ešit p ší a cyklistické propojení s Holicí
es železni ní tra .

3.10

Napojení území na turistické stezky, cyklostezky a MHD

Zna ená turistická stezka územím neprochází, nejbližší ešenému území doposud probíhá
v trase Holice – Velký Týnec – Chlum – Grygov (prodloužení je možné Holice – Holický les,
Nový Sv t – autobusová zastávka).
Zna ená cyklostezka územím doposud neprochází. Pro m sto byl zpracován Generel
cyklistické dopravy na území m sta Olomouce (DHV CR spol. s r.o., 2007). Tento generel
navrhuje vedení hlavních cyklistických tras kolem eky Moravy (pravý b eh) a v soub hu se
silnicí II/570 s následným pokra ováním na jih m sta. Dopl kové cyklotrasy jsou dle
generelu vedeny jednak po okraji ešeného území, navrženo je však také p né propojení
es ešené území kolem ramene Moravy.
Návrh p edkládané studie respektuje základní koncepci generelu. Navrhuje však vedení
hlavní cyklistické trasy kolem Moravy po levém b ehu eky p es ešené území, s výhledovým
zapojením do sít EuroVelo. Základní filosofie návrhu p edpokládá vedení pr jezdných
dopl kových cyklotras po okrajích ešeného území.
Napojení území na m stskou hromadnou dopravu je následující:
autobusová linka . 13, 22 – kone ná stanice Šlechtitel 0,4 km od ešeného území,
autobusová linka . 13, 22 – zastávka P ichystalova 0,4 km od ešeného území,
autobusová linka . 14 – kone ná stanice
od jihozápadního okraje ešeného území.

3.11

isti ka na ulici Dolní Novosadská cca 0,6 km

Stávající aktivity v území

V sou asné dob je ást ešeného území podél eky Moravy využívána pro p ší a
cyklistickou rekreaci po polních cestách a neupraveným terénem. V lokalit jsou dva objekty
technické vybavenosti. Bývalá erpací stanice pro dnes nefunk ní závlahy je áste
rekonstruována na rychlé ob erstvení s venkovní zahrádkou. Vyt žený zemník ležící mimo
ešené území v t sné blízkosti silnice II/570 jihozápadn od jejího k ížení s ulicí Šlechtitel je
využíván pro koupání místních obyvatel.
Odstavené rameno Moravy je využíváno pro um lý chov divokých kachen s p ikrmováním
místním mysliveckým sdružením (1 800 ks ro
).
Bývalé zahradnické plochy osázené d evinami leží ladem. Jsou tu umíst na myslivecká
za ízení (zásyp, krmelec, posed).
Zbytek území je využíván jako orná p da pro p stování b žných zem

lských plodin.
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4.

P edchozí zpracovaná dokumentace v území
Územní plán sídelního útvaru Olomouc, Alfaprojekt, Olomouc 1998
Morava pro Olomouc, Unie pro eku Moravu, Brno 2007
Studie urbanistického a ekologického za len ní koryta eky Moravy do struktury m sta
Olomouce, Löw a spol., Brno 2002
Studie Holický les – rekrea ní p ím stský les, Ekologická projekce s.r.o. Olomouc,
Olomouc 2008
Revitalizace mrtvého ramene
Olomouc 1997
Posouzení odtokových pom

eky Moravy, Povodí Moravy, závod Horní Morava,
v lokalit Holický les, Pöyry Enviroment, a.s., Brno, 2009

Technicko-ekonomická studie zvýšení kapacity koryta eky Moravy v Olomouci
Generel protipovod ových opat ení v povodí eky Moravy
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5.

Zásady ešení území

Na základ objednávky, platného územního plánu a studie odtokových pom
ešení území ze základních zásad

vychází

respektování požadavk na vytvo ení plnohodnotné p írodní a rekrea ní plochy v jižním
sektoru m sta Olomouce
respektování nadregionálního biokoridoru eky Moravy
respektování požadavk na zachování optimálních odtokových pom

v území

Zásadním p edpokladem pro vytvo ení rekrea ní zóny Holický les je respektování
edpokládaného rozlivu již p i cca Q3 = 200 m3.s-1, ale též p i povodni Q = 650 m3.s-1
(návrhový pr tok 650 m3.s-1 odpovídá pr toku Q 380) pro kterou bylo vypracováno posouzení
odtokových pom .
Jak vyplývá z výše uvedené studie, jednozna
nejprosp šn jší využití mají v inundaci
vodní plochy bez výrazné vegetace v litorálním pásu, které napomáhají k v tším rychlostem
proud ní. Plochy mohou být dopln ny solitérními d evinami ve sm ru rovnob žném
s proud ním. Souvislejší lesní porosty mohou být realizovány pouze v plochách
s minimálním proud ním a nízkou hladinou rozlivu. I zde je t eba po ítat s rozvoln ným
porostem a zav tvením d evin nad úrovní p edpokládané záplavy.
Podle vyhodnocení matematického modelu území s navrženými úpravami (vodní plochy,
solitérní d eviny, travnaté plochy, cestní sí , les v západní ásti) bude hladina v ece Morav
o 2 – 4 cm vyšší, nežli p i využití území jako orné p dy, která bude v dob záplav bez
porostu.
Pokud by se prosadila varianta, kde by v míst vodních ploch byly travnaté plochy a solitérní
eviny, m lo by dojít ke zvýšení hladiny v ece o 1 – 2 cm oproti variant s vodními
plochami.
V zásad je ešené území rozd leno na t i zóny:
zóna p írodní (VKP, ÚSES),
zóna rekreace u vody,
zóna rekreace v lese.
Rozd lení vychází z možností daných záplavovými pom ry.

5.1

Variantní ešení a jeho vyhodnocení

Zájmové území bylo zpracovatelem studie v I. etap
odlišným p ístupem k vodním plochám.

prací ešeno variantn , se zásadn

Varianta A navrhovala z d vod respektování trasy vysokotlakého plynovodu dv rekrea ní
vodní plochy, o velikosti cca 3,9 a 5,9 ha, které se navíc jeví jako výhodn jší i z d vod
provozu a údržby, dále zpr to
ní odstaveného ramene Moravy, parkovišt a nástup do
prostoru z jihu, v míst k ížení ulice Šlechtitelská se silnicí II/570.
Varianta B navrhovala jednu v tší rekrea ní vodní plochu o vým e cca 8 ha, jejíž realizaci
spojuje s nutnou p eložkou vysokotlakého plynového potrubí. V severní ásti ešeného
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území mimo záplavové území v t sném kontaktu s ohrázováním navrhovala ob anskou
vybavenost, parkování a nástup do ešeného území.
i projednávání konceptu ešení na výrobním výboru konaném dne 19. 11. 2009 bylo
rozhodnuto, že se dále bude rozpracovávat ešení dle varianty A, v etn otev ení
odstaveného ramene, z varianty B se p evezme a dopracuje nástup do území od severu a
jeho vybavení, podle pokyn zpracovatele studie Posouzení odtokových pom
v ešeném
území Pöyry Environment a.s. bude dopracováno ešení porost v rekrea ním lese ve
východní ásti území. Dopracuje se cestní sí a rekrea ní aktivity.
Na spole ném jednání zpracovatele, Povodí Moravy s.p. a odboru životního prost edí
Magistrátu m sta Olomouce konaném 26. 1. 2010 bylo dohodnuto, že odstavené rameno
eky Moravy se propojí s ekou pouze v jižní ásti. Pro ešení tohoto propojení bude využita
projektová dokumentace zpracovaná Povodím Moravy v roce 1997.
Na výrobním výboru konaném 9. 2. 2010 za ú asti odboru koncepce a rozvoje, odboru
životního prost edí a odboru ochrany Magistrátu m sta Olomouce bylo dohodnuto, že plocha
u nástupu do území od severu bude navržena k využití v souladu se stávajícím územním
plánem a regulativem KJ a bude zde situováno technické zázemí pro údržbu ochranných
hrází a rekrea ních ploch. Objednatel dále požadoval grafické zpracování varianty bez
vodních ploch v plochách rekreace. V záv ru dokon ovacích prací byly na žádost odboru
životního prost edí Magistrátu m sta Olomouce dopln ny do východní ásti území výrazným
zp sobem stromo adí a aleje prakticky podél všech cest, a to i podél lesních porost .

5.2

Celkové rozvržení základních ploch ešeného území

Základní koncepce návrhu je založená na jasném zónovaní ešeného území. Sm rem od
eky Moravy je území len no na jednotlivé zóny:
zóna p írody a krajiny
zóna rekreace
zóna rekrea ního lesa
Toto nosné využití ešeného území je pak ze severu lemováno plochou ochranných hrází,
navrhovaných v rámci protipovod ové ochrany m sta. Jako významná plocha zajiš ující
nástup do území s možností situování doprovodných za ízení je navržena p i ulici Šlechtitel
plocha vybavenosti území. Z jihu je pak p i silnici II/570 navržen druhý nástup do území
v podob ploch pro statickou dopravu (parkovišt ).
Územní studie navrhuje možnosti využití ešeného území ve vztahu k p edpoklad m a
možnostem dalšího rozvoje vlastního území i m sta Olomouce. Navrhované využití území je,
až na drobné výjimky, v souladu s platným územním plánem m sta v etn jeho zm n.
Zóna p írody a krajiny
Celková vým ra 24,47 ha. Území je vymezené odleh ovací kanaliza ní stokou a polní
cestou na severu, meandrem Moravy a silnicí Nové Sady - Holice na jihu.
ešení vychází z p ítomnosti nadregionálního biokoridoru K 136, který sleduje tok a nivu
Moravy. V ešeném území je sou ástí nadregionálního biokoridoru vložené lokální
biocentrum Ostrov. P írodní ást se nachází v místech zna né intenzity proud ní vody p i
povodních. Proto je zde navržena nivní louka s drobnými t
mi tvarov respektujícími
vektory proud ní, které by m ly sloužit zejména rozmnožování obojživelník v rámci nivní
osy nadregionálního biokoridoru Moravy a které by nem ly být um le zarybn ny. Plocha je
dopln na solitérními stromy.

15

Olomouc - Holický les – Územní studie

Pro funkci lokálního biocentra a revitalizaci osy nadregionálního biokoridoru je navrženo
napojení jižní ásti odstaveného ramene na eku Moravu,
postupná rekonstrukce b ehových porost spo ívající v odstra ování nep vodních
porost k íženc topol domácími d evinami stanovištn odpovídajícími zaplavovanému
luhu I. vegeta ního stupn ,
vybudování m lkých t

k,

zatravn ní vlhkomilnými domácími botanickými druhy trav,
výsadba domácích d evin dob e snášejících vysokou hladinu spodní vody a záplavu,
vymíst ní intenzivního poloum lého chovu kachny divoké (Anas platyrhynchos),
Stávající budovy v biocentru se navrhují jako objekty rekrea ní vybavenosti území, bez
územního rozvoje. Podél eky se navrhuje cyklostezka. Chov ka en je z území vylou en
z d vod ekologických (lokální biocentrum) a hygienických (rekreace). ást pozemk
v soukromém vlastnictví m že být do doby, než dojde k realizaci, využívána jako orná p da.
Ostrov bude zp ístupn n mostem pro dopravní obsluhu a nutnou údržbu území a eky
Moravy.
S propojením jižní ásti meandru s ekou souvisejí následující vyvolané investice:
úprava ásti b eh toku Moravy,
úprava ásti b eh meandru,
vybudování mostu p es otev enou ást ramene s nosností pro dopravní obsluhu (údržba
území a toku, zásobování objekt technické a ob anské vybavenosti)
p eložka vodovodního adu užitkového vodovodu v majetku firmy ADM Prague s.r.o. pod
mostovku
p eložka závlahového adu pod mostovku (pokud bude majitelem nadále využíván),
p eložka podzemního kabelu VN 35 kV pod mostovku.
Zbývající pozemky v zón p írody a krajiny, které v tšinou nejsou v majetku m sta, budou
ponechány jako zem
lsky obhospoda ovaná p da, v p ípad získání jednotlivých
pozemk do majetku m sta je na nich možno realizovat p írod blízké vegeta ní úpravy.
Zóna rekreace
Celková vým ra 38 ha v etn navržených vodních ploch. Území je vymezené ochrannou
hrází na severu, ramenem eky Moravy na západ , silnicí Nové Sady - Holice na jihu a ulicí
Šlechtitel na východ . I v tomto prostoru je dle matematického modelu proud ní vody p i
povodních zna ná intenzita proud ní.
Na základ této skute nosti jsou v území navrženy rekrea ní vodní plochy o vým e 3,9 ha a
5,9 ha, se št rkovými b ehy bez výrazn jší vegetace v litorálním pásmu. Rekrea ní vodní
plochy se nachází v místech zna né intenzity proud ní, tvar jezer respektuje vektory
proud ní. Umíst ní vodních ploch je limitováno vlastnickými vztahy v území (navrhuje se
pouze na pozemcích m sta) a vedením inženýrských sítí (závlahového adu a vodovodního
adu užitkové vody, vysokotlakým plynovodem). Vodní plochy jsou dopln ny št rkovými
ehy, loukami se solitérními d evinami, travnatými h išti, h išt m na plážový volejbal. Plocha
bude dopravn obsloužena stezkami se zpevn ným živi ným povrchem pro p ší a cyklisty,
nebude tudy však vedena cyklotrasa.
Za ochrannou hrází bude vybudován nástup do rekrea ní plochy s technickým zázemím pro
údržbu území a ochranné hráze (viz kapitola 6.8).
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Variantn je navržena zóna rekreace bez vodních ploch, na jejichž míst je navržena jedna
nepravidelná linie solitérních d evin.
Porosty d evin zbylé ze školek okrasných d evin bude nutno kompletn odstranit a nahradit
je solitérními domácími d evinami odpovídajícími stanovišti zaplavovaného luhu I
vegeta ního stupn .
Zóna rekrea ního lesa
Celková vým ra 32,6 ha. Území je vymezené ochrannou hrází na severu, železnicí na
východ , silnicí Holice – Nové sady na jihu, ulicí Šlechtitelská na západ .
Území se nachází áste
v niv , áste
na nízké terase. P i povod ovém pr toku Q =
650 m3.s-1se jedná o plochu s minimální výškou vody a mírným proud ním. P írodní
podmínky umož ují výsadby lesních porost . P edpokládá se, že tu budou realizovány lesy
zvláštního ur ení - p ím stské a další lesy se zvýšenou rekrea ní funkcí ve smyslu § 8 odst.
2 písm. c) zák. . 289/1995, o lesích
V ploše se navrhují porosty lesního charakteru, roz len né rekrea nímu loukami s rekrea ní
vybaveností - d tské hrací prvky (visuté prvky na vysokých k lech), lanová dráha, piknikové
louky. Území bude protkáno hustou sítí zpevn ných stezek ur ených jednak pro p ší, dále
stezky s komfortním povrchem a odpovídající ší í pro in-line bruslení. Zp soby využívání
stezek jsou navrženy jako separované (prostorov , povrchem, ší í). Hlavní nástup do území
je navržen z jihu, kde bude v návaznosti na stávající komunikaci vybudováno parkovišt .
Výsadby d evin jsou navrženy jako solitérní, jako aleje a stromo adí podél n kterých úsek
cest a jako kompaktní lesní porosty. Budou respektovat ochranné pásmo železnice a
ochranné pásmo silnice II/57,
Výsadby lesních porost , které se navrhují mimo hlavní proud ní vody v území, v místech v
sou asné dob v záplavovém území Q100 bude možno chránit oplocenkami p ed poškozením
zv í.

5.3

Koncepce dopravy a obsluhy území

Základní koncepce návrhu vychází z principu stabilizace základních m stských dopravních
systém a nalezení princip segregace nemotorové dopravy.
Komunikace
Silnice II. t . lemující jižní ást ešeného území je návrhem pln respektována. Také stávající
elová komunikace lemující v severní ásti rekrea ní les je respektována. Ú elová
komunikace je dle návrhu využitelná pro údržbu protipovod ových hrází. Nové komunikace
nejsou navrhovány.
Nemotorová doprava
Návrh p edpokládá regulaci jednotlivých druh nemotorové dopravy tak, aby byly
eliminovány jejich p ípadné st ety. Jsou formulovány základní teze princip
ešení
nemotorové dopravy:
p ipušt ní maximáln dvou druh nemotorové dopravy v jedné trase
Návrh p edpokládá preferenci istého p šího pohybu, preferenci istého in-line bruslení,
kombinaci p ší a cyklistické dopravy, kombinaci p šího pohybu a in-line bruslení
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vytvo ení ochranného systému pr jezdné cyklistické dopravy
Návrh vede cyklistickou dopravu po okraji ešeného území v podob
cyklotras

cyklostezek a

vytvo ení psychologických i fyzických retardér p i vjezdu do rekrea ního území
Návrh svým koncep ním uspo ádáním a volbou rozdílných povrch stezek usm
jednotlivé formy nemotorové dopravy do p íslušných ástí ešeného území

uje

Cyklistická doprava je ešena tak, aby pr jezdné trasy neprocházely ešeným územím
sloužícím pro rekreaci. Navržen je systém cyklistických tras a stezek vytvá ející ochranný
systém navržených aktivit. Tento systém je po drobných korekcích shodný se zám ry m sta.
Cyklistické stezky jsou zárove navrženy pro p ší pohyb v rámci m stských systém
(propojení m stských ástí, p ší tah kolem eky Moravy). Pro omezení vjezdu pr jezdných
cyklist do ešeného území jsou v nástupech použity retardéry v podob povrch cest
ur ených p edevším pro p ší pohyb (zatravn ný št rk, hrubý asfalt). V samotném ešeném
území se p edpokládá pohyb cyklist – d tí v doprovodu dosp lých a samoz ejm cyklist ,
kte í sm ují za cílovými aktivitami Holického lesa.
In-line bruslení má v rámci rekrea ního lesa navržen vlastní systém komfortních asfaltových
tras. Po t chto trasách s preferencí brusla se p edpokládá i p ší pohyb. Ostatní cesty
v rekrea ním lese umož ují také pohyb in-line brusla , ovšem s preferencí p šího pohybu.
Separaci brusla a chodc je možno podpo it zna kou.
ší pohyb je umožn n v rámci celého ešeného území. Navrženy jsou hlavní tahy
umož ující nástup do rekreace a základní pohyb v tomto území. Tento základní systém
v plochách rekreace je využitelný pro technickou obsluhu území (údržba, likvidace následk
povodní, požární požadavky na zdroje vod).
Statická doprava
Jako základ pro nástup do rekrea ního území je navrženo záchytné parkovišt v jižní ásti
ešeného území p i silnici II/570. Další plochy pro odstavování vozidel p ichází v úvahu
budovat v plochách vybavenosti území p i ulici Šlechtitelská v návaznosti na jejich konkrétní
využití.
stská hromadná doprava
Nástup do ešeného území z prost edk m stské hromadné dopravy se p edpokládá
z Nového sv ta a z prodloužené kone né stanice v ulici Šlechtitel .

5.4

len ní navržených opat ení, návaznosti staveb

Navržená opat ení jsou z pohledu realiza ních podmínek len na na jednotlivé realiza ní
celky, nazna ené v samostatné grafické p íloze C1, které se dále rozpadají na jednotlivé
stavby.
Jednotlivé realiza ní celky je možno p ipravovat a budovat postupn , nebo soub žn .
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Nutné správní kroky pro realizaci jednotlivých realiza ních celk :
Realiza ní celek

Stavba

1. Rekrea ní les

2. Lokální biocentrum
Ostrov

3. Odstavené rameno
Moravy

4. Vodní plochy

Územní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF
Cestní sí ,

stavební povolení, vyn tí ze ZPF

Parkovišt

stavební povolení, vyn tí ze ZPF

Vegeta ní úpravy

územní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF

Zalesn ní

Územní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF,
rozhodnutí orgánu státní správy les
o prohlášení za azovaného pozemku
za pozemek ur ený k pln ní funkcí
lesa podle zvláštního právního
edpisu, za azení pozemk do
soubor lesních typ a cílových
hospodá ských soubor
Uzemní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF

ky

Územní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF

Vegeta ní úpravy

Uzemní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF

Propojení ramene s ekou
a jeho vy ist ní

Vodoprávní souhlas, vodoprávní
ízení, stavební povolení

Rekonstrukce b ehových
porost

Souhlas orgán ochrany p írody
s kácením d evin rostoucích mimo les

Most

Územní rozhodnutí, stavební povolení

eložka VN kabelu,
užitkového vodovodu a
závlahového adu

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Vodní plocha 1

Územní rozhodnutí, vodoprávní
souhlas, stavební povolení, vyn tí ze
ZPF

Vodní plocha 2

Územní rozhodnutí, vodoprávní
souhlas, stavební povolení, vyn tí ze
ZPF

5. Plochy rekreace

Územní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF
Cestní sí

Stavební povolení, vyn tí ze ZPF

Vegeta ní úpravy

Územní rozhodnutí, vyn tí ze ZPF

išt na plážový volejbal
Víceú elové h išt
6. Plochy p írodní a volné
krajiny

Správní ízení

evážn mimo vlastnictví
sta, bez návrhu

7. Protipovod ová hráz

Není sou ástí studie

8. Vybavenost území

Pouze na úrovni
funk ního využití plochy

Stavební povolení, vyn tí ze ZPF
Stavební povolení, vyn tí ze ZPF
-

Územní rozhodnutí, stavební
povolení, vyn tí ze ZPF
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6.

Technické ešení jednotlivých realiza ních celk

6.1

Rekrea ní les

Rekrea ní les je navrhován v nejvýchodn jší ásti ešeného území, kde zpracované
„Posouzení odtokových pom
v lokalit Holický les (Pöyry Enviroment, a.s., Brno, 2009)“
využívající matematické modelování
edpokládá nejnižší hladinu vody p i záplav a
relativn nejmenší proud ní. Je pojat jako lesní porost s lesními palouky, dopln nými
solitérními d evinami a alejemi, zp ístupn ný systémem cest o r zné ší i a r zném povrchu.
V celém území nebudou z d vod pot eby plynulého proud ní vody za povodní vysazovány
ke e.
V území jsou navrženy piknikové louky, lanové h išt , zatravn né h išt . Do centra území
bude zakomponován kamenný k íž z roku 1844, d íve umíst ný na P erovské ulici v Holici,
který byl z p vodního pozemku novým majitelem odstran n, a zde pro n j bylo nalezeno
nové umíst ní.
edpokládaný režim záplav je nutné respektovat i p i umís ování mobiliá e. Vhodný je
zejména takový, který má sloupovitý charakter, je vzdálený od sebe minimáln 4 m a odolá
povodni.
Realiza ní celek rekrea ní les (výkresová ást, ozna ení - . 1) o vým e 32,6 ha se d lí na
stavby:
Cestní sí – 1,9720 ha
Parkovišt – 0, 4839 ha
Travnaté h išt – 0,1296 ha
Souvislé lesní porosty – 10,0998 ha
Vegeta ní úpravy – 19, 9936 ha
Cestní sí je navržena tak, aby umožnila v r zných kombinacích separovaný pohyb in-line
brusla , p ších a cyklist . Základní filosofie návrhu p edpokládá regulaci jednotlivých druh
nemotorové dopravy tak, aby byly eliminovány jejich p ípadné st ety. Tato regulace je
založena p edevším na volb navrhovaných povrch a ší ce stezek pro jednotlivé druhy
nemotorové dopravy. Ty jsou navrženy tak, aby vytvá ely retardéry pro usm rn ní cyklistické
dopravy a in-line bruslení na trasy pro tento druh vhodné. Vedle t chto fyzických nástroj
regulace budou uplatn ny formy zna ení jednotlivých stezek a doporu ení vhodného
chování návšt vník rekrea ního území Holického lesa.
Cyklista je spolu s p šákem veden cyklostezkou po jižním okraji rekrea ního lesa v soub hu
se silnicí II/570.
Nástup do rekrea ního lesa mé dv podoby. Od parkovišt je umožn n nástup in-line
brusla spole
s p šákem po asfaltu. Nástup od ulice Šlechtitel (severozápadní ást od
rekrea ních ploch) a od Holice (jihovýchodní ást) je navržen jako cesta pouze pro p ší.
Cesta o ší ce 3 m má povrch v podob zatravn ného št rku (p ípadn hrubého asfaltu),
který neumožní in-line pohyb a znep íjemní vjezd do území cyklist m.
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Pro vlastní území rekrea ního lesa jsou navrženy dva druhy cest. Po dvou oválech jsou
navrženy cesty pro in-line bruslení v ší ce 5 m s komfortním asfaltovým povrchem. Ostatní
cesty jsou asfaltové v ší ce 3 m a umož ují jak pohyb pro p ší tak, pro in-line bruslení.
Celková délka stezek pro in-line bruslení (asfalt) o ší ce 5 m iní cca 2 300 m, celková
plocha iní 11 500 m2.
Celková délka stezek o ší ce 3 m pro in-line bruslení a p ší pohyb (asfalt) iní cca 1 890 m,
celková plocha 5 670 m2.
Celková délka stezek o ší ce 3 m pro p ší pohyb (zatravn ný št rk) iní cca 295 m, celková
plocha 885 m2.
Celková délka stezky podél silnice II/570 o ší ce 3 m pro cyklisty a p ší pohyb (asfalt) iní
cca 555 m, celková plocha 1 665m2.
Parkovišt je navrženo v jihozápadním okraji území tak, aby umožnilo nástup do území pro
in-line bruslení, procházky a relaxa ní pobyt. Vlastní ešení parkovišt se p edpokládá
v kombinaci zatrav ovacích tvárnic (p ípadn zatrav ovacích plastových dlaždic) a asfaltu
na úrovni stávajícího terénu. Vegeta ní povrch parkovišt bude odpovídat charakteru
rekrea ního využití Holického lesa. Asfaltové ásti parkovišt umožní splnit požadavky
uživatel (v této ásti p edevším in-line brusla ) na odpovídající p ístup k navrženým
rekrea ním aktivitám. Plocha ur ená pro parkovišt umož uje realizaci až 100 parkovacích
míst. Kapacita vychází z p edpokládaného využití území rekrea ního lesa a ploch rekreace
u vody:
rekrea ní les – cca 30 stání (1 stání na 10 000 m2 plochy)
rekreace – cca 70 stání (1 stání pro 2 – 8 návšt vník )
Travnaté h išt je navrhováno jako doprovodné za ízení v duchu volno asového využití
rekrea ního lesa. Jedná se o travnatou plochu ur enou pro r zné mí ové hry. Rozm r h išt
není navrhován pro konkrétní sport. Skladba konstrukce h išt p edpokládá vícevrstvý
podklad s drenáží, ohumusovaný a zatravn ný speciální travní sm sí.
Souvislé lesní porosty
Výsadba lesních d evin se navrhuje v patnácti kompaktních skupinách, které jsou od sebe
odd leny zpevn nými cestami pro p ší i brusla e, zatravn nými pr hledy a lesními palouky.
V místech p edpokládaného vyššího proud ní vody p i povodních se kompaktní porosty
nenavrhují. Tam, kde jsou navrženy podél cesty výsadby stromo adí, je mezi stromo adím a
lesními výsadbami odstup 11 m.
Pro výsadby budou použity d eviny dob e snášející vysokou hladinu spodní vody a ob asnou
záplavu krátkodob jšího charakteru. Jedná se o domácí d eviny odpovídající podmá eným
polohám prvního vegeta ního stupn .
Sázena bude olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), topol bílý (Populus alba), topol erný (P. nigra), dub letní (Quercus robur), javor
mlé (Acer platanoides), omezen i javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srd itá (Tilia
cordata), javor babyka (Acer campestre), jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý
(U. carpinifolia.)
Jednotlivé druhy d eviny se budou st ídat po n kolika adách, p ípadn po skupinách.
Sazenice d evin budou sázeny v pom rn ídkém sponu 2 x 2 m a v rámci p stebních
opat ení bude postupn pro ezávkami jejich spon zv tšován. Z hlediska protipovod ových
opat ení je t eba, aby bylo co nejd íve dosaženo sponu 4 x 4 m. V další fázi p stebních
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opat ení bude nutno jednotlivé d eviny vyv tvit do výše nad p edpokládanou úrove hladiny
záplavy odvozené z modelu zpracovaného firmou Pöyry, a to od 1,0 m do 2,5 m.
ed poškozením zv í budou porosty v prvních vývojových fázích chrán ny oplocenkami,
jejichž stavba musí být natolik pevná, aby odolala proud ní vody p i povodních v této ásti
území.
Lze p edpokládat, že pokud nedojde k výraznému poškození lesních kultur zv í, budou
porosty již po p ti létech plnit svou estetickou funkci a po cca 7 létech bude možno odstranit
oplocenky.
Celková plocha navržených lesních porost v oplocenkách iní 10,0998 ha, celková délka
olocenek 6 251 m.
Vegeta ní úpravy
Vegeta ní úpravy spo ívají ve výsadb solitérních d evin a stromo adí tam, kde z d vodu
proud ní vody p i záplavách není možno navrhnout kompaktní zalesn ní. Stromo adí jsou
navržena podél návrhových cest pro p ší a in-line. Jako solitéry budou sázeny domácí
eviny odpovídající podmá eným polohám prvního vegeta ního stupn se zap stovanou
korunkou ve výši min. 2.5 m. Budou dopln ny k lem a chrán ny proti okusu plastovou
chráni kou. Minimální vzdálenost d evin v alejích a solitér bude 5 m. Použity budou druhy
olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol
bílý (Populus alba), topol erný (P. nigra), dub letní (Quercus robur), javor mlé (Acer
platanoides), omezen i javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srd itá (Tilia cordata), javor
babyka (Acer campestre), jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý (U. carpinifolia).
Na žádost odboru životního prost edí Magistrátu m sta Olomouce byly pro umíst ní
náhradních výsadeb dopln ny aleje i podél lesních porost ve vzdálenosti cca 6 m od
budoucího porostního okraje.
Aleje (tj. oboustranná stromo adí), byly navrženy zejména podél cest o ší i 5 m –
edpokládá se výsadba 1 m od okraje cesty, vzdálenost strom nap cestou bude tudíž 7
m. Stromy nebudou sázeny ve st ídavém sponu, aby nedošlo ke zúžení odtokových prostor
(5 m).
U užších cest jsou navržena stromo adí, tj. výsadby pouze po jedné stran . Celé území
mimo lesních výsadeb a travnatého h išt bude zatravn no travní sm sí odpovídající
podmínkám stanovišt . H išt se zatravní speciální sm sí pro sportovní plochy.
oviny nebudou z d vod
vysazovány.

pot eby plynulého proud ní vody za povodní v celém území

Celková délka navržených stromo adí iní cca 5 920 m
Po et navržených solitérních strom p i sponu 5 m iní cca 11 84 ks
Celková plocha zatravn ní 19,9936 ha

6.2

Lokální biocentrum Ostrov
Realiza ní celek Lokální biocentrum Ostrov (výkresová ást, ozna ení - . 2) o celkové
vým e 10,19 ha se d lí na stavby:
T

ka 1 – plocha: 0,2744 ha, objem: 1,11 tis. m3

T

ka 2 - plocha: 0,2854 ha, objem: 1,12 tis. m3

Vegeta ní úpravy – 9,63 ha
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ky jsou navrhovány v podob um le hloubených zemních depresí s nepravidelným
tvarem hrany b eh i dna. P ný profil je miskovitý s maximální hloubkou 1,0 m od teoretické
hladiny uvažované cca 1,0 m pod stávajícím terénem. Celková hloubka deprese tedy iní
max. 2,0 m. Sklon zemních b eh bude vytvo en v rozmezí 1 : 3 až 1 : 5. P i jejich budování
je t eba provést skrývku ornice o mocnosti minimáln 30 cm a umožnit její následné využití
pro zem
lské ú ely mimo ešené území.
ky budou dotovány p evážn podzemní, v menší mí e pak povrchovou povod ovou
vodou. Hloubka v t kách bude vzhledem k p ísné komunikaci podzemních vod
št rkopískovým kolektorem závislá na stavech hladiny eky Moravy a dá se o ekávat její
kolísání od 0,3 – 1,0 m. Stejn jako ostatní vodní plochy v inunda ním území, také t ky
budou zanášeny p edevším sedimentací suspendovaných pevných ástic za povod ových
stav . Bude tak docházet k zazem ování deprese a k jejímu postupnému p erodu
v periodickou t
a mok ad. Vzhledem k velmi blízkému kontaktu s Moravou a k absenci
ehového porostu se však dá o ekávat také zanášení nádrže naplaveninami, jako jsou
poskliz ové zbytky, v tší i menší ásti d evin, plovoucí stavební materiál i odpadky. I když
bude p i opadnutí hladiny docházet k jejich áste nému vyplavování, bude nutné do iš ování
k mechanickou cestou.
Vegeta ní úpravy spo ívají v pom rn omezené výsadb solitérních d evin. Jako solitéry
budou sázeny domácí d eviny odpovídající podmá eným a zaplavovaným polohám prvního
vegeta ního stupn se zap stovanou korunkou ve výši min. 2,5 m. Budou dopln ny k lem a
chrán ny proti okusu plastovou chráni kou. Minimální vzdálenost d evin bude 5 m.
Použity budou v prvé ad druhy olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba), jasan
ztepilý (Fraxinus ornus), mén dub letní (Quercus robur), javor mlé (Acer platanoide),
omezen i javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srd itá (Tilia cordata), javor babyka (Acer
campestre), jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý (U. carpinifolia).
Celkem bude vysázeno cca 40 solitérních strom . Jejich omezené množství je dáno
pot ebou nízké drsnosti povrchu území p í pr chodu povodn .
Celé území bude zatravn no travní sm sí domácích botanických druh
podmínkám stanovišt .
oviny nebudou z d vod
vysazovány.

6.3

odpovídajících

pot eby plynulého proud ní vody za povodní v celém území

Odstavené rameno Moravy

Realiza ní celek rameno Moravy (výkresová ást, ozna ení - . 3) se d lí na stavby:
Propojení ramene s ekou Moravou
Rekonstrukce b ehových porost
P emost ní propojení mrtvého ramene s ekou Moravou
Propojení ramene s ekou Moravou
Stávající mrtvé rameno bude s ekou spojeno na svém jižním konci otev eným pr kopem
v délce cca 33 m a ší ce ve dn 10 m. Ze strany ramene budou sníženy stávající op rné a
snící št tové st ny na p edpokládané kóty 216,53 a 216,83 m n.m. Vytvo í tak stabiliza ní
prahy jak pro opevn ní pr kopu, tak pro dno na výtoku z ramene. Nižší práh je navrhován 30
cm pod úrovní minimálního pr toku vody v Morav Q 364. Rameno bude v délce 466 m
odbahn no ve vrstv cca 0,5 – 1,1 m v tém zanedbatelném sklonu 0,21 ‰ p i zachování
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stejného jednoduchého lichob žníkového p ného profilu s miskovitým dnem. Jedná se
o cca 7 372 m3 sediment . Ostatní parametry budou respektovat stávající p ný profil koryta
- hloubka 2,5 – 3,5 m, ší ka ve dn 10 – 20 m, sklony svah 1 : 2 - 3. Zbytek ramene z stane
ponechán v sou asném stavu. Po laboratorním vyšet ení kvality sediment budou tyto
zvodn lé nánosy mezideponovány na b ezích ramene k proschnutí a poté odvezeny na
ízenou skládku.
Pr kop bude v celé délce v etn nátoku do Moravy na dn i svazích stabilizován dlažbou
z lomového kamene tl. 30 cm na cementovou maltu do št rkopískového lože tl. 15 cm.
Stejn jako u ostatních vodních ploch v ešeném inunda ním území musíme za vyšších
vodních stav o ekávat zanášení ramene usazováním suspendovaných pevných ástic.
Vzhledem k otev ení dolního konce ramene však bude zárove s povodní docházet k jeho
innému proplachování. V souvislosti s povodn mi m že být v tším problémem abrazivní
innost, které však do dnešní doby ú inn brání zapojený b ehový porost. P i jeho
rekonstrukci je t eba postupovat dle princip popsaných v další kapitole.
ížení technické infrastruktury v míst pr kopu eší v rámci objektu p emost ní ešeného
v dalších kapitolách.
Rekonstrukce b ehových porost
V sou asné dob jsou b ehové porosty v celkové délce cca 2 000 m tvo eny p evážn
porosty k íženc topol , se vtroušenými javory, jasany a vrbami. Vtroušené d eviny rostou
tšinou v podúrovni a až na výjimky vrb ch adnou. S ohledem na jejich v k, nep íznivou
druhovou skladbu a na pot ebu revitalizovat odstavené rameno jako nadregionální biokoridor
se navrhuje jejich postupná rekonstrukce.
Rekonstrukce bude spo ívat ve smýcení ásti porost a jejich náhrad novými výsadbami ve
sponu 5 m. P edpokládá se smýcení úseku porostu vždy v délce 30 m, výsadba nových 6
strom , ponechání nesmýceného úseku v délce 30 metr a další smýcení. Smýcené a
nesmýcené úseky se budou protilehle st ídat po obou stranách ramene. K dalšímu smýcení
starých b ehových porost by m lo dojít až po 10 létech, kdy se nové b ehové porosty
za nou zapojovat. Do b ehových porost je možno vysazovat druhy jako je olše lepkavá,
(Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba bílá (Salix alba), topol bílý (Populus
alba), topol erný (P. nigra), javor mlé (Acer platanoides), jilm habrolistý (Ulmus
carpinifolia). Jednotlivé druhy se mohou st ídat po 30 m úsecích.
emost ní propojení mrtvého ramene s ekou Moravou
ešení je p evzato z projektové dokumentace Revitalizace Mrtvého ramene eky Moravy Povodí Moravy, závod Horní Morava, Olomouc 1997, jako technicky dosta ující. S ohledem
na zvýšené estetické požadavky spojené s budoucím významem místa bude kone ná
podoba mostu navržena ve spolupráci s architektem. ešení musí zachovat, p ípadn
nadlepšit statické parametry, akceptovatelné pro Povodí Moravy s.p. jako správce toku.
Spodní stavba mostu: Pilí e rozm
4,4 x 0,8 x 3,1 m jsou navrženy z prostého betonu na
základových pásech z téhož materiálu. Veškeré pásy jsou založeny do nezámrzných
hloubek min. 1,0 m. Most je do b eh zavázán betonovými k ídly délky 5,7 m. Základová
spára je osazena na výšce 215,83, vrch základ 216,83, záhlaví pilí e 219,90, vrch k ídla
u pilí 220,25 a na konci v b ehu pak 220,06.
Vrchní stavba mostu: Konstrukce o rozp tí 10,0 m je navržena z ocelových „I“ nosník . 28,
krajní profily potom . 36, aby p evýšením p ekryly p
uložené ocelové trubky, které tvo í
spodní ást mostovky. Ke krajnímu profilu je z vnit ní strany osazen obrubník, z vn jší je
iva eno ocelové zábradlí výšky 1,1 m. Rovnom rné roznesení zatížení p es trubky zajiš uje
ke krajním nosi m p iva ený úhelník. Korunu mostovky tvo í živi ný koberec plynule
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navázaný na stávající komunikaci. Koruna mostovky je podéln vyspádována na ob strany.
Nejvyšší místo mostovky v ose mostu leží na kót 220,38.
echod inženýrských sítí: Jedná se o p echod VN kabelu, užitkového vodovodu s ovládacím
a sd lovacím kabelem a závlahového adu
ešení je p evzato z projektové dokumentace Revitalizace Mrtvého ramene eky Moravy Povodí Moravy, závod Horní Morava, Olomouc 1997.
Závlahové potrubí bude ponecháno ve stávající výškové úrovni v otev eném profilu
revitalizovaného ramene, na svazích podep eno betonovými patkami a opat eno
antikorozním nát rem.
Potrubí užitkového vodovodu bude ponecháno ve stávající výškové úrovni v otev eném
profilu revitalizovaného ramene, opat eno ocelovou chráni kou a tepelnou izolací. Ovládací a
sd lovací kabel bude p eveden v chráni ce, pevn spojené s chráni kou potrubí.
Elektrický VN kabel bude p eveden v ocelové chráni ce, která bude zav šena pod mostní
konstrukcí na ocelových táhlech.

6.4

Vodní plochy se št rkovými b ehy

V ešeném území jsou navrhovány dv um le hloubené vodní plochy o celkové vým e
11,42 ha. Plochy jsou situovány ve sm ru p edpokládaného proud ní vody v p ípad rozlivu
eky do inunda ního území. Zdrže budou dotovány p evážn podzemní, v malé mí e pak
povrchovou povod ovou vodou. B ehy jsou navrhovány bez p evýšení, v úrovni stávajícího
terénu. Dosažená hloubka se uvažuje cca 5,0 m pod jeho úrovní. Teoretická hladina vody je
ekávána cca 1,0 m pod okolním terénem, nebo i zde hladiny podzemních vod komunikují
s hlavním tokem. K ov ení této hodnoty však bude zapot ebí zpracovat limnigrafickou studii.
ehy nádrže budou zemní ve sklonu pod o ekávanou hladinou 1 : 3 a nad ní potom 1 : 10.
Ze sm ru povod ových p ítok jsou navrženy b ehy p ekryté vrstvou t íd ného št rku. Vodní
plocha 1 má rozlohu 3,94 ha a p edpokládaný objem 32,5 tis. m3. Vodní plocha 2 má rozlohu
5,94 ha a objem 44,6 tis. m3. Vodní bilance nebyla hodnocena. Vzhledem k napjatosti
št rkopískového kolektoru však m žeme i bez vlivu povod ových vod o ekávat p ebytek
dotace podzemních vod nad sou tem ztrát.
Navržené vodní plochy budou ihned od chvíle svého vzniku vystaveny vliv m známým
z obdobných realizací. Jedná se p edevším o sedimentaci pevných ástic suspendovaných
v povod ových vodách, potažmo postupné zakolmatovávání dna a dále zazem ování zdrže.
S povod ovými vodami p ichází také zhoršení kvality vody vlivem zvýšeného p ísunu
cizorodých látek. Jelikož se jist plochy stanou také vyhledávaným cílem rybá , bude i
extenzivní chov ryb znamenat eutrofizaci zdrží se všemi známými d sledky. Absence
evinných porost , které by zpev ovaly b ehy, je vystavuje abrazivní innosti s jejich
možnou následnou destabilizací.
Zcela zanedbatelné budou v tomto p ípad procesy okysli ení podzemních vod v p ímém
styku s atmosférou, kdy bude na dn docházet k vysrážení n kterých minerál . Vliv na
postupné zhoršení kvality vod ve zdržích budou mít také jejich fyzikální vlastnosti, p edevším
pak teplota, zvyšující se b hem proslun ní vodních ploch. Na rekrea ní ploše je navržena
pouze solitérní výsadba, tak aby nevznikaly p ekážky proud ní povod ových vod. Je tedy
pravd podobné, že ve zdržích bude docházet k zanášení nádrže naplaveninami, které by za
normálních okolností zadržovaly b ehové porosty.
Jak již bylo výše uvedeno, pro posouzení vývoje kvality vody rekrea ních vodních ploch
bude nutno dopracovat adu hydrogeologických informací (naražená a ustálená hladina
podzemní vody, hydraulické parametry kvartérní zvodn , její fyzikální vlastnosti, chemismus
podzemních vod, p edpokládaná zm na chemismu vody v nádrži p i jejím volném kontaktu
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s atmosférou) a provést hydrobiologickou (respektive limnologickou) prognózu vývoje
vodních ploch. V rámci provozního ádu rekrea ních ploch bude nutno zpracovat speciální
plán managementu vodních ploch, vycházejícího z variant limnologické prognózy.
Postupnému zhoršení kvality vod ve zdržích zjevn zabránit nep jde, vodní plochy však
mohou i nadále plnit svoji funkci krajinn – ekologickou, estetickou a protipovod ovou.
i budování zemník pro vodní plochy je t eba provést skrývku ornice o mocnosti minimáln
30 cm a umožnit její následné využití pro zem
lské ú ely mimo ešené území, rovn ž
nadložní vrstvy je t eba odvézt mimo ešené území, nebo v záplavovém území není možno
zvyšovat terén. Stavebn využitelný materiál (št rkopísky) se doporu uje áste
použít
pro budování št rkových b eh a konstrukce staveb v ploše rekreace (cesty, h išt ).

6.5

Plocha rekreace

Realiza ní celek plocha rekreace (výkresová ást, ozna ení - . 5) se d lí na stavby:
Cestní sí 1,28 ha
Vegeta ní úpravy 24 94 ha
Vegeta ní úpravy variantn 36,36 ha
H išt na plážový volejbal 0,03 ha
Víceú elové travnaté h išt – 0,36 ha
Smýcení p erostlých školek okrasných d evin – 8,83 ha
Plocha rekreace bude dopln na vodními plochami se št rkovými b ehy, které jsou
samostatnými realiza ními celky. Variantn se uvažuje s návrhem bez vodních ploch, pouze
s cestní sítí, h išti a vegeta ními úpravami.
Cestní sí v ploše rekreace je navržena tak, aby umožnila p edevším pohyb p ších. V území
se také p edpokládá pohyb cyklist – d tí v doprovodu rodi . Vlastním územím rekreace
není vedena cyklotrasa, pohyb cyklist by m l probíhat po okrajích tohoto území. P edevším
po cyklostezce podél eky Moravy a podél silnice II/570. Nástup do rekrea ního území je
umožn n od hlavního parkovišt a od ulice Šlechtitel . Nástup od Nového sv ta a
z rekrea ního lesa je ešen formou cesty s povrchem zatravn ného št rku (p ípadn
hrubého asfaltu), který neumožní in-line pohyb a znep íjemní vjezd do území cyklist m.
Hlavní cesty jsou navrženy v ší ce 3 m s asfaltovým povrchem, vedlejší cesty o ší ce 3 m
s povrchem zatravn ný št rk, p ípadn hrubý asfalt. Hlavní asfaltová cesta od parkovišt je
využitelná pro technickou obsluhu území (požární p ístup k vodním plochám, likvidace lagun
po povodních).
Celková délka stezek pro p ší pohyb (asfalt) o ší ce 3 m iní cca 3 700 m, celková plocha
iní 11 100 m2.
Celková délka stezek o ší ce 3 m pro p ší pohyb (zatravn ný št rk) iní cca 566 m, celková
plocha 1 700 m2.
Vegeta ní úpravy spo ívají v založení rekrea ních luk a výsadb solitérních d evin. Jako
solitéry budou sázeny domácí d eviny odpovídající podmá eným polohám prvního
vegeta ního stupn se zap stovanou korunkou ve výši min. 2.5 m. Budou dopln ny k lem a
chrán ny proti okusu zv í plastovou chráni kou. Minimální vzdálenost d evin bude 5 m.
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Použity budou druhy olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), topol bílý (Populus alba), topol erný (P. nigra), dub letní (Quercus
robur), javor mlé (Acer platanoides), omezen i javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa
srd itá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre) jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý
(U. carpinifolia).
Kompozice navržených d evin odpovídá sm ru proud ní vody p i povodních. P edpokládá se
výsadba cca 180 strom ve variant s vodními plochami a o 50 více ve variant bez vodních
ploch.
Celé území bude zatravn no travní sm sí. K oviny nebudou z d vod
proud ní vody za povodní v celém území vysazovány.

pot eby plynulého

Ve variant bez vodních ploch je kompozice dopln na pásem solitérních d evin.
ed zahájením výsadeb ve východní ásti území bude t eba provést prakticky celoplošné
smýcení porost bývalých školek okrasných d evin, které v území nevyhovují jak
esteticky,
stebn (netvárné) a ekologicky (nep vodní, asto agresivní nežádoucí druhy),
tak i z d vod pot eby plynulého proud ní vody za povodní. Celková vým ra t chto porost
je 8,83 ha a jsou tvo eny stromy a ke i. P ed smýcením je možno vybrat a ozna it
perspektivní jedince k ponechání, jedná se však jen o n kolik málo kus .
išt pro plážový volejbal jako jedna z aktivit rekrea ního území. Návrh prezentuje dv
išt pro plážový volejbal, v realizaci je možné výslednou podobu umíst ní h iš a jejich
po et korigovat a up esnit. P edpokládá se klasická podoba plážových h iš s p ijatým
konstatováním, že po p ípadných povodních bude pískový povrch znovu navezen.
Víceú elové travnaté h išt je navrhováno jako doprovodné za ízení v duchu rekrea ního
využití území. Jedná se o travnatou plochu ur enou pro r zné mí ové hry. Rozm r h išt
není navrhován pro konkrétní sport. Návrh takového typu h išt v ešeném území je možnou
alternativou náhrady stávajícího h išt m stské ásti, které je atakováno novou zástavbou.
Skladba konstrukce h išt p edpokládá vícevrstvý podklad s drenáží, ohumusovaný a
zatravn ný speciální travní sm sí.

6.6

Plochy p írody a krajiny – soukromé pozemky

Realiza ní celek plochy p írody a krajiny – soukromé pozemky (výkresová ást, ozna ení . 6) budou relativn dlouhou dobu využívány v dnešní podob jako zem
lsky
obhospoda ovaná p da, dopln ná místy skupinami d evin. V p ípad získání jednotlivých
pozemk do majetku m sta je na nich možno realizovat p írod blízké vegeta ní úpravy. Pro
další rozvoj tohoto území je limitující skute nost dnešního vlastnictví pozemk soukromými
subjekty. Tyto plochy nejsou pro fungování p írodn rekrea ní oblasti nezbytné, vytvá ejí
volný p echod do hospodá sky využívané krajiny.

6.7

Protipovod ová opat ení

Realiza ní celek plocha protipovod ová opat ení (výkresová ást, ozna ení - . 7) umož uje
v souladu s územním plánem m sta Olomouce realizaci protipovod ových hrází.
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6.8

Vybavenost území

Realiza ní celek plocha vybavenost území (výkresová ást, ozna ení - . 8) umož uje
v souladu s územním plánem m sta Olomouce výstavbu doprovodných za ízení pro budoucí
využití celého ešeného území. Jedná se o realizaci staveb zajiš ujících údržbu rekrea ních
ploch, údržbu protipovod ových opat ení. Plocha je také vhodná, v souladu s celkovým
pojetím rekrea ní zóny Holický les, pro umíst ní doprovodné vybavenosti.
Regulativy uspo ádání území (závazné vymezení obsahu funk ního typu) - Vyhláška
.7/2006, o závazné ásti územního plánu sídelního útvaru Olomouc:
KJ - jiné komplexy se specifickou náplní
Jsou p evážn
nezastav né plochy sloužící pro umíst ní specifických za ízení
s p evládajícím p írodním charakterem, jako jsou ZOO a jiná v tší chovná a výcviková
za ízení, sportovní a rekrea ní areály s p evládajícím p írodním charakterem, s minimálním
podílem zástavby, zábavní parky.
ípustné:
plochy, za ízení a stavby sloužící pro specifickou funkci dle popisu v databázi ploch
terénní úpravy, utvá ení krajiny, zelen a vodních ploch pro pot eby specifické funkce
objekty statické dopravy v integraci s jinou p ípustnou funkcí s hlavní funkcí
oplocení jednotlivých za ízení
Výjime

p ípustné:

drobné maloobchodní prodejny, za ízení stravování, služeb, administrativy, dopl ující
specifickou funkci
bydlení vlastník , správc a provozovatel
objekty statické dopravy v komplexu hlavní stavby a ve vazb na hlavní funkci
to vše v m ítku úm rném charakteru území a m ítku staveb specifické funkce
jednotlivá oplocení areál neomezující pr chodnost území
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7.

Odborný odhad náklad na jednotlivé realiza ní celky

Rekrea ní les
Položka

rná j.

cesty asfalt 5 m

m2

množství

cena/MJ

11 500

1 200,00

13 800 000,00

cesty asfalt 3 m

m2

7 335,00

1 200,00

8 802 000,00

cesty zatravn ný št rk

m2

885,00

1 100,00

973 500,00

parkovišt
solitérní stromy v etn výsadby,
lu a chráni ky
alejové stromy v etn výsadby,
lu a chráni ky

m2

4 839,00

1 300,00

6 290 700,00

ks

171

3 500,00

598 500,00

ks

1 184

4 000,00

4 736 000,00

zatravn ní v etn osiva
lesní sazenice v etn kopání jamek a
výsadby

ha

19,99

7 000,00

139 955,00

ks

25 250

25,00

631 250,00

oplocenka

km

6,25

80 000,00

500 080,00

travnaté h išt

m2

1 296,00

1 000,00

1 296 000,00

Celkem bez DPH

celkem K

37 767 985,00

Lokální biocentrum
Položka

rná j.

cesty asfalt 3 m
solitérní stromy v etn výsadby,
lu a chráni ky

m2

množství

cena/MJ

420,0

1 200,00

504 000,00

ks

40

3 000,00

120 000,00

zatravn ní v etn osiva
hloubení t ky 1
etn odvozu materiálu
hloubení t ky 2
etn odvozu materiálu

ha

9,63

7 000,00

67 410,00

m3

1 110,00

450,00

499 500,00

m3

1 120,00

450,00

504 000,00

Celkem bez DPH

celkem K

1 694 910,00

Rameno Moravy
Položka
odbahn ní ramene v etn
odvozu a uložení bahna
zpr t
ní ramene a p emost ní
(dle projektu PM)

rná j.

množství

m3

cena/MJ

7 372

300,00

2 211 600,00
1 450 000,00

echod potubí a sítí
kácení strom v etn roz ezání
stromy v etn výsadby,
lu a chráni ky

celkem K

375 000,00
ks

800

8 000,00

6 400 000,00

ks

500

3 000,00

1 500 000,00

Celkem bez DPH
Pozn.: Prodejem vyt ženého topolového d íví lze áste

11 936 600,00
snížit náklady
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Plochy rekreace (s vodními plochami)
Položka

rná j.

cesty asfalt 3 m

m2

11 100

1 200,00

13 320 000,00

cesty zatravn ný št rk
solitérní stromy v etn výsadby,
lu a chráni ky

m2

1 700,00

1 100,00

1 870 000,00

ks

180

3 000,00

540 000,00

smýcení porost bývalých školek

m2

88 300,00

133,00

11 743 900,00

zatravn ní v etn osiva
išt na plážový volejbal
travnaté h išt

množství

cena/MJ

celkem K

ha

24,94

7 000,00

174 580,00

m2

300,00

1 200,00

360 000,00

m2

3 600,00

1 000,00

3 600 000,00

Celkem bez DPH

31 608 480,00

Pozn. Nejsou zahrnuty náklady na vodní plochy – nelze vyhodnotit bez posouzení komer ní
využitelnosti vyt ženého materiálu.

Plochy rekreace (bez vodních ploch)
Položka

rná j.

cesty asfalt 3 m

m2

11 100

1 200,00

13 320 000,00

cesty zatravn ný št rk
solitérní stromy v etn výsadby,
lu a chráni ky

m2

1 700,00

1 100,00

1 870 000,00

ks

230

3 000,00

690 000,00

smýcení porost bývalých školek

m2

88 300,00

133,00

11 743 900,00

zatravn ní v etn osiva

ha

36,36

7 000,00

254 520,00

m2

300,00

1 200,00

360 000,00

m2

3 600,00

1 000,00

3 600 000,00

išt na plážový volejbal
travnaté h išt
Celkem bez DPH

množství

cena/MJ

celkem K

31 838 420,00
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FOTODOKUMENTACE

Charakteristiky ešeného území - fotodokumentace

Odstavené rameno Moravy s b ehovými porosty – p estárlé topoly

Výletní restaurace – d íve erpací stanice závlahy

Orná p da v trati Zákopa – orba t sn k b ehovému porostu

Vysoká úrove vody v odstaveném rameni Moravy

Ocelové št tovnice uzavírají výtokovou ást ramene Moravy

Panelová cesta obsluhující objekty na ostrov

erpací stanice užitkové vody na b ehu Moravy

Plocha Ostrova – navržené biocentrum je v sou asné dob využívána jako orná p da

erostlé d eviny bývalých školek

Ladem ležící pozemky mezi porosty bývalé školky

ehový porost ramene k postupné rekonstrukci

Porost v severní ásti území – k postupné rekonstrukci

Porosty bývalé školky – kmenové výmladky javor

Porosty bývalé školky – sm s listná

a jehli nan , netvární, druhov a esteticky

nevyhovující jedinci

HISTORICKÉ MAPY

Historický vývoj ešeného území

Holický les – I. vojenské mapování (1780-1783) – mapa znázor uje st edov ké rybníky

Holický les – II. vojenské mapování (1836-1852) – rybníky jsou zrušeny, na jejich míst louky

Holický les – III. vojenské mapování (1876-1878) – mapa znázor uje dochované hráze rybník ,
louky jsou dochovány pouze v meandru Moravy

Holický les – sou asná základní mapa - v území je regulována eka, namísto luk je orná p da a
zahradnická výroba

[]

[]

[]

[]

[]

OLOMOUC - HOLICK LES
ZEMN˝ STUDIE

5
9

4
8

11
10

2
8

4

5

1

3

12
7

1

LESN˝ ¨`ST

2

REKRACE

3

PLOCHY P˝RODY A KRAJINY

4

VODN˝ PLOCHY

5

VYBAVENOST ZEM˝

6

PARKOVIT

7

LANOV HIT

8

TRAVNAT` HIT

9

PL`OV VOLEJBAL

6

10

VYHL˝DKOV` L`VKA

11

MORAVOMR

12

KAMENN K˝

PROSTOROV USPO`D`N˝ ZEM˝
œnor 2010

1 : 7 500

B.6

[]

[]

Vzorový p

ný ez mrtvým ramenem eky Moravy

mrtvé rameno
eky Moravy

R.T.

220,70
H teoretická

-1,0 m

R.T.

219,70

ehové porosty

ehové porosty
1:3

1:3

odstran ní nános

teoretická niveleta dna

-2,5 - -4,6 m

Vzorový p
A - A´

ný ez vodní plochou 2

± 0,0
R.T.

R.T.
1:10

S.O.

H teoretická

-1,0 m

1:10

soliterní stromy

soliterní stromy
íd ný št rk

1:3

1:3

-5,0

íd ný št rk

Vzorový p
A - A´

ný ez t

kou 1

± 0,0
R.T.

soliterní stromy

1 :3 - 1

R.T.
:5

H teoretická

-1,0 m

max -2,0

S.O.

1 :3 - 1

:5

soliterní stromy

emost ní Mrtvého ramene eky Moravy

le
po

m

1:1,5

1:1,5

rt v

é

ra

m

en
o

ek
y

M
or
av
y

le
k raj po

aj
kr

schema mostní konstrukce

10 000

4 400

uzavírací práh

larsenová st na . 2 bude snížena z výšky 219,48 m n. m.
na výšku 216,53 m n. m.

elová asfaltová komunikace

1:1,5

1:1,5

Morava
km 230,747

larsenová st na . 1 bude snížena z výšky 219,95 m n. m.
na výšku 216,83 m n. m.

evzato z projektové dokumentace "Revitalizace Mrtvého ramene eky Moravy"
zpracovatel - Povodí Moravy, závod Horní Morava

Podélný profil: Mrtvé rameno eky Moravy
M 1:3 000/100

uzavírací práh

larsen 1
larsen 2

215,73

216,80

216,83
216,53
216,53

215,73

217,04

219,95
219,48
217,01

propojení
eka Morava ramene s
Moravou

ponecháno bez úpravy v sou asném stavu

odt žení nános

Qprac 217,45

219,73
219,83

220,56

218,49

216,63
217,72

219,39

219,94
219,50

217,71
217,72

stávající dno

216,59

niveleta

216,59

levý b eh

219,63

pravý b eh

219,95

osa eky Moravy
zaúst ní v km 230,747

Q364 216,96

205,00
srovnávací rovina

ných profil

vzdálenost p

ných profil v m

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

11,0
16,4

1
45 m

0,3

34,3
39,6
45,0

0,0
ísla p

13,2

stani ení v M

0,2

2
62 m

3
59 m

4
74 m

sklon nivelety v ‰

larsenová st na . 1 bude snížena z výšky 219,95 m n. m. na výšku 216,83 m n. m.
larsenová st na . 2 bude snížena z výšky 219,48 m n. m. na výšku 216,53 m n. m.

5
56 m

6
72 m

466 m - 0,21 ‰

7
65 m

29,0

0,1

stani ení v KM

8
78 m

9
48 m

10
41 m

11
81 m

12
53 m

13
44 m

14
68 m

15
47 m

16
51 m

17
85 m

