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1 Textová a tabulková část 
• V centru města byly v historii na místě bývalých hradeb založeny velkorysé parky, které tvoří téměř 

propojený vnitřní prstenec městské zeleně. Na existující aleje a stromořadí v městských třídách a 
dalších ulicích širšího centra by měly navázat nově zakládané úseky a postupně tak kopírovat základní 
strukturu uličních prostranství. Krajinné zázemí města tvoří především zemědělské plochy (lesní 
plochy se vyskytují zejména v severní, severovýchodní části řešeného území). Pro rekreaci tak slouží 
plochy rekreační krajiny ve vazbě na řeky a důležité jsou zejména trasy  - cesty podél toků a cesty v 
krajině, jež tyto rekreační plochy spojují s městem, dále propojují odlehlejší původní obce s centrem 
města a provazují jednotlivé body zájmu - historická zastavení a drobné památky v příměstské krajině 
či rekreační příležitosti, věnec předsunutých pevností apod. 

• Pro veřejný prostor mají význam také veřejné budovy s vlivem na širší území města. Tvoří těžiště 
společenského života města (koncentrace lidí a aktivit, setkávání), jsou důležité z hlediska orientace 
v prostoru (architektonické dominanty) a disponují potenciálem propojení vnitřního obsahu se svým 
bezprostředním okolí. Urbanisticky významné objekty s vlivem na širší území vzdělávacích zařízení, 
církevních staveb, kulturních a veřejných institucí a sportovních hal jsou proto zahrnuty do grafické 
části jako informativní prvky, jejichž přítomnost v místě signalizuje příležitost pro řešení přilehlých VP 
- zobytnění navazujícího okolí budov, předprostorů atd.      

• Z hlediska možností správy a rozvoje VP je důležitá orientace v tom, čím město přímo disponuje a kde 
je nutná  při tvorbě komplexního systému spolupráce a koordinace s dalšími aktéry. Ve výkresu VP dle 
vlastnictví na str. 21 je patrné, že převažující část uličních prostranství je v majetku města, ale řada 
důležitých VP (např. některé  městské třídy, břehy Moravy, pozemky vázané na železnici apod.) patří 
státu (popř. Olomouckému kraji) a jsou spravovány dílčími státními (popř. krajskými) organizacemi. 
Důležitým vlastníkem a aktérem je také Univerzita Palackého. 

• Pro obraz města z hlediska stability veřejných prostranství slouží zejména schéma na str. 22. Z něj lze 
vyčíst, že velká část Olomouce z hlediska urbanistického rozvoje je stabilizovaná, tj. nepředpokládá 
se zde výrazná transformace (patří sem historické jádro, velká část širšího centra, nejstarší jádra 
jednotlivých lokalit. Součástí Olomouce je však také řada zastavitelných a přestavbových ploch, kde 
město (skrze ÚP) výrazný rozvoj včetně nového založení nebo úprav stávajícího systému VP teprve 
předpokládá. Podmínkou tohoto rozvoje území by mělo být zpracování podrobnější územně plánovací 
dokumentace. 

• Olomouc je centrem vzdělanosti a nositelem řady historických a kulturních hodnot (univerzitní město, 
duchovní centrum, centrum sportu atd.). Hodnoty veřejných prostranství Olomouce dále spočívají 
především v obecně dobré prostupnosti města, kdy “vše je (relativně) blízko”, také v poměrně dobré 
dostupnosti přírody a míst pro pobyt a odpočinek. Důležitou oblastí jsou v tomto kontextu krom 
veřejných prostranství centra zejména oblíbené historické parky. Hodnotou města je přítomnost řek a 
jejich rekreačního potenciálu v dosahu centra. Pozitivem je také dostupná a kvalitní veřejná doprava, 
reprezentovaná především rozvinutou sítí tramvajových linek. >>> více viz SWOT / Silné stránky

• Naopak deficity města z hlediska kvality veřejných prostranství spočívají v přítomnosti bariér pěšího 
a cyklistického pohybu, patrné např. v neuspokojivé podobě některých městských tříd a ve stále 
nedostatečném propojení sítě cyklotras a stezek napříč městem. Město trpí vizuálním smogem, který 
tvoří např. rozměrné reklamní poutače na fasádách, křiklavá označení provozoven, která nerespektují 
členění budov apod. Veřejná prostranství napříč městem mají kolísavou kvalitu celkové podoby, 
funkčního využití a vybavení. Nedostatky se projevují např. v nižší obytné kvalitě veřejných prostranství 
panelových sídlišť, kde však žije velká část obyvatel Olomouce. Tradičním problémem, který trápí řadu 
českých měst, je pak téma dopravy v klidu - na jedné straně nedostatek parkovacích kapacit a na 
straně druhé zahlcení VP parkujícími vozidly. >>> více viz SWOT / Slabé stránky

Používané zkratky:
VP .... veřejná prostranství
KVP .... Koncepce veřejných prostranství
MHD .... městská hromadná doprava
ÚPD .... územně plánovací dokumentace
ÚP .... územní plán
RP .... regulační plán
SMOL .... Statutární město Olomouc
PPO .... protipovodňová ochrana

1.1 Úvod
Analytická část Generelu VP (I. etapy KVP) poskytuje analýzu současného stavu VP na základě 
pořízených podkladů, terénního průzkumu a veřejného projednání (workshop aktérů). Její součástí je 
vymezení VP, analýza se zaměřením na strukturální parametry a analýza se zaměřením na kvalitativní 
parametry VP, včetně SWOT analýzy. Analytická část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

1.2 Celkové shrnutí analytické části
Hlavním účelem analytické části bylo pochopení města a jeho systému VP, zhodnocení současného stavu 
a potřeb VP a především vytvoření prostředí a nástrojů pro přípravu a srozumitelnost návrhové části. 
Analytická část sumarizuje dostupné podklady a získané poznatky o systému veřejných prostranství v 
Olomouci a strukturuje hodnotící parametry a výkresové podklady pro navazující návrhovou fázi. 

1.2.1 Hlavní závěry a poznatky 
Tyto poznatky jsou zároveň  premisami pro návrhovou část, zejména pro definování dlouhodobé vize - tj. 
hlavní témat města z pohledu veřejnýh prostranství a stanovení strategie kvality VP:

• Olomouc formuje stále čitelná historická kompozice města, která dodnes určuje hierarchickou - 
významovou kostru města. Tvoří ji zejména zachovalá struktura VP v centru, síť historických cest - 
dodnes páteř infrastruktury a vp, fortifikace - hradby a prvky pevnosti je třeba o toto dědictví pečovat 
a adekvátními prostředky dále rozvíjet a ukotvovat v současné podobě města - hodnoty mj. důležité 
pro čitelnost a možnost identifikace.

• Olomouc je městem na řece  - soustava vodních toků, které městem procházejí tvoří dopravně-
rekreační páteř města a současně je nositelem kulturně-historické stopy a společenského významu. 
Postupně realizované etapy projektu protipovodňové ochrany jsou zárodkem přístupu k práci s 
prostorem řeky jako s celkem. Technické úpravy spojované s úpravou nábřeží a veřejných prostranství 
ve vazbě na vodní toky by měly být prováděny tak, aby se řeka dobře zapojila do organismu města - 
břehy mají potenciál stát se celoměstsky významným VP.

• Urbanismus města tvoří několik typických struktur zástavby, které jsou nositelem určitého charakteru 
prostředí, jež se promítá i do charakteru VP (více k tématu >>> str. 10). Olomouc je městem s jedním 
dominantním historickým centrem, jež od prvopočátku tvořilo jádro osídlení, a prstencem lokálních 
center - subcenter, která tvoří těžiště přilehlých lokalit. Na jihozápadní straně města se nachází 
poměrně rozsáhlý oblouk modernistických sídlišť. Tradiční bloková struktura, pro kterou jsou určující 
bloky pravidelně uspořádaných patrových domů nebo soukromých vil a rodinných domů v zahradách, 
netvoří zcela kompaktní prstenec, ale prochází skrz město a navazuje často na starší části lokalit, rozvíjí 
se ve vazbě na lokální centra, historické cesty a kompoziční osy. Poměrně velkou část města (zejm. 
východní část) tvoří struktura zemědělských, průmyslových či vojenských apod. zón a areálů. Součástí 
Olomouce jsou také původní venkovské obce (Droždín, Týneček, Topolany a další) s rozpoznatelnou 
rostlou venkovskou strukturou v jádru sídla. 
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1.3 Kvalitativní analýza veřejných prostranství města Olomouce
Tato část analýzy hodnotí současný stav a potřeby města z hlediska kvality veřejných prostranství. Kromě 
vlastního průzkumu prostředí města, stávajících koncepčních a strategických dokumentů, posloužila k 
získání informací také participativní metoda sběru podnětů - tedy workshop aktérů. Klíčovým výstupem 
této části je SWOT analýza, jež bude nadále rozvíjena v návrhu cílů a principů práce s VP města Olomouce. 

1.3.1 Workshop aktérů
Cílem iniciačního workshopu bylo zejména získat povědomí o současném stavu veřejných prostranství 
z pohledu jednotlivých subjektů, jež se profesně či zájmově problematice veřejného prostoru (alespoň 
částečně) věnují, nebo jejichž agenda se dotýká tématu veřejných prostranství města. Smyslem bylo 
získat základní přehled o konkrétních hodnotách a problémech veřejných prostranství a navázat kontakt a 
spolupráci s místními klíčovými aktéry. 

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 jsme ve spolupráci s útvarem hlavního 
architekta přistoupili k online alternativě workshopu, která nahradila původně plánované společné 
setkání a diskuzi nad mapou. K dispozici účastníkům byly digitální podklady a podrobné pokyny ke 
způsobu odevzdání podnětů. Účastníci měli v zásadě dva úkoly: označit na mapě města konkrétní místa s 
komentářem týkajícím se kvality veřejných prostranství a vyplnit dotazník, který směřoval k pojmenování 
obecných hodnot, problémů a vizí. 

Získané podněty a komentáře týkající se současného stavu a potenciálu rozvoje veřejných prostranství byly 
využity zejména při sestavování SWOT analýzy a dále budou brány na vědomí v dalších fázích zpracování 
KVP, zejména při koncipování strategických témat a cílů veřejných prostranství. Výstupy z workshopu >>> 
Příloha. 

1.3.2 SWOT analýza současného stavu VP města Olomouce
Součástí analytické části je hodnocení kvality a potenciálu systému veřejných prostranství města 
Olomouce prostřednictvím SWOT analýzy. Jde o běžně využívaný strategický nástroj, integrující poznatky 
o městě do strukturovaného přehledu silných stránek  - hodnot (Strengths), slabých stránek  - problémů 
(Weaknesses), příležitostí - potenciálů (Opportunities) a hrozeb - rizik (Threats). 

SWOT analýza je klíčovým východiskem pro návrhovou část, především pro stanovení koncepčních témat, 
cílů a principů kvality veřejných prostranství a je za tímto účelem vědomě sestavena. Jako přímý podklad 
pro návrh slouží zejména část “potenciály”, jež rozvíjí popsané hodnoty a reaguje na problémy. Část 
„hrozby - rizika“ je popsána formou „varování“ v obecné rovině  - tedy je zde řečeno, že pokud bude určité 
téma opomíjeno či neřešeno, pak hrozí určitý problém - nejde o kritiku současného postupu města. 

V rámci definování nejdůležitějších a pro Olomouc signifikantních hodnot a problémů hledání bylo 
využito různých zdrojů. Kromě vlastního průzkumu města byly do zpracování SWOT analýzy zahrnuty také 
komentáře účastníků Workshopu aktérů a podněty z klíčových koncepčních dokumentů města: Strategický 
plán rozvoje města Olomouce, Program regenerace MPR, Plán udržitelné mobility aj.
Silné stránky a problémy revidovali členové projektového týmu KVP a jejich připomínky byly do analýzy 
zapracovány. Nadstavbou předložené SWOT analýzy je doplnění informace, zda je zmíněné téma (hodnota 
či problém) již městem nějak uchopeno případně jakým způsobem je již konkrétně řešeno. Jde v prvé 
řadě o podstatnou informaci pro zpracovatele a základ koordinace mezi budoucí Koncepcí veřejných 
prostranství a dalšími dokumenty a aktivitami města. Zároveň jde o vysvětlení situace směrem k širší 
veřejnosti, jež by mohla po přečtení SWOT analýzy nabýt dojmu, že všechny zmiňované nedostatky VP 
jsou z pozice města doposud nereflektovány. 
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tab. 1 SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY (HODNOTY)

Pobytová kvalita veřejných prostranství Příklady lokalit, míst, VP,  kde se silná 
stránka zejména projevuje:

Teze je v souladu 
také s: 

Téma je dále rozvíjeno/
reflektováno v:  

Veřejná prostranství jsou živá a užívaná lidmi. Svým charakterem 
vybízejí k zastavení a pobývání - nabízejí řadu vjemů, dějů a 
příležitostí aktivit od spontánních činností po sport, život v parteru 
domů, kulturní akce apod.

historické centrum města, historické parky a 
navazující čtvrti, konkrétně např. Horní a Dolní 
náměstí a navazující ulice, Bezručovy sady, 
Smetanovy, Čechovy sady, ale i některé parky 
na sídlištích i např. Park Malého prince

Veřejná prostranství jsou veřejností všeobecně vnímána jako 
bezpečná. Podle indexu kriminality vyjadřující intenzitu se Olomoucký 
kraj i město Olomouc pohybují pod celorepublikovým průměrem.

nejbezpečněji se lidé cítí v centru města SP - Strategický plán 
rozvoje města 
Olomouce

Veřejná prostranství nabízejí přiměřený sociální kontakt; přirozeně zde 
koexistuje a mísí se život studentů, místních obyvatel a turistů. 

historické centrum města a navazující čtvrti 

Město nabízí vyvážený mix klidných míst pro relaxaci a živých 
prostranství společenských dějů.

relaxace - historické parky a další plochy 
zeleně v širším centru, prostory v návaznosti na 
řeku; živá prostranství - městské třídy, 
historické jádro, lokální centra a přestupní uzly

Historická hodnota města

Svým historickým vývojem a postavením je Olomouc srovnatelná pouze s 
hlavním městem Prahou; patří mezi nejvýznamnější historická sídla na 
Moravě.

MPR Olomouc - historické jádro SP 
MPR - Program 
regenerace MPR 
Olomouc 2018-2022

Program regenerace MPR 
Olomouc, Management plan 
památky UNESCO - Sloupu 
Nejsvětější Trojice v Olomouci 

MPR Olomouc se rozlohou, zachovalou urbanistickou strukturou a 
velkým počtem památek řadí k nejvýznamnějším historickým 
urbanistickým souborům v ČR. Významné prvky: Sloup Nejsvětější Trojice 
(UNESCO), soubor barokních kašen a sloupů.

MPR Olomouc - historické jádro MPR

Reliéf vyvýšených návrší, na kterých bylo středověké město založeno, 
řeka Morava a kulisa vyvýšeného nedalekého Svatého Kopečku, v jinak 
mělké rozložité krajině Hané vytvořily dodnes působivý a 
nezaměnitelný obraz města.

návrší v centru města, Sv. Kopeček MPR

Historické centrum s pěší zónou a náměstím tvoří přirozené centrum 
města a dějiště běžného života obyvatel, kteří zde bydlí, potkávají se, 
vyřizují své záležitosti, tráví svůj čas - podporuje identifikaci obyvatel s 
prostředím, se svým městem.

Horní, Dolní náměstí a navazující VP v MPR MPR 
DOT - dotazníky 
Workshop (součást 
analýzy KVP)

Atraktivní prostředí historického centra – příběhy památek a domů, 
fungující a rozmanitá veřejná prostranství, zajímavá zákoutí.

Dómské nám., Biskupské nám., Blažejské nám., 
Na Hradě - okolí kostela sv. Michala, Parkánové 
zahrady apod.

MPR 
DOT

Pozůstatky vojenského města s prstencem pevností vytvářejí specifický 
charakter.

Vodní kasárna, Terezská brána, Korunní 
pevnůstka, předsunuté forty apod.

MPR 
DOT

Bohaté dějiny správního, vojenského, duchovního a univerzitního 
centra částečně přetrvávají do současnosti: Olomouc je Krajské město a 
sídlo organizací regionálního i celostátního významu a významných 
institucí veřejného života, jako jsou univerzita, arcibiskupství, armáda.

MPR

Univerzitní město, centrum kultury a vzdělanosti

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v ČR, 
Univerzita Palackého v Olomouci. Byla založena roku 1573 a je druhou 
nejstarší univerzitou v ČR. Je třetí největší univerzitou co do počtu 
studentů.

ul. Křížkovského, Univerzitní, Biskupské nám., 
lokalita Envelopa, tř. 17. listopadu

SP

Univerzita Palackého je mezinárodně respektovanou univerzitou, patří k 
tzv. research univerzitám - jejím primárním cílem jsou výzkum, vývoj a 
inovace. Úzce spolupracuje s místními podnikateli.

SP

Olomouc dlouhodobě vykazuje velmi pozitivní výsledky z hlediska 
vzdělanostní struktury. V populaci města představují vysokoškolsky 
vzdělané osoby více než 20 %.

SP

Univerzita Palackého patří mezi nejlépe hodnocené české univerzity a 
obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích. Je kladně hodnocena 
i z hlediska uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Olomoucký kraj se 
dlouhodobě vyznačuje vysokou zaměstnaností ve vědě a výzkumu.

SP

Přítomnost studentů (včetně zahraničních) a jejich aktivity oživují a 
obohacují veřejný prostor města. (cca 20 tis. studentů na 100 tis. 
obyvatel) - např. živá klubová scéna, experimentální pojekty apod.

DOT

 1

Olomouc je sídlem významných kulturních institucí, které jsou 
atraktivní i pro turisty. Doplňuje je řada menších kulturních aktérů 
podtrhujících lokální specifika.

Moravské divadlo, Moravská filharmonie, 
Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum 
v Olomouci, Arcidiecézní muzeum, drobné 
umělecké galerie, menší divadelní scény 
(Divadlo hudby, Divadlo na cucky, Tramtárie) a 
další areály např. Korunní Pevnůstka, Letní kino 
apod.

SP 
DOT

Historicky ukotvená tradice Olomouce jakožto centra vzdělanosti se 
projevuje také v oblasti kulturně kreativních průmyslů. Působí v nich 
více než tisícovka firem, veřejných institucí, neziskových organizací, 
živnostníků a dalších subjektů. Klíčovými odvětvími jsou: literatura a 
knihy,  oblast vývoje softwaru a silně zastoupeny jsou i firmy a jednotlivci 
profesionálně se věnující architektuře.

DOT

V Olomouci působí řada veřejných i specializovaných knihoven. Knihovna města Olomouce (např. nám. Rep.), 
Vědecká knihovna v Olomouci (Tř. Svobody) aj.

SP

Olomouc a jeho veřejná prostranství jsou dějištěm kulturních festivalů a 
přehlídek s vysokým renomé - např. Přehlídka filmové animace a 
současného umění (PAF), festival dokumentárního filmu Academia Film 
Olomouc (AFO), MusicOlomouc, Varhanní festival apod. 

SP 
DOT

Církevní tradice města, sídlo arcibiskupství - Olomouc je také duchovním 
centrem (množství sakrálních památek, baroko).

katedrála Sv. Václava, kostel Sv. Mořice, kostel 
sv. Michala, Arcibiskupský palác, kaple sv. Jana 
Sarkandra, kostel Panny Marie Sněžné, bazilika 
na Sv. Kopečku a další

Kvalita zeleně a přírody ve městě

Fenomén parků - rozloha a umístění: Historické parky a stromořadí 
vytvářejí téměř spojitý prstenec vinoucí se po obvodu historického jádra 
a jsou dostupným a přirozeným místem odpočinku a trávení volného času 
místních obyvatel i návštěvníků města.

Bezručovy, Smetanovy, Čechovy sady, park pod 
Dómem, Aso park

SP 
MPR 
DOT

RP MPR Olomouc, Strategie 
zeleně

Fenomén řek - Olomouc je město na řece Moravě a Bystřici. Vodní 
element se podílí i na historickém významu města (součást opevnění) a 
vnáší do města společensko-rekreační potenciál

Morava, Bystřice, Mlýnský potok a další drobné 
přítoky, ramena a náhony.

SP 
DOT

Strategie zeleně, koncepce PPO

Tradice zahradnických výstav a Výstaviště Flora, které po roce 2017 
prošlo zásadní rekonstrukcí.

komplex navazujících historických parků 
(hlavně tematických zahrad ve Smetanových 
sadech), nejen výstavní pavilony

Město disponuje koncepčními a strategickými dokumenty, které řeší 
systém městské zeleně v souvislostech jako celek: koncepce uspořádání 
krajiny a městské zeleně v ÚP, Strategie zeleně a management údržby a 
připravuje Program rozvoje historických parků.

Město disponuje koncepčními dokumenty, které řeší téma hospodaření s 
dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury v kontextu adaptace 
města na klimatickou změnu: Koncepce vodního hospodářství města 
Olomouce, Hospodaření se srážkovým vodami - cesta k MZI a Městské 
standardy objektů HDV a MZI.

Dostupné rekreačně - krajinné zázemí města

Olomouc je obklopena relativně hodnotným krajinným zázemím pro 
rekreaci: severní a jižní klín a západní přírodně - rekreační prstenec 
včetně Neředínského zeleného horizontu, příměstské lesy.

severně od města Litovelské Pomoraví včetně 
Poděbrad, hejčínských luk - s inline stezkami, 
na severovýchodě Sv. Kopeček s krajinotvornou 
dominantou - památnou lipovou alejí spojující 
poutní místo s městem, jižní klín: Holický les, 
Slavonínský les. 

SP 
DOT

Strategie zeleně

Poměrně kvalitní dostupnost rekreačního zázemí a krajiny (pěšky, na 
kole, MHD i IAD).

DOT

Využití vodních toků a ploch ke sportovně-rekreačním činnostem. veslařský klub, splavnost Moravy a Mlýnského 
potoka z Litovle, krátké městské plavby na 
řece Moravě, naha o rozvoj prostupnosti do 
krajiny kolem vodních toků (cyklostezky, pěší)

Poměrně hustá síť dětských hřišť. ve všech historických parcích se nachází dětská 
hřiště, často doplněná workout hřišti, hustá síť 
dětských hřišť je v obytných čtvrtích, pokud k 
tomu jsou odpovídající urbanistické podmínky, 
tato síť je doplněná otevřenými školními hřišti 
pro veřejnost

Poměrně bohatá nabídka sportovišť a sportovních zařízení stejně . Díky 
ní, stejně jako díky jako dlouhodobé podpoře sportu a sportovních aktivit 
získalo město Olomouc titul Evropské město sportu 2017.

velký počet sportovišť se nachází na sever od 
MPR (Legionářská ulice) - plavecký areál, zimní 
stadion, Andrův stadion, hala Omega, sportovní 
hala UPOl, beach volejbal, kanoistický klub, 
atd., dále oblíbené inline stezky: Hejčínské 
louky, Chválkovice, další zajímavé : bike-park 
Slavonín (bývalá cihelna)

SP

Rozvinutá veřejná doprava a dobrá prostupnost města

Kvalitní veřejná doprava, zejména síť tramvajových linek, u níž dále 
město počítá s rozšířením.

rozšíření tramvajové linky na Nové Sady DOT

Dobrá dostupnost hlavního vlakového nádraží veřejnou dopravou. DOT
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Relativní sevřenost centra města a přilehlých čtvrtí umožňuje rychlou 
nemotorizovanou dopravu (kolo, chůze). Po centru se dá chodit pěšky, vše 
je blízko.

DOT

Velikost města, kompaktnost, terén, značná přítomnost mladých lidí - 
studentů, to vše vytváří příhodné podmínky pro rozvoj cyklodopravy. 
Velké investice do cyklistické infrastruktury proběhly zejména v letech 
2010–2016. Město se také stalo jedním ze signatářů tzv. 
Uherskohradišťské charty, která sdružuje města ČR přátelská k cyklistům 
a hlásí se k aktivní podpoře cyklistické dopravy. V rámci svého závazku 
deklarovaném při podpisu charty zřídilo funkci cyklokoordinátora. 

SP 
DOT 

Město postupně rozvíjí systém cyklotras a disponuje uceleným mapovým 
podkladem cyklogenerelu. 

Cyklogenerel je územně-
plánovací podklad ve formě 
zaregistrované závazné studie, 
která je ve formě cyklistických 
koridorů zanesena do územního 
plánu města ve vrstvě doprava.

Město disponuje koncepčními a strategickými dokumenty, jež definují 
vize a cíle udržitelního systému dopravy, tj. zejména Plán udržitelné 
mobility města Olomouce.

Město disponuje přehledem vytipovaných bezbariérových tras v rámci 
dokumentu Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci

V roce 2020 byla radou města 
Olomouce schválena aktualizace 
akčního plánu bezbariérové 
dopravy na roky 2021 - 2025.

Existence informačního portálu k tématu parkování ve městě s 
infomacemi pro širokou veřejnost o zónách a možnostech placeného 
parkování a nastavení škály možností bezkontaktních plateb parkovného.

V historickém centru je již zaveden systém parkovací zóny a placeného 
stání automobilů, což přináší lepší organizaci parkujících vozidel v rámci 
veřejných prostranství; dále město rozvíjí ucelený systém dopravy v klidu 
v rámci připravované parkovací politiky projednávané s veřejností.

Dobré regionální napojení na další větší města (Brno, Praha, Ostrava aj. 
- dálnice, železnice).

 3

SLABÉ STRÁNKY (PROBLÉMY)

Problémy dopravy a pohybu po městě Příklady lokalit, míst, VP,  kde se slabá 
stránka zejména projevuje:

Teze je v souladu také 
s: 

Na problém město reaguje nebo 
je již řešen v: 

Širší centrum Olomouce, včetně městských tříd, kudy je veden tranzit, je 
zatíženo vysokými intenzitami automobilové dopravy. S tím souvisí 
nedostatečně kvalitní řešení profilů těchto komunikací, které 
upřednostňuje jednostranné využití ulic v prospěch motorové dopravy.

Foerstrova, Velkomoravská, Kosmonautů, 
Masarykova ulice, tř. Svobody

SP - Strategický plán 
rozvoje města 
Olomouce 
DOT - dotazníky 
Workshop (součást 
analýzy KVP)

PUMMO - Plán udržitelné mobility 
města Olomouc

Nedokončená realizace nadřazeného dopravního skeletu města a 
páteřních tranzitních komunikací, která by odlehčila některým 
přetěžovaným částem města.

zatím nerealizovaná východní tangenta, 
západní tangenta, 5. rameno u kruhového 
objezdu u Globusu, 

DOT PUMMO

Zejména v širším centru a v městských třídách se nachází řada bariér 
pěšího pohybu (úzké nebo neudržované chodníky, absence úrovňových 
přechodů pro chodce nebo přechody neodpovídající normám, řešení 
některých křižovatek, tramvajových a autobusových zastávek apod.). 
Nedostatečné podmínky pro pěší pohyb mají za následek snížení 
pocitu komfortu a bezpečnosti chodců, jež tak mohou být motivováni k 
využití auta k cestám po městě. Dalšími důsledky jsou také: menší 
prosperita služeb v parteru, následně neprospívání existujících a 
nevznikání nových, menší tlak na péči o kvalitu detailu parteru, 
vandalismus atd.

Chodníky: Dolní novosadská, Třída Spojenců, 
Čadova, Kmochova-Junácká. Tramvajové 
zastávky: Žižkovo náměstí, U Bystřičky; nádr. 
Olomouc město, Šibeník, Hodolanská Husův 
sbor a Bělidla. Přechody: Pražská; 
Komenského, Junácká-Jílová.  Křižovatky: 
Třída  Míru - Neředínská, Hodolanská-Tovární-
Lipenská-Rolsberská, Polská - Rooseveltova, 
Pražská - Erenburgova. Autobusové zastávky: 
Slavonín jižní směr Nedvězí, Nemilany; 
Slavonínská

SP 
DOT 
+ Akční plán 
Bezbariérová Olomouc

PUMMO 
Akční plán Bezbariérová Olomouc

Umístění vozovny Dopravního podniku v historickém centru města - 
nedostatek prostoru pro vozy MHD, zatížení centra odstavem vozidel a 
bariéra v dokončení realizace zeleného prstence na severní hranici MPR.

Vymístění je řešeno v ÚP (nicméně 
je ve hře změna tohoto umístění - 
vyhledávací studie).

Nedostatečná preference cyklistické dopravy - hustá automobilová 
doprava, absence bezpečného prostoru pro cyklisty v rámci stávajících 
profilů komunikací, nízká kvalita i kapacita nových cyklostezek, 
nedostatečné propojení systému cyklistických tras pro každodenní pohyb 
po městě, nedobudovaná doplňková infrastruktura (možnost bezpečného 
odstavení kola, nabíjecí stanice pro elektrokola, půjčovny apod.).

Jantarová stezka č.5; Jeremenkova-cyklopruhy; 
Na Vozovce-úprava zóny; Chválkovická; 
Moravská stezka Nemilany - Kožušany; Holice-
Nové sady; propojení Kmochovya Ferstrovy; 
přístup cyklistů do Smetanových sadů a 
cyklokoridoryy ve Smetanovýchg sadech; lávka 
přes Sitku; Střední Novosadská - U dětského 
domova - propojení; Rožňavská - Zikova; 
Neředín-Topolany; Černovír-Chomoutov-
Štěpánov; Holická-Sladkovského; Křelovská-
Krematorium; Samotišky-Droždín-Bystrovany; 
Moravská stezka -Legionářská; Černovír - 
Štěpánov podél železnice

SP 
DOT 
+ Cyklogenerel

PUMMO 
Cyklogenerel

Nízká míra propojení jednotlivých módů dopravy (kolo, MHD, 
příměstská doprava), což vede ke snížení zájmu o využití těchto méně 
zátěžových způsobů přepravy.

SP 
DOT 

PUMMO 
+ částečně řeší vazba příměstské 
dopravy na kolo pomocí aktivit 
sdílení kol a elektrokoloběžek 
soukromými firmami

Historické centrum je zahlceno parkujícími vozidly, a to včetně 
atraktivních veřejných prostranství. Chybí optimální parkovací kapacity 
pro obyvatele i návštěvníky města v širším centru (P+R) a v docházkové 
vzdálenosti MPR  a stávající kapacity parkovacích domů (ul. Koželužská, 
Namiro) nejsou plně využívány. 

problém s přemírou parkování - nám. Republiky, 
Sokolská apod.

DOT PUMMO 
Parkovací politika 
zpracované ÚS VP: US nám. 
Republiky a navazující ulice, US 
Sokolská-Záměčnická

Zatížení území na hranici parkovací zóny v centru a u nádraží 
parkujícím vozy (řidiči se vyhýbají placení parkovného). 

např. ul. Wellnerova Krapkova, Studentská nebo 
uličky za Hlavním nádražím ve Starých 
Hodolanech.

Problém deficitu parkovacích stání na sídlištích - veřejná prostranství 
jsou minimalizována a z velké části využita pro dopravu v klidu.

DOT řešeno v jednotlivých regulačních 
plánech (RP) sídlišť

Problematické řešení dopravy v nových obytných lokalitách, zejm. v 
okrajových částech města (slepé dopravní závleky, nedostatečná šířka 
veřejných prostranství apod.).

SP 

Různá obytná kvalita VP centra a ostatních čtvrtí

Méně kvalitních pobytových veřejných prostorů na sídlištích, absence 
kvalitních prostranství, která by tyto obytné celky charakterizovala. Místa 
přirozené venkovní kumulace obyvatel sídlišť mají nízkou pobytovou 
kvalitu a architektonickou úroveň parteru.

původní vybavenost sídlištních celků - postupná 
revitalizace, snížená údržba, některé objekty a 
na ně navázané prostory již neplní kvalitně 
funkci odpovídající subcentra: např. Terrerovo 
nám., subcetrum na Tabulovém vrchu, objekty 
u Zenitu na Velkomoravské, Zikova - vazba 
pouze na obchody

DOT řešeno v jednotlivých regulačních 
plánech (RP) sídlišť; dále ÚP - 
koncepce subcenter 
na některé lokality existují studie - 
např. Terrerovo nám., částečná 
úprava subcentra Foerstrova apod.

Centralizace městského života na dvě historická náměstí, zanedbání a 
nedostatečný rozvoj lokálních center v jednotlivých čtvrtích; nízká 
míra propojení života v centru a ostatních částí města.

SP 
DOT 

Zanedbanost některých veřejných prostranství v historickém centru. např. Žižkovo nám., nám. Hrdinů, nám. 
Republiky, Kačení

DOT postupné realizace dle 
dlouhodobého investičního plánu 
(DIP) - viz poznámka*, ale město na 
ně nemá peníze, takže se realizují 
postupně v čase v závislosti na 
dotačních titulech atd., mnohdy 
jsou vázány na potřebu řešení 
havarijních stavů sítí apod., což 
může působit neuceleně (a 
nesystematicky)

Nevyužitý potenciál městských tříd. tř. Svobody, Masarykova, ale i další významné 
ulice, které by mohly být městskými třídami 
(dle ÚP jsou)

nákladné realizace v čase - viz 
poznámka*
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Nedostatečná správa a údržba veřejných prostranství

Nízká míra naplňování vytvořených strategických dokumentů a 
koncepcí - roztříštěnost správy majetku a postupné realizace.

DOT viz poznámka* a výše uvedené

Podinvestovanost veřejných prostranství a zeleně, dlouhá příprava 
projektů a následných realizací.

DOT 

DeÞcity krajinného zázemí a zeleně ve městě

Nedokončenost zeleného parkového prstence v severní části centra. projednává se - Park na Dlouhé, další rozšíření 
je reálné po vymístění DEPA DPMO, ASO park na 
severu MPR představuje alternativní propojení 
historických parků

DOT pořizuje se studie Park na Dlouhé, 
vyhledávací studie pro vymístění 
DEPA, studie ASO parku se bude 
pořizovat v roce 2021

Nedostatečné využití rekreačního potenciálu řek a nábřeží. Břehy 
neplní roli celoměstsky významného veřejného prostou, na mnoha 
místech jsou nevyužity a málo přístupné. 

břehy Mlýnského potoka, některé části Moravy a 
Bystřice

DOT řešeno v UPD (prostupnost sídla do 
krajiny a prostupnost kolem řek), 
postupně v čase realizace PPO - 
zpracování provozního řádu 
náplavek - v přípravě (jedná se o 
"kamenná" nábřeží). Prostupnost 
kolem řek a propojení parků 
pomocí procházkových os a uzlů s 
krajinou řeší koncepčně i strategie 
zeleně, jsou vytipovány 
procházkové osy (trasy) z 
historických parků do krajiny 
pomocí propojení jednotlivých VP a 
stromořadí, tyto VP budou mít 
prioritu realizace. Realizuje se 
cyklostezka po celém levém břehu 
Bystřice vč. veřejného osvětlení na 
úseku Jantarová stezka I.etapa.

Omezená dostupnost příměstské přírody v některých částech města. JV a SV  část města obsahuje bariéry do krajiny 
- železniční koridor, výrobní a skladovací areály 
a haly (př. Olma, tiskárna, panelárna atd.) - 
prostupnost je tu omezeně možná kolem řeky 
Bysřičky a historickými cestami např. na sv. 
Kopeček, kolem pevnůstek, velké celky polí 
vedly ke zrušení jemnější sítě polních cest a 
redukci krajinných prvků jako jsou meze, 
remízy, stromořadí apod.

DOT Strategie zeleně: propojení parků 
pomocí procházkových os a uzlů s 
příměstskou krajinou, jsou 
vytipovány procházkové osy (trasy) 
z centra do krajiny pomocí 
propojení jednotlivých VP a 
stromořadí, strategie zeleně 
zahrnuje také koncepci rozvoje 
západní přírodní osy vytvářející 
zelený rekreační polokruh okolo 
města, koncepci dalších os 
vybíhajících do krajiny a severního 
i jižního klínu zahrnujícího lužní 
lesy

Doposud nedostatečné uplatnění principů MZI a HDV ve městě a také 
nedostatek zeleně v ulicích, zejména historického a širšího centra 
vyžadující nutnost jednat se správci sítí o výsadbě v ochranném pásmu 
sítí.

DOT 

DeÞcity služeb a aktivit ve veřejném prostoru 

Vznik velkých nákupních center s sebou nese mj. přesun služeb a 
maloobchodu z městských ulic a problém plíživého vylidňování živého 
centra města.

např. Šantovka. Záměr na rozšíření Šantovka II. 
- je reálně v centru města, ale i další OC

SP 
DOT 

Nedostatečně pestrá skladba služeb a vyžití v některých lokálních 
centrech.

DOT ÚP - koncepce subcenter 

Chybějící zázemí veřejných prostranství, omezené zázemí parků a 
dětských hřišť (např. toalety nejsou v bezprostřední blízkosti, úkryt 
před sluncem apod.) a nižší míra vybavení pro aktivní seniory 
(cvičební prvky apod.). 

DOT 

Relativně velké množství nevyužitých nebo extenzivně využitých 
ploch, které by mohly sloužit jako plnohodnotnná veřejná prostranství, 
parky, odpočinkové zóny a hřiště. 

DOT 

Chybějící “kreativní centrum”, popř. kreativní centra, otevřená 
veřejnosti jako prostory pro podporu kreativních odvětví (tvorbu, 
komunikaci, setkávání, vytváření spoluprací, obchodních příležitostí a 
komunity).

DOT město podpořilo průzkum a 
spolupráci s Kreativními průmysly; 
existují již coworking huby, pevnost 
Poznání, pobočky knihovny jako 
centra atd. 

Nevhodné nebo nedostatečné využívání některých - zejména 
opuštěných - objektů kulturních památek, pevnostního města a 
podzemí.

např. Staroměstská, Hanácká kasárna, areál 
bývalý klášter Voršil (ul. Kateřinská - tř. 
Svobody) - pozn. vázáno na vlastnické vztahy a 
případnou reálnost využití objektů (finanční 
nákladnost), využitelnost

DOT možná využití se objevují v 
některých studiích - např. Hanácká 
kasárna - US VP nám. Republiky, 
spolu s vizí lepšího zpřístupnění 
parkovacího domu v ul. Hanáckého 
pluku; využití městem - kasárna 
jsou ve vlastnictví státu - spolu s 
krajem a případně MUO se (zatím) 
nepodařilo vyjednat a to zejména 
kvůli finančním nákladům na zisk 
budovy a její rekonstrukci

Problém bezdomovectví - výskyt lidí bez domova má vliv na pocit 
bezpečí ve městě. Související řešení problému silovými fyzickými 
prostředky (bariéry, uzavírání, odstraňování laviček apod.) namísto 
měkkých sociálních v důsledku přispívá k tomu, že nepřívětivý veřejný 
prostor je nepřívětivý ke všem.

výskyt - hlavní nádraží, centrum města (okolí 
denního stacionáře ve Wurmové ul., Dómské 
návrší, Biskupské nám. nám. Republiky, Černá 
cesta a další), pozn. jsou lokality, kde byly v 
minulosti odstraněny lavičky na žádost obyvatel 
a KMČ kvůli bezdomovectví

SP 
DOT 

vzniká projekt na přesun charitního 
denního centra z Wurmovy ul., na 
popud obyvatel odstranilo 
Arcibiskupství např. lavičky z 
Biskupského nám.
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Nízká kvalita detailu a vybavení VP

Vizuální smog - nekoncepční zahlcení veřejných prostranství reklamou, 
komerčními sděleními, billboardy. Problém neexistence praktických 
nástrojů, vhodné legislativy a obtížná vymahatelnost požadavků na 
reklamu. 

v MPR lze částčně řešit přes pam. péči, jinde v 
městě je postupná snaha dříve povolená - 
obvykle jako dočasná - reklamní zařízení 
neprodlužovat a odstraňovat (pokud je to v 
majetku města) - problematická jsou zařízení 
na cizích pozemcích

DOT vzniká metodika Označování 
provozoven v MPR a jejím 
ochranném pásmu (spolupráce s 
NPU a pam. péčí MMOl), dále je 
sepsaná, ale ještě neschválená 
Koncepce restauračních 
předzahrádek - opět pro MPR a její 
OP; v minulosti byla na OKR studie 
pro reklamní zařízení a stavby... 
nedokončeno; to samé i pro 
prodejní stánky, kdy město obecně 
preferuje mít živý parter než 
stánkový prodej

Nízká kvalita drobné architektury, detailu a designu vybavení 
veřejných prostranství. Nejednotnost mobiliáře vedoucí krom zhoršení 
vizuální stránky veřejných prostranství i k horší údržbě.

DOT je to proces v čase, mobiliář v 
poslední době vytipován jednotný

Neuspokojivý stavebně technický stav uspořádání, detailu, povrchů a 
vybavení některých náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství v MPR, 
který neodpovídá významu lokality. 

např. Denisova - Pekařská (při realizaci použit 
jiný materiál než byl v projektu) a další 
problém je časový odstup projektů  a realizací… 

DOT 

Chybějící lavičky a další mobiliář na významných trasách (především s 
ohledem na seniory a osoby s omezenou schopností pohybu). 

např. trasa od Hl. nádraží do centra, žádoucí je 
doplnění laviček, košů, stojanů na kola… 

DOT pozn. jsou lokality, kde byly v 
minulosti odstraněny lavičky na 
žádost obyvatel a KMČ kvůli 
bezdomovectví

*poznámka: SMOl má zpracovaný 
Dlouhodobý investiční plán (DIP) 
za cca 9 miliard Kč, který ale 
vzhledem k aktuální zadluženosti 
města, ještě nyní prohloubené 
corona krizí a dalšími vládními 
opatřeními, nebude reálné 
naplňovat; je tedy již nyní ale i do 
budoucna problém údržby
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prostranství ve městě Olomouci

PŘÍLEŽITOSTI (POTENCIÁLY)

Zlepšování obytné kvality veřejných prostranství

Zkvalitňování a posilování atraktivity VP historického jádra pro 
návštěvníky i obyvatele města - pojetí VP v MPR jako oblasti, jejíž hodnota 
spočívá v kvalitě celku. 

Zlepšování obytné kvality VP na sídlištích a rozvoj lokálních center a 
jejich VP v jednotlivých čtvrtích. 

Provázaní struktury městských tříd jako urbanistické kostry, jejich 
zpřehlednění a zapojení do celku města a propojení jednotlivých částí města 
skrze tuto síť. Zvýšení pobytové kvality a zlepšení podmínek pro chodce a 
cyklisty v rámci uličních profilů - koncepční odstraňování bariér, doplňování 
stromořadí, mobiliáře a pobytových prvků, zvyšování bezpečnosti, 
přehlednosti atd. zejména v rámci komplexních rekonstrukcí uličních profilů. 

Využívání opuštěných a nevyužitých prostranství a budov (např. i v 
dočasném režimu nebo ve spolupráci s aktivní veřejností) a snaha o získání 
vlivu města nad způsobem využití prázdných hodnotných budov ve 
strategických místech. 

Podpora maloobchodu a běžných služeb v parteru budov pomocí měkkých 
(podpůrných) nástrojů a zkvalitňováním VP v městském centru i v lokálních 
subcentrech.

Koncepční doplňování potřebného zázemí a vybavení VP, zejména pro děti 
a seniory v rámci parků, stávajících dětských hřišť apod.

Nastavení a důsledné uplatňování kvalitativních standardů z hlediska 
používaných materiálů, barev a prováděcích detailů. Snaha o kultivaci a 
efektivní správu VP prostřednictvím sjednocení designu vybavení a 
mobiliáře. 

Eliminace vizuálního smogu a nevzhledné reklamy ve VP. 

Posilování historického a kulturně - vzdělanostního proÞlu města

Posílení historické fortifikační role města v obrazu a struktuře VP - 
odhalování a posilování významu - vzájemná viditelnost a komunikace 
jednotlivých částí a objektů (zachování a obnova průhledů, cest), specifická 
topografie, využití budov, památek a prostranství ve vazbě na ně apod.

Péče o nositele kultury a vzdělanosti - kultivace VP ve vazbě na školy, 
církevní stavby, kulturní památky a jejich propojování s vnitřním obsahem 
budov. Spolupráce s univerzitami a dalšími aktéry na zlepšování obytného 
prostředí města a programu VP.

Podpora umění ve veřejném prostoru, hmotného (výtvarná díla) i 
nehmotného (program - divadlo, tanec apod.). Spolupráce s kulturními 
subjekty a kreativními průmysly.

Zmírňování negativních vlivů automobilové dopravy na kvalitu VP a 
zlepšení podmínek bezmotorového pohybu

Naplňování Plánu udržitelné mobility (PUMMO) a jeho sladění s dalšími 
koncepčními dokumenty (KVP aj.) - pozn.: implementace PUMMO by měla 
řešit další níže zmíněné body týkající se Zmírňování negativních vlivů 
automobilové dopravy na kvalitu VP a zlepšení podmínek bezmotorového 
pohybu. 

Humanizace ulic se silným dopravním zatížením a úprava profilů těchto 
komunikací vycházející vstříc všem uživatelům, zejména - ale nejen - v 
souvislosti s dokončením nadřazeného dopravního skeletu města. 

Využití stávajících podmínek - terénní morfologie, kvality veřejné dopravy, 
apod. - k dalšímu rozvíjení potenciálu města krátkých vzdáleností. 

Podpora pěšího a cyklistického pohybu po městě zlepšováním podmínek a 
postupným odstraňováním fyzických i psychologických bariér. 

Postupné zmírnění zátěže způsobené dopravou v klidu - zejména v centru, 
exponovaných lokalitách a obytných celcích sídlišť. 

Větší míra propojování různých modů dopravy po městě s důrazem na 
preferenci šetrného pohybu. 

Zlepšování podmínek a atraktivity veřejné dopravy - zkvalitňováním 
přístupnosti, podoby a vybavení nástupišť apod.
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HROZBY (RIZIKA)

Rizika procesní a systémové roviny přístupu k VP

Podcenění role VP v organismu města a související podinvestovanost 
tvorby, obnovy a údržby veřejných prostranství > vede k další degradaci 
kvality systému veřejných prostranství.

Neexistence či nedostatečnost koncepčního přístupu a koordinace 
záměrů a investic ve veřejném prostoru > nízká kvalita veřejných 
prostranství, roztříštěnost investic a v důsledku toho i prodražení projektů, 
současně slabá vyjednávací pozice města ve vztahu k soukromému sektoru 
(developeři apod.).

Nezajištění prostředků přímo vyčleněných na zvyšování kvalitu veřejných 
prostranství a chybějící krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé hledisko při 
jejich strukturování > rozptýlenost investičních prostředků, které řeší téma 
zvýšení kvality VP pouze dílčím způsobem či okrajově. 

Neuplatnění stávajících a připravovaných koncepčních a strategických 
dokumentů města souvisejících s veřejných prostorem v praxi, 
neprovádění jejich aktualizace a navazujících dokumentů a projektů > 
vede k absenci koncepce a celkové vize, v důsledku toho k nízké kvalitě 
městského prostředí a současně může oslabit důvěru aktérů a obyvatel k 
vedení a koncepci města.  

Nízká provázanost koncepcí a plánu na výkonnou (politickou) moc města 
> koncepční dokumenty zůstanou teorií a nepromítnou se do praxe.

Nekoordinovanost a nedostatečná součinnost jednotlivých složek města a 
správců veřejných prostranství, majetkoprávní bariéry > nízká celostní 
kvalita VP, roztříštěnost správy a údržby. 

Absence kritérií celostní kvality v tvorbě VP a systému výběru 
projektantů na základě kvality (např. absence arch. soutěží), nízká 
kvalita projektů zaměřených pouze na udržovací a technicko-utilitární 
zásahy a nízká míra zapojování odborníků do tvorby města > slabá 
architektonická úroveň, obytná kvalita a životnost VP. 

Zdlouhavá implementace koncepce VP bez snahy o pozitivní příklady 
skrze pilotní projekty, testovací, rychlá opatření, dlouhá příprava 
projektů a následných realizací > ztráta důvěry, mandátu města ve vztahu 
k široké veřejnosti. 

Plánování VP bez zapojení obyvatel, nedostatečná nebo slabá komunikace 
směrem k veřejnosti a klíčovým místním aktérům > ztráta důvěry a 
mandátu vedení města, lidé se neztotožní s výsledkem a nenesou pocit 
spoluzodpovědnosti za kvalitu prostředí. 

Zvyšování dopravní zátěže a nedostatečné podmínky pro šetrnější 
pohyb po městě

Špatná prostupnost města, nízký komfort pohybu po městě z důvodu 
neřešení stávajících a vytváření nových bariér pěšího a cyklistického 
pohybu po městě > celkově nízká kvalita, nižší živost VP a menší 
bezpečnost, menší prosperita služeb v parteru, menší tlak na péči o kvalitu 
detailu parteru > prohlubující se zanedbanost, vandalismus apod. 

Nedostatečné podmínky pro pohodlnou chůzi, využití kola nebo veřejné 
dopravy po městě vede k většinovému využívání osobního auta > další růst 
dopravní zátěže a počtu automobilů, vyvolávající tlak na zvyšování 
komunikačních i parkovacích kapacit.

Malý důraz na propojování jednotlivých módů dopravy (veřejná, osobní, 
bezmotorová) > existence rozsáhlých neobsloužených oblastí města, 
nedosažení principu města krátkých vzdáleností.

Nedostatečné propojení města a krajiny způsobené pomalým a 
nesouvislým budováním cyklistické infrastruktury > neexistence 
komplexního systému cyklotras, nízká dostupnost krajiny. 

Opomenutí obytné kvality v rozvoji MHD, tj. kvalita VP v okolí 
přestupních bodů a zastávek snadná dostupnost, bezbariérovost 
zastávek, čistota, přehlednost systému atd. > ztráta atraktivity veřejné 
dopravy, motivace k využívání osobního auta.

Rozdílné zájmy města a státu (popř. kraje) v úrovni nadřazených 
komunikací a dálnic vedoucích přes město > potenciální konflikt a 
nedohoda na cílovém stavu komunikací - stát narozdíl od města tolik neřeší 
dopad na dopad na bezprostřední okolí.

Úpravy profilů ulic a zejména městských tříd bez zohlednění komfortu 
pro všechny uživatele > nízká kvalita VP, konflikty mezi jednotlivými 
uživateli, nebezpečnost.
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Lepší zapojení nových obytných lokalit do organismu města stanovením 
požadavků na kvalitu VP a dopravního napojení. 

Posilování dostupnosti a kvality zeleně a přírody ve městě

Dokončení - propojení - parkového prstence okolo centra. 

Naplňování kulturně- a přírodně- rekreačního potenciálu řek a nábřeží, 
jejich větší zapojení do organismu města - pojetí prostoru řek jako 
celoměstsky významného veřejného prostoru. 

Zvyšování dostupnosti celků rekreační krajiny v zázemí města, zlepšení 
prostupnosti města a krajiny systémem zelené infrastruktury - rozvíjení 
spojitého systému zelených os a propojení napříč městem. 

Uplatnění koncepčních a strategických dokumentů, které řeší systém 
městské zeleně v souvislostech jako celek: koncepce uspořádání krajiny a 
městské zeleně v ÚP, Strategie zeleně a management údržby.

Naplňování cílů dokumentů, které řeší téma hospodaření s dešťovou 
vodou a modrozelené infrastruktury v kontextu adaptace města na 
klimatickou změnu: Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, 
Hospodaření se srážkovým vodami - cesta k MZI a Městské standardy objektů 
HDV a MZI.

Zkvalitnění a zefektivnění přístupu k VP v procesní rovině

Větší provázanost již hotových i připravovaných koncepčních, územně-
plánovacích a strategických dokumentů, jejich komunikace směrem k 
veřejnosti a naplňování v nich uvedených principů a postupné uplatňování 
jejich cílů v praxi.

Efektivní příprava projektů tvorby a obnovy VP umožňující zapojení 
odborníků a včasnou a kvalitní realizaci.

Vyčlenění prostředků města přímo určených na rozvoj veřejných 
prostranství města, ta aby nebylo téma rozmělněno v dílčích rozpočtových 
kapitolách.

Spolupráce a strategie jednání s developery; spolupráce a zapojení 
neziskového sektoru, místní aktivní veřejnosti a kulturně-společenských 
iniciativ do tvorby a péče o o VP.
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Neřešení problémů spojených s dopravou v klidu, nedostatečné 
naplňování parkovací politiky > zahlcení VP auty na úkor dalších aktivit a 
využití, degradace VP (zabírání prostoru, bariéry, exhalace atd.)

Nedostatečná regulace automobilové dopravy v historickém jádru města > 
degradace VP. 

Snižování kvality a dostupnosti krajiny a přírody ve městě

Nedostatečné propojení parků a zelených ploch do systému zelené 
infrastruktury, např. nepropojení parkového prstence kolem historického 
jádra > neucelenost systému zeleně ve městě, nevyužítí potenciálu 
relaxačních příležitostí ve vazbě na centrum a okolní lokality v širším centru 
města, ztráta atraktivity. 

Nedostatečná péče o parky a zeleň, úbytek zeleně vlivem 
nekoordinovaných stavebních zásahů do VP, konflikt mezi výsadbou 
stromořadí a správci inženýrských sítí > nízká kvalita vegetace ve městě. 

Řešení oblastí kolem řek a nábřeží bez důrazu na kvalitu VP - pouze 
utilitární zásahy (např. technické vyřešení PPO) > ztráta cenného prostoru, 
nevyužití celoměstského rekreačního potenciálu, prohlubování vnitřní 
periferie.

Nezohlednění role MZI, nízká míra implementace principů hospodaření s 
dešťovou vodou do projektů ve VP > problémy s adaptací na změnu 
klimatu, ztráta možnosti čerpat dotace.

Hrozby plynoucí z nedostatečné péče o funkční náplň a detail VP

Absence optimálního technického, sociálního a volnočasového apod. 
zázemí v parcích a dalších zejména rekreačně a pobytově využívaných VP 
- ztráta atraktivity > neyvužívanost, potenciální nebezpečnost > podněcuje 
další degradaci, vandalismus apod.

Neexistence systému a koncepce pro prvky vybavení a mobiliáře > 
nahodilost, roztříštěnost prvků mobiliáře a mnohost typů vede ke zhoršení 
vizuální stránky veřejných prostranství a k složitější, méně efektivní údržbě.

Neřešení vizuálního smogu a reklamy ve VP, absence pravidel, politiky > 
pokračující degradace VP.

Vznik dalších velkých nákupních center > oslabení role a prosperity 
drobných služeb v parteru VP, alternování života v VP.

Řešení bezdomovectví a problémů s vandalismem pomocí tvrdých 
nástrojů a restrikcí (např. odstraňování laviček apod.) namísto měkkých 
sociálních opatření > v důsledku toho je VP nepřívětivý pro všechny 
uživatele.

Nevyužití potenciálu historických a kulturních hodnot města

Nevyužití historického a kulturně - vzdělanostního potenciálu města a 
jeho veřejných prostranství a naopak narušování těchto kvalit (např. 
nerespektování historických hodnot, detailů, degradace VP objektovým a 
vizuálním smogem, přetíženost VP dopravou a komercí, dále také nízká míra 
spolupráce s kreativním sektorem, univerzitou apod.) > může vést ke ztrátě 
kulturní konkurenceschopnosti a image města a atraktivity pro rezidenty i 
návštěvníky. 

Necitlivá technicistní obnova veřejných prostranství > následná ztráta 
jedinečného charakteru prostředí MPR.

Potlačení fortifikační role města a dalších signifikantních kulturně-
historických a duchovních fenoménů v obrazu města a systému VP > 
ztráta jedinečnosti města a jednotlivých míst a VP. 

Nedostatečná snaha města o využití prázdných budov a nevyužitých ploch 
> ztráta kontroly nad rozvojem klíčových lokalit, ztráta příležitosti ke 
koordinovanému oživení města a veřejného prostoru. 
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1.4 Strukturální analýza veřejných prostranství města Olomouce

Strukturální analýza slouží zejména pro vytvoření prostředí a nástrojů pro srozumitelné zpracování 
navazující návrhové části.

1.4.1 Metodika
Systematika výkresů a strukturálních parametrů je záměrně zpracována tak, aby na analytické informace 
bylo možné ve stejné struktuře navázat a rozvíjet je v další, návrhové fázi zpracování KVP.

I. Výkres VP dle typologie (= základní výkres vymezení veřejných prostranství)
Základem efektivní správy veřejných prostranství je jejich vymezení, na nějž navazuje jejich typologické 
zařazení. Jedním z prvních nutných kroků v rámci přípravné části KVP proto bylo vytvořit systematiku 
typologie veřejných prostranství >>> Tab. 2 / str. 12  a základní výkres veřejných prostranství, kterým 
město do této doby nedisponovalo, a s kterým je dále možné pracovat v navazujících fázích práce jako 
s podkladem pro finální Generel VP >>> Schéma VP dle typologie a výkresy VP dle typologie v měř. 
1:5000 / str. 28 a dál. Výkres bude zejména v rovině doplňovaných typologií dále zpřesňován v průběhu 
návrhové fáze a v rámci přípravy výkresu Generelu VP  - kromě VP, která již existují, doplní také propojení 
a další prvky návrhové a eliminuje případné chyby.

 I.1 Vrstvy převzaté z výkresové dokumentace územního plánu
Výkres vychází z územního plánu (ÚP), který je jako nadřazená dokumentace hlavním zdrojem 
dat. Z výkresové dokumentace ÚP byly pro určení sítě parků a uličních prostranství převzaty 
vrstvy: 1. Prostranství (P), 2. Dopravní infrastruktura (D), 3. Plochy veřejné rekreace (R) - systém 
územní zeleně/zeleň parková a zeleň hřbitovů, 4. Plochy veřejné rekreace (R)  - veřejná rekreace 
v krajině/zeleň rekreační krajiny a zeleň rekreačních nábřeží. Tyto vrstvy jsou územním plánem 
plošně přesně vymezené a ve výkresové části znázorněny výplní (šrafou). Síť parků a  uličních 
prostranství je dále doplněna tzv. koncepčními prvky  - plovoucími značkami označujícími v ÚP 
místa, kde je do budoucna počítáno s doplněním/vytvořením veřejného prostranství (především 
v rozvojových oblastech).

Pro potřeby KVP byly tyto vrstvy dále upraveny. Vzhledem k tomu, že je územní plán dokument 
návrhový, byly přejaté prvky v základním výkresu na základě vlastního průzkumu území rozděleny 
na plochy stávající a plánované. Prvky dopravní infrastruktury byly rozděleny na část, která 
spoluutváří síť veřejných - uličních prostranství a část, která je čistě dopravní infrastrukturou 
(železnice, apod.). Uliční prostranství tvoří základní organizační strukturu veřejných prostranství 
a města jako takového.

 I.2 Doplňované prvky a typy veřejných prostranství
Na základě průzkumu města jsou do základního výkresu doplněny další typologie, taky aby byl 
celkový obraz systému VP ucelený. Pro tyto prvky je využit jiný systém grafického pojetí, který 
odpovídá charakteru a adekvátní míře podrobnosti zobrazované informace. 

 Překryvné šrafy “pole” - určeny pro typologii vztaženou k oblasti:
• VP v modernistických strukturách  - jde zejména o modernistická sídliště, kde VP tvoří 

kontinuální prostupný celek a není vhodné fixovat stávající strukturu jeho drobných částí; u 
sídlišť jsou zároveň doplněny návrhové osy komunikací (ulic a parkových cest) dle příslušných 
regulačních plánů

• VP zón a areálů  - areály (výrobní, logistické, zemědělské apod.) tvoří funkčně sepjaté oblasti, 
které v sobě zpravidla kombinují veřejná a neveřejná prostranství. Jejich odlišení je pod 
úroveň podrobnosti tohoto dokumentu, proto volíme překryvnou šrafu, která označuje 
areály jako specifické celky.

 
 Linie a směrové vektory 

Těmito osovými prvky jsou vyznačena liniová prostranství nebo propojení s přibližným průběhem, 
u kterých není vhodné nebo možné určit jejich přesné prostorové vymezení, tj. hranici, šířku, tvar 
apod. Je ale důležité zdůraznit jejich roli v území, spočívající v propojení, prostorové kontinuitě, 
významu urbanistické či jiné osy, lineární stopy přírodní či urbánní historie, apod.

 Plovoucí značky  - piktogramy
Piktogramy volně lokalizují místa a specifická prostranství, která upřesňují nebo doplňují základní 
strukturu VP (uliční prostranství a parky), popř. jde o fenomény, které jsou pro Olomouc důležité. 
Rovněž zde není účelné či možné ohraničovat jejich tvar, ale je vhodné zdůraznit roli a charakter 
místa v území.

II. Další parametry veřejných prostranství
Stanovení dalších parametrů VP - charakteru a významu jednotlivých typů veřejných prostranství - pomáhá 
dále strukturovat principy jejich kvalitního rozvoje, správy a údržby. 

 II.1 Charakter - typ urbanistické struktury
Základní skutečností, která do velké míry předurčuje charakter VP je způsob, jakým je založena 
zástavba, která je vymezuje. Členění města do jednotlivých charakterů podle typu urbanistické 
struktury je nástrojem k odlišení různých přístupů k veřejným prostranstvím a stanovení základních 
principů jejich kvalitního rozvoje. Jiný charakter vykazují VP v historickém jádru, v zahradní čtvrti 
a na sídlišti a odtud také pramení potenciálně odlišné dílčí požadavky na jejich kvalitu  - podobu a 
uspořádání jednotlivých prvků, materiálů, principy pro využití apod.

 
Rozlišení jednotlivých urbanistických struktur respektuje způsob jejich vymezení v ÚP, pouze jejich 
pojmenování upravuje pro potřeby VP. Určení a popis jednotlivých kategorií vp dle charakteru 
(urbanistické struktury) >>> Tab. 3 / str. 14.

 II.2 Hierarchie - význam VP
Hierarchizovaný systém organizuje síť veřejných prostranství podle významu, který má dané VP 
v kontextu města. Hierarchické zařazení ukazuje, jaký standard by měl mít proces úprav těchto 
prostranství a finální podoba místa, jak široký okruh občanů by na něm měl participovat apod. 
Významová hierarchie může dále sloužit jako východisko pro stanovení investičních priorit města. 
Hierarchicky vyšší kategorie VP v řadě případů zároveň přebírají funkci prvků nižších (např. celoměstsky 
významný park může do určité míry hrát roli lokálního prostranství pro své bezprostřední okolí).

Stanovení významu veřejného prostranství považujeme za návrhovou úlohu, protože smysl 
definování hierarchie spočívá ve stanovení cílové (ideální) hierarchie, nikoli v popisu stávajícího 
stavu. V rámci analýzy proto stanovujeme kritéria, na základě kterých lze posléze stanovit úroveň 
hierarchie jednotlivých VP:

• Nadměstský význam  - VP, jejichž význam přesahuje hranici města (hlavní náměstí a VP v 
centru  - turistické cíle, hlavní městské třídy, prostranství ve vazbě na hlavní nádraží apod.).

• Celoměstský význam  - VP, která jsou vztažným bodem aktivit celého města  - hlavní parky, 
historická těžiště a osy  - jsou důležitá pro identifikaci obyvatel s jejich městem

• Lokalitní / čtvrťový význam  - důležitá VP čtvrti či lokality, s navazující vybaveností, často 
jsou přestupním uzlem MHD apod. - jsou důležitá pro identifikaci obyvatel s jejich čtvrtí - 
bydlištěm.

• Místní / lokální význam  - společné prostory sousedství a ostatní VP, která mají význam pro 
své nejbližší okolí.

Základní kritéria pro stanovení hierarchické úrovně (klíčem je především role daného VP v 
komplexním celku města a dále potom v celcích dílčích): 

• společenský, historický, kulturní význam místa,
• strukturální a dopravní význam (prostorové parametry, propojení čtvrtí, lokalit, vedení 

tramvaje apod.),
• význam ve způsobu užívání místa (frekventovanost, význam funkcí apod.).

Ve výkresové části se pak zaměřujeme na historický a kulturní význam ve schématech historické 
kompozice a struktury jako základní významové kostry města a jeho VP. Tato schémata podávají 
určitý obraz významu historických cest, VP a dalších prvků v současné struktuře města a slouží jako 
jeden z podkladů pro stanovení hierarchických kategorií VP. 
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>>> Schéma významové hierarchie / str. 17 - 19

II.3 Princip stanovení kategorií veřejných prostranství 
K vybraným kategoriím veřejných prostranství určených v Generelu VP dle níže popsaného klíče 
lze následně vztahovat obecné principy a pravidla.

klíč: 
TYPOLOGIE + CHARAKTER (STRUKTURA) + VÝZNAM (HIERARCHIE) = KATEGORIE VP

příklady: 
• uliční prostranství  - náměstí + rostlá městská struktura + nadměstský význam
• uliční prostranství  - ulice + bloková kompaktní struktura + celoměstský význam
• park + sídlištní struktura + lokální význam

III. Doplňkový parametr - vlastnictví
Povědomí o vlastnické struktuře je klíčové pro stanovení strategie procesů spjatých se správou a údržbou 
VP. Vycházíme z dostupných podkladů předaných zadavatelem a ve výkresové části je strukturujeme do 
několik soutisků, které poskytují základní obrázek o vlastnické struktuře veřejných prostranství. Drtivá 
většina VP Olomouce je ve veřejném vlastnictví, určitým specifikem je docela výrazný podíl univerzity na 
správě VP. Problémy spjaté s různorodostí požadavků na kvalitu VP může způsobovat struktura vlastnictví 
a správy uličních prostranství roztříštěná mezi jednotlivými subjekty veřejné správy, resp. tj. stát, kraj, 
město (SMOl). Úprava vlastnických vztahů tak může být jedním z efektivních nástrojů zkvalitňování VP.
>>> Schéma VP dle vlastnictví / str. 21

IV. Doplňkový parametr - míra stability VP
Nemalá část řešeného území zahrnuje plochy, kde se dle ÚPD předpokládá změna:  tj. přestavba  - 
transformace stávajícího využití na nové využití nebo dostavba území. Z hlediska KVP jsou tato území 
podmíněná urbanistickou rozvahou (v níž založení kvalitní struktury VP hraje klíčovou výchozí roli) a teprve 
potom v nich lze uplatnit principy pro detail VP. Rozdělujeme proto oblast města z pohledu VP na stabilní 
(plochy stabilizované) a rozvojovou část (plochy zastavitelné, ploch přestavby).
>>> Schéma VP dle míry stability / str. 22
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tab. 2 TYPOLOGIE

Veřejná prostranství (VP)
- tj. veřejná prostranství uvnitř řešeného území (uvnitř hranice kompaktního sídla) a dle definice pojmu stanovené v § 34 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn.

Typ VP (název) Popis Dílčí podtypy Komentář Grafické zobrazení  
(způsob vymezení)

Datový zdroj

uliční prostranství Uliční prostranství tvoří základní organizační 
kostru veřejných prostranství města, která je 
vymezená uliční čarou.

ulice výplň plochy ÚPD - územní plán 
(prostranství, dopravní 
infrastruktura)náměstí, návsi výplň plochy

centrální veřejná prostranství a křižovatky výplň plochy

městské nábřeží (ulice podél vody) výplň plochy

parková prostranství Parková prostranství jsou nezastavěnou částí 
urbánních bloků a tvoří hlavní složku systému 
městské zeleně.

parky výplň plochy ÚPD - územní plán (systém 
sídlení zeleně)

hřbitovy Přístupné zpravidla v časově omezeném režimu - 
tj. např. zamykané na noc apod.

výplň plochy

liniová prostranství Liniová prostranství vedou odněkud někam - jde 
typicky o spojnice, trasy a cesty nad rámec 
systému uličních prostranství. 

propojení skrz urbánní blok, pasáž Prostupy urbánními bloky tvoří systém sekundární 
prostupnosti území. Přinášejí do systému 
„prokrvení” samotných bloků i navazující uliční 
sítě a vytváří tak větší škálu charakterů prostředí. 
Typické a důležité jsou např. pro historické jádro 
města.

linie - vektor (osa / šipka ) vlastní průzkum

stezka podél vody Jde o zdůraznění pěších cest podél vodních toků,  
které mají charakter promenády nebo rekreační 
trasy, a jsou hierarchicky výše postavené než 
okolní navazující prostranství.

linie - vektor (osa) vlastní průzkum

osa komunikace v modernistické struktuře Jde o návrhovou síť komunikací převzatou z 
příslušného regulačního plánu daného sídliště.

linie - vektor (osa) ÚPD - regulační plány

specifická 
prostranství

Další typy veřejných prostranství nad rámec prvků 
převzatých z nadřazené územně plánovací 
dokumentace a také pro město Olomouc důležité 
nebo opakující se fenomény, které je vhodné ve 
struktuře VP zdůraznit. 

pěší lávka, přemostění Zpravidla jde o spojení břehů přes vodní tok. plovoucí značka (piktogram) vlastní průzkum

veřejně přístupné dvory, vnitrobloky  
a zahrady

Mohou být přístupné také jen v časově omezeném 
režimu - tj. např. zamykané na noc apod. - 
podobně jako hřbitovy.

plovoucí značka (piktogram) vlastní průzkum

VP ve vazbě na církevní stavby Prostranství v okolí dominanty církevního objektu, 
jehož charakter (popř. využití) souvisí s obsahem 
nebo charakterem stavby - např. předprostor 
kostela.

plovoucí značka (piktogram) vlastní průzkum

VP ve vazbě na vojenské a fortifikační 
stavby, prvky

Prostranství, jehož charakter (popř. využití) je 
ovlivněn obsahem nebo charakterem přilehlé 
fortifikační či vojenské stavby nebo prvku.

plovoucí značka (piktogram) vlastní průzkum

VP v roli lokálního ohniska Zdůraznění prostranství, které tvoří urbanistické i 
společenské centrum dané lokality - návsi, centra 
sídliště apod.

plovoucí značka (piktogram) vlastní průzkum

VP dopravní Prostranství v okolí dopravních staveb, terminály a 
přestupní uzly veřejné dopravy apod.

plovoucí značka (piktogram) vlastní průzkum

 1
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potenciální 
prostranství

Jde o návrhová (plánovaná) veřejná prostranství, 
která zatím nelze (vzhledem k nedořešenému 
charakteru okolního území) vymezit konkrétně 
plošnou šrafou, ale jen lokalizovat bodově.

plovoucí značka (piktogram) ÚPD - územní plán 
(koncepční prvky - plovoucí 
značka “VP”)

veřejná prostranství 
sídlišť a 
modernistické 
zástavby

VP na sídlištích a v modernistické zástavbě tvoří 
prostupný celek a není v něm vhodné fixovat 
stávající strukturu jeho drobných částí - proto 
volíme překryvnou šrafu, která tento celek 
reprezentuje.

překryvná šrafa (“pole”) ÚPD - regulační plány 
(hranice řešených území)

veřejná prostranství 
zón a areálů

Areály (výrobní, logistické, zemědělské apod.) 
tvoří funkčně sepjaté oblasti, které v sobě 
zpravidla kombinují veřejná a neveřejná 
prostranství. Jejich odlišení je pod úroveň 
podrobnosti tohoto dokumentu, proto volíme 
překryvnou šrafu, která označuje areály jako 
specifické celky. 

překryvná šrafa (“pole”) ÚPD - územní plán (hranice 
území s urbanistickou 
strukturou a areálový typ)

Veřejný exteriér města  
- tj. nepřístupné nebo jen částečně přístupné plochy, avšak s vysokým vlivem na kvalitu okolních VP a prostranství pro 

pobyt člověka mimo řešené území (v krajině). Prvky veřejného exteriéru města mají spíše roli informativních prvků, ale i 
k nim je třeba se v návrhové části vyjádřit, i když v menší míře podrobnosti stanovených principů než pro standardní VP 
(viz výše).

Typ (název) Popis Dílčí podtypy Komentář Grafické zobrazení  
(způsob vymezení)

Datový zdroj

plochy dopravní 
infrastruktury

Jde např. o rychlostní silnice, nadjezdy, železnice 
apod. s vlivem na kvalitu prostředí a veřejných 
prostranství v bezprostředním okolí. 

výplň plochy ÚPD - územní plán 
(prostranství, dopravní 
infrastruktura)

plochy rekreační  
krajiny

Jde o celky krajiny určené pro rekreaci a pobyt 
člověka. 

plochy rekreačních nábřeží výplň plochy ÚPD - územní plán (veřejná 
rekreace v krajině)

plochy rekreační krajiny výplň plochy ÚPD - územní plán (veřejná 
rekreace v krajině)

plochy lesní výplň plochy ÚPD - územní plán (veřejná 
rekreace v krajině)

liniová prostranství  
v krajině

Jde o (potenciálně) rekreační trasy, které tvoří 
systém zelené infrastruktury města a bezmotorové 
prostupnosti městské a příměstské krajiny. Mohou 
reflektovat historickou cestní síť.

rekreační cesta nebo stezka v krajině linie - vektor (osa) vlastní průzkum

záhumenní cesta linie - vektor (osa) vlastní průzkum

 2
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tab. 3 CHARAKTER (struktura)

Charakter - název 
urbanistické 
struktury  
pro potřeby KVP

Odpovídá struktuře 
zástavby  
a terminologii v ÚP

Popis charakteru VP Příklad

Rostlá městská 
struktura 

m kompaktní rostlý 
městský typ

Tento typ struktury odpovídá zejména nejstarším částem památkově 
chráněného historického jádra města. Dlouhodobě stabilizovanou zástavbu 
tvoří nepravidelné, ale kompaktní stavební bloky. Stavební čára je zpravidla 
uzavřená (kompaktní) a totožná s uliční čárou. Prostor ulice je zpravidla 
vymezen fasádou objektů nebo zdí. 

Veřejná prostranství slouží zejména pobytové a obchodně-společenské 
funkci. Dominují uliční prostranství formovaná historickými cestami a 
zavedenými propojeními. Dlážděná náměstí na křížení cest původně sloužila 
zejména jako tržiště a společenská těžiště. Ulice bývají užší a křivolačejší, 
jejich prostorové parametry odpovídají době vzniku - nejsou primárně 
dimenzovány pro výrazné dopravní zatížení, odpovídají morfologii terénu. 
Systém uličních prostranství doplňují pěší průchody, pasáže a veřejně 
přístupné dvory a zahrady. Významné církevní i profánní budovy často tvoří 
dominantu o velikosti celého bloku. V centru převládá pěší pohyb, doprava 
je převážně obslužná, cílová a často druhově či časově omezená. Uliční 
prostor obvykle není segregován dle druhu dopravy. 

Městská památková 
rezervace 

Bloková kompaktní 
struktura 

b blokový typ Struktura zahrnuje zejména oblasti města rozvíjené na místě zbořených 
hradeb. Jde o komponovanou - plánovanou, zástavbu, založenou nejčastěji 
na přelomu 19. a 20. století, ale patří sem i soudobé celky zástavby s 
pravidelnými, většinou kompaktními bloky. Zástavbu tvoří domy středního 
měřítka, které uzavírají vnitrobloky s rozmanitým využitím. 

Veřejná prostranství jsou jasně vymezena fasádou objektů, tvoří je převážně 
uliční prostranství a parky. V ulicích se vyskytuje komerční parter, 
stromořadí, místy také okrasné předzahrádky. Náměstí vznikají většinou na 
křížení ulic a vynecháním bloku, bývají zdůrazněná dominantou (kulturní, 
sakrální, veřejného vybavení apod.), často také parkovou úpravou.  
Ulice jsou širší, dosahují až parametrů komponovaných, celoměstsky 
významných městských tříd, kterými jsou mj. vedeny linky tramvají. 
Zpravidla umožňují parkování. 

Masarykova třída, 
Praskova, Wanklova, 

Dukelská 

Bloková rozvolněná 
struktura

b blokový typ Zástavbu tvoří převážně solitérní objekty menšího měřítka, většinou v 
samostatných zahradách - vily, rodinné a činžovní domy. Jedná se o zástavbu 
vznikající od 19. století do současnosti – patří sem např. vilové čtvrti, 
novodobá satelitní městečka. Struktura zahradního města často navazuje 
často jako mladší část obce na původní venkovská jádra a je dána souvislou, 
plánovanou parcelací. Stavební čára je otevřená, zpravidla ustoupená za 
uliční čáru.

Veřejná prostranství jsou nejčastěji zřetelně vymezena plotem či zídkou - 
typ oplocení bývá nositelem charakteru daného území. Uliční síť je většinou 
založená, komponovaná a pravidelná a současně reaguje na terénní 
podmínky. Náměstí často disponují parkovou úpravou. Ulice jsou klidné, 
obytné s obslužnou, cílovou dopravou. Objevuje se drobné podnikání v 
přízemí, ale parter nebývá souvislý. Profil ulic bývá zpravidla jednoduše 
strukturovaný - odděluje pěší a vozovku, někdy umožňuje existenci 
stromořadí, většinou také parkování. 

Boleslavova, Bořivojova, 
Vlkova  (Lazce)

 1
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Sídlištní struktura p sídlištní volný typ Jde o poválečnou zástavbu druhé poloviny 20. století - zejména prstenec 
sídlišť v jihozápadní části města; ale mohou sem patřit také další zpravidla 
monofunkční celky, komponované v obdobném duchu, určené nejen pro 
bydlení. Strukturu charakterizuje kompozice solitérních staveb zasazených 
do volného prostranství bez požadavků na stavební čáru k ulici. Bodové a 
deskové vícepodlažní obytné budovy se střídají s uzavřenými areály a 
pavilony občanské vybavenosti. 

Charakteristický je vyšší podíl veřejných prostranství (60–80 %) než v 
ostatních městských strukturách (30 %). VP vytvářejí kontinuální prostor 
velkého měřítka, který zahrnuje zpevněné komunikace, více či méně 
komponovanou zeleň, pásy předzahrádek, dětská hřiště apod., jsou obtížně 
vymezitelná. Chodníky jsou zpravidla vedeny volně v zeleni, zřetelně 
segregovány od automobilové dopravy. Pojížděné komunikace slouží pro 
dopravní obsluhu jednotlivých domů, často navazují na plošná parkoviště. 
Souvislý komerční parter se na sídlišti primárně nevyskytuje, obchody a 
provozovny se koncentrují ve střediscích občanské vybavenosti. Prostranství 
ve vazbě na veřejnou vybavenost často tvoří centrum sídliště. 

Zikova (sídl. Povel) 

Rostlá vesnická 
struktura

v kompaktní rostlý 
vesnický typ

Kompaktní rostlý vesnický typ je charakteristický pro historické jádro 
bývalých samostatných vesnic. Historické jádro obecně zahrnuje nejstarší 
část sídla, soubor objektů s parcelací a stavebním fondem založeným před 
koncem 19. století. V Olomouci se jedná se o sevřenou řadovou zástavbu 
původně přízemních, později patrových domů, která je orientovaná zejména 
podélnou stranou k veřejnému prostranství. Stavební čára je uzavřená 
(kompaktní) a zpravidla identická s uliční čárou. Ulice bývají užší. 

Centrálním veřejným prostranství bývá náves jako nejstarší a nejvýznamnější 
prostor, centrum lokálního života, prostor pro kulturní a společenské akce – 
lidové zábavy, sezónní slavnosti, ale i běžné činnosti a setkávání všech 
obyvatel. Mnohdy se v nich nacházejí stavby veřejného charakteru nebo 
protipožární nádrže či rybníky. Obecně je typickýměkký charakter rozhraní 
jednotlivých částí veřejných prostranství a větší organičnost detailu. 

Gagarinova, Vítězství, 
Horní Úlehla (Droždín)

Areálová struktura a areálový typ Součástí města jsou také zóny a areály sloužící různému využití, nejčastěji 
výrobě, zemědělství, komerci a skladování. Hybridní zástavba rozmanitého 
měřítka (často s podílem větších solitérních objektů a hal) bývá obklopena 
rozsáhlými zpevněnými plochami. Některé areály jsou zčásti nebo kompletně 
oplocené.  

Uspořádání a měřítko vnitřního prostředí jsou závislé na konkrétním využití 
areálu a související potřebě reprezentativnosti, stejně tak míra veřejné 
přístupnosti jeho vnitřních ploch. Veřejná prostranství areálu mohou být 
přístupná také pouze v režimu. Areály jsou často závislé na dopravě a bývají 
připojeny na kapacitní dopravní infrastrukturu kvůli obsluze a zásobování 
kamiony. Také vnitřní komunikace jsou zpravidla dimenzovány pro tyto účely, 
méně pak pro pobyt a pohyb člověka. Z hlediska vlivu na veřejný prostor 
jsou nejproblematičtější areály, které vytvářejí rozsáhlé monofunkční zóny.

prům. zóna při ul. 
Šlechtitelů

Solitérní atypické 
budovy

s solitérní typ Specifickou kategorií jsou objekty většího měřítka, které jsou záměrně 
komponované jako solitéry. Zpravidla mívají veřejnou nebo komerční funkci - 
patří sem např. některé administrativní, obchodní stavby apod. 
Bezprostředně související VP se funkčně i kompozičně pojí se stavbou, ale 
současně by měly (bez zbytkových ploch) navázat na navazující systém VP. 

VP v okolí OC Šantovka
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2 Grafická (výkresová) část 
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Kompozice	a	struktura	města	a	okolí

městské	hradby	(dle	II.	vojenského	mapování	1836-52)

železnice	dle	II.	vojen.	mapování

historické	cesty	vedlejší	a	k	fortům	(dle	III.	vojen.	mapování)

historické	cesty	hlavní	(dle	II.	vojen.	mapování)

venkovská	jádra	obcí	(dle	II.	vojen.	mapování)

vodní	toky	(dle	II.	vojen.	mapování)

Předsunuté	forty

forty	zachované

forty	částečně	zachované

forty	zaniklé

Kompozice	a	struktura	města	a	okolí

městské	hradby	(dle	II.	vojenského	mapování	1836-52)

železnice	dle	II.	vojen.	mapování

historické	cesty	vedlejší	a	k	fortům	(dle	III.	vojen.	mapování)

historické	cesty	hlavní	(dle	II.	vojen.	mapování)

venkovská	jádra	obcí	(dle	II.	vojen.	mapování)

vodní	toky	(dle	II.	vojen.	mapování)

Předsunuté	forty

forty	zachované

forty	částečně	zachované

forty	zaniklé

směr	Lipník	n.	Bečvou
(Leipnik)

směr	Šternberk
(Sternberg)

směr	Přerov	(Prerau)

směr	Tovačov
(Tobitschau)

SCHÉMA	VÝZNAMOVÉ	HIERARCHE

směr	Prostějov
(Prossnitz)

historická	struktura	a	kompozice	
jako	základní	významová	kostra	města

směr	Náměšť	na	Hané
(Namiescht)

směr	Litovel
(Littau)

SCHÉMA VÝZNAMOVÉ HIERARCHIE
historická struktura a kompozice jako základní významová kostra města
01.A SCHÉMA VÝZNAMOVÉ HIERARCHIE
historická struktura a kompozice jako základní významová kostra města
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Kompozice a struktura města a okolí

městské hradby (dle II. vojenského mapování 1836-52)

železnice dle II. vojen. mapování

historické cesty vedlejší a k fortům (dle III. vojen. mapování)

historické cesty hlavní (dle II. vojen. mapování)

venkovská jádra obcí (dle II. vojen. mapování)

vodní toky (dle II. vojen. mapování)

Předsunuté forty

forty zachované

forty částečně zachované

forty zaniklé

kHistorická ompozice a struktura města a okolí

městské hradby (dle II. vojenského mapování 1836-52)

železnice dle II. vojen. mapování

historické cesty vedlejší a k fortům (dle III. vojen. mapování)

historické cesty hlavní (dle II. vojen. mapování)

venkovská jádra obcí (dle II. vojen. mapování)

vodní toky (dle II. vojen. mapování)

Předsunuté forty

forty zachované

forty částečně zachované

forty zaniklé

směr Lipník n. Bečvou
(Leipnik)

směr Šternberk
(Sternberg)

směr Přerov (Prerau)

směr Tovačov
(Tobitschau)

SCHÉMA VÝZNAMOVÉ HIERARCHE

směr Prostějov
(Prossnitz)

historická struktura a kompozice 
jako základní významová kostra města

směr Náměšť na Hané
(Namiescht)

směr Litovel
(Littau)

01.B SCHÉMA VÝZNAMOVÉ HIERARCHIE
historická struktura a kompozice jako základní významová kostra města
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Kompozice a struktura centra města 

m

hi

v

vodní toky (dle II. vojen. mapování)

kHistorická ompozice a struktura centra města 

veřejná prostranství a cesty 
dvě hlavní tržiště - Horní a Dolní nám. a uliční síť, která se 
z nich rozbíhá a navazuje na staré obchodní cesty

hranice města

Michalské 
návrší

koncentrace 
řemeslnicko-kupeckých 
osad

Předhradí 
a Dómské
návrší

pův. komunikační osy - přibližný průběh obch. cest dálkového
i lokálního významu (9. - 10. století, autor: Petr Večeřa) 

nejstarší jádra osídlení Olomouce (9. - 10. století,
autor: Petr Večeřa)

církevní stavby 

vodní toky (dle stabilního katastru 1833)

(dle stabilního katastru 1833)

(dle stabilního katastru 1833)

(dle stabilního katastru 1833)

 

01.C SCHÉMA VÝZNAMOVÉ HIERARCHIE
historická struktura a kompozice jako základní významová kostra města
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02 SCHÉMA VP DLE STRUKTURY ZÁSTAVBY
určení základního charakteru veřejných prostranství

M 1: 42000

LEGENDA

Informativní / podkladové vrstvy

hranice města Olomouce

Rostlá městská struktura

plochy zastavitelné, plochy přestavby

Bloková kompaktní struktura

Bloková rozvolněná struktura

Sídlištní struktura

Rostlá vesnická struktura

Areálová struktura

Solitérní, atypické budovy

Podrobný popis charakteru urbanistických struktur ve vztahu  
k VP a ÚP > viz  tab.3 /str. 14

hranice lokalit dle ÚP 
hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

VP dle struktury zástavby

Rozvoj území dle ÚP
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03 SCHÉMA VP DLE VLASTNICTVÍ

M 1: 42000

LEGENDA

Informativní / podkladové vrstvy

SMOL a jeho složky, organizace
 - a.s. v majetku města:
 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
 Technické služby města Olomouce, a.s. 
 Správa nemovitostí Olomouc a.s.
 AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
 Lesy města Olomouce, a.s.
 - příspěvkové organizace:
 Hřbitovy města Olomouce
 Knihovna města Olomouce
 Moravské divadlo Olomouc
 Zoologická zahrada Olomouc

Česká Republika
 - a.s. v majetku státu:
 České dráhy a.s.
- subjekty s právem hospodaření s majetkem státu:
 Povodí Moravy s.p.
 Ministerstvo obrany
 Ředitelství silnic a dálnic
 Správa železniční dopravní cesty
 Státní pozemkový úřad
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 Lesy ČR 

hranice města Olomouce

Statutární město Olomouc (SMOL) a jeho složky

Česká republika (ČR)  - stát a jeho složky

Olomoucký kraj

Univerzita Palackého

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

VP dle vlastnictví
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04 SCHÉMA VP DLE MÍRY STABILITY
 - rozdělení města na stabilní (plochy stabilizované) a rozvojovou část  
(plochy zastavitelné, plochy přestavby)
 - rozvoj území podmíněný územní studií, regulačním plánem 

M 1: 42000

LEGENDA
Informativní / podkladové vrstvy

hranice města Olomouce

Plochy stabilizované v zastavěném území

US ke stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby   
- podmínka / zpracováno

RP - podmínka / zpracováno

 /

 /

 /

Plochy zastavitelné

US ke stanovení podrobnějšího využití ploch a koridorů ve 
prospěch liniových dopravních staveb - podmínka 
US ke stanovení podrobnějšího využití ploch a koridorů ve 
prospěch liniových dopravních staveb (tram. tratí)  - podmínka

US ke stanovení podrobnějšího využití ploch ve prospěch rekreace
 - podmínka / zpracováno

Plochy přestavby

Plochy rekultivace

Plochy stabilizované v nezastavěném území

Plochy pro změnu využití v nezastavěném území

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

Stabilita území (plochy ÚP dle významu)

Plochy podmíněné v ÚP územní studií (US)  
nebo regulačním plánem (RP)

Územní plán města Olomouce vybrané urbanisticky stabilní, ale i rozvojové 
plochy podmiňuje existencí podrobnější územně plánovací dokumentace. 

Z celkového počtu 22 území podmíněných pořízením regulačního plánu 
je vypracováno celkem 13 RP. Na území města dále platí RP MPR a RP 
Teichmannova-Peškova. 

Územní plán zároveň vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Dělí se na: 
ÚS ke stanovení podrobnějšího využití ploch ve prospěch rekreace, ÚS 
ke stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby, ÚS ke 
stanovení podrobnějšího využití ploch a koridorů ve prospěch liniových 
dopravních staveb, ÚS vzešlé z architektonické soutěže. 

Doposud bylo zpracováno 31 US (+ další 3 US jsou v fázi rozpracovanosti) 
z celkového počtu 88 ploch podmíněných územní studií. 

kód označení ÚS / RP- zpracovaná dokumentace 
kód označení ÚS / RP - dosud nezpracovaná dokumentace 

US-25

US-61



23Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

05 SCHÉMA PARKY, ZELEŇ + REKREACE

M 1: 42000

LEGENDA
Informativní / podkladové vrstvy

hranice města Olomouce

plochy lesní dle ÚP

parková prostranství  - zeleň parková dle ÚP stávající / plánovaná

plochy zemědělské dle ÚP

parková prostranství  - hřbitovy

plochy rekreační krajiny stávající / plánované dle ÚP

areál ZOO

zeleň liniová  - návrh dle ÚP

etapy PPO realizované / v realizaci

etapy PPO plánované / v přípravě

plochy zeleně dle Strategie zeleně*

příměstská krajina s rekreačním potenciálem dle Strategie zeleně*

*rozpracovaný dokument Strategie zeleně k datu 12/2020

řeky Morava, Bystřice, Mlýnský potok a další vodní toky a plochy

Plochy příměstské a rekreační krajiny

Veřejná prostranství, systém sídelní zeleně

Protipovodňová ochrana, realizovaná a plánovaná nábřeží

 /

 /
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06 SCHÉMA ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ  
+ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

M 1: 42000

LEGENDA
Informativní / podkladové vrstvy

Veřejná prostranství - uliční prostranství

Dopravní infrastruktura

hranice města Olomouce

budovy (schwarzplan, zdroj: RUIAN)

plochy uličních prostranství stávající / plánované dle ÚP

plochy dopravní infrastruktury stávající / plánované dle ÚP  
(železnice, letiště, dálnice, rychlostní silnice apod.)

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

 /

 /

železniční dráha, vlečka
tramvajová linka
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07 SCHÉMA SÍDLIŠTĚ + AREÁLY

M 1: 42000

LEGENDA

Informativní / podkladové vrstvy
hranice města Olomouce

budovy (schwarzplan, zdroj: RUIAN)

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

VP sídlišť

areál fakultní nemocnice

VP zón a areálů

Veřejné budovy, prostranství sídlišť, areálů 
a modernistické zástavby

kontura areálů MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ

kontura sportovních areálů

Veřejná prostranství - uliční prostranství

Dopravní infrastruktura

plochy uličních prostranství stávající / plánované dle ÚP

plochy dopravní infrastruktury stávající / plánované dle ÚP  
(železnice, letiště, dálnice, rychlostní silnice apod.)

 /

 /

obrysy urbánních celků
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08.A SCHÉMA rekreačních aktivit - centrum města
zdroj: STRAVA HEAT MAPS
cyklo, běh, kombinace  - centrum města

kombinace  - střed města cyklo  - střed města 

běh  - střed města 

Schémata vizualizují data uživatelů volnočasové 
mobillní  aplikace, která zaznamenává údaje o jejich 
sportovních výkonech. Čím ostřejší a silnější je trasa 
v mapě, tím více je ve skutečnosti využívána. Jde sice 
pouze o záznam určitého zlomku populace, která se v 
místech pohybuje, ale i tak lze získat cenné informace 
o veřejném prostoru města. Zejména jsou patrné 
frekventované a z hlediska rekreačního pohybu oblíbené 
trasy a naopak místa nevyužívaná. Stejně tak lze 
vysledovat chybějící úseky rekreačních tras nebo bariéry. 

Zřetelná je např. oblíbenost historických parků v centru 
města pro běh a procházky. Vidíme, že chybí propojení 
parkového prstence v severní části nad historickým 
jádrem. Cyklisté pro pohyb centrem města využívají také 
raději parky než např. Třídu Svobody. Potenciál z hlediska 
sportování mají břehy řeky a naopak veřejná prostranství 
sídlišť jsou pro tyto aktivity minimálně využívaná.
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08.B SCHÉMA rekreačních aktivit - celek města
zdroj: STRAVA HEAT MAPS

kombinace  - celek města cyklo  - celek města 

běh  - celek města 

Schémata vizualizují data uživatelů volnočasové 
mobillní  aplikace, která zaznamenává údaje o jejich 
sportovních výkonech. Čím ostřejší a silnější je trasa 
v mapě, tím více je ve skutečnosti využívána. Jde sice 
pouze o záznam určitého zlomku populace, která se v 
místech pohybuje, ale i tak lze získat cenné informace 
o veřejném prostoru města. Zejména jsou patrné 
trasy frekventované a z hlediska rekreačního pohybu 
oblíbené a naopak místa nevyužívaná. Stejně tak lze 
vysledovat chybějící úseky rekreačních tras nebo bariéry. 

Z celoměstského hlediska mapy ukazují, že těžištěm 
rekreačních běžeckých a cyklistických aktivit je  - ač 
nedokončený  - prstenec historických parků v centru 
města. Dalším výrazným prostorem je nábřeží Bystřice, 
které je oblíbenou rekreační trasou a spojnicí města  
s navazující krajinou. 
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09 VÝKRES VP DLE TYPOLOGIE
(základní výkres VP)
vymezení veřejných prostranství v Olomouci

M 1: 42000

LEGENDA

Informativní / podkladové vrstvy
hranice města Olomouce

plochy zemědělské dle ÚP

řeky Morava, Bystřice, Mlýnský potok a další vodní toky a plochy

Plochy příměstské a rekreační krajiny

Veřejná prostranství, systém sídelní zeleně

plochy lesní dle ÚP

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

parková prostranství  - zeleň parková dle ÚP stávající / plánovaná

parková prostranství  - areál hřbitovů

areál ZOO

 /

Veřejná prostranství - uliční prostranství

Dopravní infrastruktura

plochy uličních prostranství stávající / plánované dle ÚP

plochy dopravní infrastruktury stávající / plánované dle ÚP  
(železnice, letiště, dálnice, rychlostní silnice apod.)

 /

 /

VP sídlišť

areál fakultní nemocnice

VP zón a areálů

Prostranství sídlišť, areálů a modernistické zástavby

kontura areálů MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ

kontura sportovních areálů

Veřejné budovy významné, s vlivem na širší okolí

vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, VŠ, VOŠ, ZUŠ)

významné a solitérní církevní objekty (kaple, kostely)

zdravotní zařízení

významné úřady a instituce veřejné správy

obchody a nákupní centra

sportovní haly a kryté bazény

objekty univerzity

objekty významných kulturních institucí
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10 ROZVRŽENÍ MAPOVÝCH LISTŮ

M 1: 42000

01

02

05

10

17

21

26

31

36 37

16

11

18

22

27

32

12

19

23

28

33

13

20

24

29

34

25

30

35

14

15

06 07 08 09

03 04

LEGENDA

Podkladové vrstvy

Mapové listy 1-37

hranice města Olomouce

řeky Morava, Bystřice, Mlýnský potok a další vodní toky a plochy

hranice mapového listu - formát A3

katastrální mapa (zdroj: ČÚZK)

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)
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SOUHRNNÁ LEGENDA K VÝKRESŮM ANALYTICKÉ ČÁSTI 1:5000

VP v roli lokálního ohniska

VP dopravní

VP ve vazbě na vojenské, fortifikační stavby a prvky

VP ve vazbě na církevní stavbu

pěší lávka, přemostění

veřejně přístupné dvory, vnitrobloky a zahrady

potenciální VP (převzato z ÚP - plovoucí značka VP)

Území s rozvojem podmíněným územní studií nebo regulačním 
plánem dle ÚP  

Veřejná prostranství - specifická prostranství 

Veřejné budovy významné, s vlivem na širší okolí
vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, VŠ, VOŠ, ZUŠ)

významné a solitérní církevní objekty (kaple, kostely)

významné úřady a instituce veřejné správy

sportovní haly a kryté bazény

objekty univerzity

objekty významných kulturních institucí

stávající a návrhové propojení skrz urbánní blok, pasáž 
(určeno na základě ÚP, doplněno na základě připomínek zadavatele a 
vlastního průzkumu)

stávající stezka podél vody
(určeno na základě průzkumu orthofoto mapy, doplněno na základě 
připomínek zadavatele)

stávající rekreační cesta nebo stezka v krajině 
(určeno na základě průzkumu orthofoto mapy, doplněno na základě 
připomínek zadavatele)

stávající záhumenní cesta
(určeno na základě průzkumu orthofoto mapy, doplněno na základě 
připomínek zadavatele)

Veřejná prostranství - liniová prostranství 

obchodní plocha - plovoucí značka VP

zastávka vlaku

Sloup Nejsvětější Trojice

stávající most, lávka (určeno na základě průzkumu orthofoto mapy)

areál letiště

OP

Informativní / podkladové vrstvy
hranice města Olomouce

řeky Morava, Bystřice, Mlýnský potok a další vodní toky a plochy

katastrální mapa - budovy (zdroj: ČÚZK)

katastrální mapa (zdroj: ČÚZK)

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

tramvajová dráha 
železniční dráha, vlečka

obrysy urbánních celků

plochy lesní dle ÚP

plochy zemědělské dle ÚP

plochy veřejné rekreace stávající / plánované dle ÚP

plochy vodní a vodohospodářské dle ÚP

plochy individuální rekreace dle ÚP

Veřejný exterier města  - plochy příměstské a rekreační krajiny

 /

US ke stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby   
- podmínka / zpracováno

RP - podmínka / zpracováno

 /

 /

 /

US ke stanovení podrobnějšího využití ploch a koridorů ve 
prospěch liniových dopravních staveb - podmínka 
US ke stanovení podrobnějšího využití ploch a koridorů ve 
prospěch liniových dopravních staveb (tram. tratí)  - podmínka

US ke stanovení podrobnějšího využití ploch ve prospěch rekreace
 - podmínka / zpracováno

kód označení ÚS / RP- zpracovaná dokumentace 
kód označení ÚS / RP - dosud nezpracovaná dokumentace 

US-25

US-61

Veřejná prostranství  - uliční prostranství

plochy uličních prostranství stávající / plánované dle ÚP

Veřejný exterier města  - dopravní infrastruktura

plochy dopravní infrastruktury stávající / plánované dle ÚP  
(železnice, letiště, dálnice, rychlostní silnice apod.)

 /

 /

plochy přestavby

plochy zastavitelné

Stabilita území (plochy ÚP dle významu)

obchody a nákupní centra

zdravotní zařízení
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3 Workshop aktérů - shrnutí
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Cílem tohoto úvodního workshopu bylo zejména získat povědomí o současném stavu veřejných
prostranství z pohledu jednotlivých subjektů, jež se profesně či zájmově problematice veřejného
prostoru (alespoň částečně) věnují, nebo jejichž agenda se dotýká tématu veřejných prostranství města.
Smyslem bylo získat základní přehled o konkrétních hodnotách a problémech veřejných prostranství a
navázat kontakt a spolupráci s místními klíčovými aktéry.

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 zpracovatel Koncepce ve spolupráci
s útvarem hlavního architekta přistoupil k online alternativě workshopu, která nahradila původně
plánované společné setkání a diskuzi nad mapou. K dispozici účastníkům byly digitální podklady a
podrobné pokyny ke způsobu odevzdání podnětů. Účastníci měli v zásadě dva úkoly: označit na mapě
města konkrétní místa s komentářem týkajícím se kvality veřejných prostranství a vyplnit dotazník, který
směřoval k pojmenování obecných hodnot, problémů a vizí.

Získané podněty a komentáře týkající se současného stavu a potenciálu rozvoje veřejných prostranství
byly využity zejména v analytické části Koncepce a dále budou využity v dalších fázích zpracování KVP  
při koncipování strategických témat a cílů veřejných prostranství. Témata, která mezi účastníky 
workshopu v dotaznících nejvíce rezonovala, jsou zahrnuta ve SWOT analýze, která poznatky o městě 
integruje do strukturovaného přehledu silných, slabých stránek a potenciálů veřejných prostranství 
města Olomouce.

Všem účastníkům děkujeme za přínosné podněty a těšíme se na další spolupráci!

Kdo se zapojil:

1 Cíl a průběh workshopu

aktér konkrétní osoba 
jméno funkce

Lokální instituce, organizace 
Univerzita Palackého prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D. prorektor pro rozvoj

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D dopravní psycholog
Flora Olomouc Ing. Eva Fungličková ředitelka
Dopravní podnik města Olomouce Ing. Pavel Zatloukal místopředseda představenstva
Arcibiskupství olomoucké Mons. Antonín Basler kancléř a pom. biskup

Státní instituce
Povodí Moravy Ing. Zdeněk Děrda ředitel závodu Závod Horní Morava
NPÚ Ing. Jarmila Marková památkářka

Občanské spolky, iniciativy

Kreativní Olomouc Magdaléna Petráková
koordinátorka projektu Kreativní 
Olomouc, předsedkyně spolku

Za Krásnou Olomouc

odpovědi zpracovány kolektivně prostřednictvím výboru a členů zapsaného spolku 
Za krásnou Olomouc -  skupiny, v níž figurují historičky a historikové umění, 
architekti a humanitně zaměření specialisté z jiných oborů

edukační aktivity v Muzeu umění Olomouc a 
ve spolku Za krásnou Olomouc, určené 
dětem a rodičům s dětmi Michaela Čapková - Johnová
Plavby Olomouc Šimon Pelikán
Klimatická koalice Jana Fafejtová, Ing. arch. David Helcel

Odborné komise RMO

Komise pro architekturu, územní plánování a 
pro program regenerace památek MPR

Ing. arch. Radek Liška
Ing. arch. Petr Malý
Václav Kryl
Mgr. David Novák
Ing. Michal Giacintov
Ing. arch. Lukáš Blažek (v rámci spolku Za Krásnou Olomouc)

Komise městských částí
KMČ 19 - Pavlovičky  PhDr. Zita Chalupová předsedkyně
KMČ 14 - Nové Hodolany Barbora Boráková členka komise
KMČ 17 - Olomouc Střed  Magdalena Vanečková předsedkyně

SMOL

Odbor strategickych investic / Útvarhlavního 
architekta

Ing. arch. Markéta Mrlíková
Ing. Martin Luňáček

Odbor dopravy a územího plánování Ing. arch. Jiří Šobr
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2 Záznam problémové mapy
Následující výstup představuje „přepis“ online editovatelné mapy, do které účastníci 
workshopu zaznamenávali konkrétní místa s komentářem, týkajícím se jejich kvality.
Červeně jsou označena problematická veřejná prostranství, zeleně hodnotná či 
kvalitní, modře plánované záměry úpravy či obnovy. Fialovou barvou jsou pak zvlášť 
označena místa s poznámkami zástupce Povodí Moravy týkající se stavu veřejných 
prostranství přímo ve vazbě na řeku. Komentáře v legendě (tabulce) jsou uvedeny v 
původním znění bez dalších zásahů zpracovatele. Export mapy je k datu 15. 12. 2020. 

Odkaz na online mapu: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1L_
aSIDzNwDbu7GWKVu5PXWaiBiv38PyG&usp=sharing
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Hodnotná a kvalitní veřejná prostranství
ozn. 
bodu v 
mapě Název místa / VP Komentář

1 rozárium špičkový veřejný prostor, kvalitní řešení, mobiliář
2 geopark kvalitní povrchy, zeleň, mobiliář
3 Horní nám. turistický cíl, infocentrum, atmosféra, kavárny
4 Na Hradě - okolí kostela sv. Michala, socha sv. Floriánaatmosféra zákoutí, turistický cíl, dostupnost do parků i centra
5 Dolní nám. významný turistický cíl, příjemná atmosféra, kavárny
6 Vyhlídka Bellevue výhled na panorama města, turistický cíl, odpočinek
7 Rozárium kvalitní veřejný prostor, odpočinková zóna
8 Hrnčířská ulice malebná atmosféra, dostupnost parků
9 Rudolfova alej zóna pro volnočasové aktivity, turistický cíl

10 Václavská náměstí duchovně-kulturní klenoty města, top turistické atraktivity, atmosféra místa

11 Nedvědova
Pěší zóna, během provedené revitalizace kolem r. 2012 doplněny lavičky, dětská hřiště, 
stromy, kontejnerová stání a upravena parkoviště.

12 Schodiště a průchody do Bezručových sadů
Otevírání starodávných branek a schodišť z hradeb zvyšuje průchodnost prostorem, atraktivitu 
území. Parkánové zahrady UPOL jsou pěkný projekt.

13 Požárníků - Hamrys

Rekreační místo v okolí místa Hamrys, kvalitní komunikace pro procházky, klidný venkovský 
charakter a vyloučený automobilový provoz směrem k Nemilanům. Problémem je intenzivní 
využívání s chybějícím zázemím, černé skládky odpa

14 Cyklostezka Schweitzerova
Široká cyklostezka v místě silného proudu cyklodopravy, dobře provedený povrch a 
cyklopřejezdy v místě křížení se silnicemi. Dobrý počin.

15 Švýcarské nábřeží
Dobré provedení nové městské komunikace nahrazující dřívější brownfield. Vytváří přirozené 
a pohodlné napojení Nových Sadů a středu města podél vodního toku.

16 Hejčínské inline stezky
Unikátní počin, dobré zázemí v podobě parkovišť. Rizikem je hrozící podudržovanost. Inline 
sport vyžaduje kvalitní povrchy.

17 Přednádraží - pozitiva

Ojediněle rychlý přestup z vlaku na tramvaj, zastřešení celé délky nástupiště, přehledné 
informace pro cestující, dostatek rozptylového prostoru, napojení starých Hodolan 
podchodem.

19 Břetislavova - park Řepák
21 Park

22 Park Malého prince
LZE ZAŘADIT DO SÍDELNÍ ZELENĚ, ALE JE MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍM PROSTOREM I VE 
SMYSLU VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ.

23 Nedvědova PŘÍJEMNÝ MALÝ PROSTOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
24 nábřeží řeky VELKÁ HODNOTA A VELKÁ PŘÍLEŽITOST PRO REKREAČNĚ POBYTOVÉ AKTIVITY.

25 Masarykova

TŘÍDA SVOBODY, MASARYKOVA – potenciálně NEJKVALITNĚJŠÍ ULIČNÍ PROSTORY V 
OLOMOUCI. POTŘEBNÁ REKONSTRUKCE ULIČNÍCH PROFILŮ. DOPLNĚNÍ ZELENĚ A 
VHODNÉHO MOBILIÁŘE.

26 Tř. Svobody

TŘÍDA SVOBODY, MASARYKOVA – potenciálně NEJKVALITNĚJŠÍ ULIČNÍ PROSTORY V 
OLOMOUCI. POTŘEBNÁ REKONSTRUKCE ULIČNÍCH PROFILŮ. DOPLNĚNÍ ZELENĚ A 
VHODNÉHO MOBILIÁŘE.

27 Mrštíkovo nám. KVALITNÍ PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH NÁVESNÍCH PROSTORŮ.
28 Selské nám. KVALITNÍ PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH NÁVESNÍCH PROSTORŮ.
29 náves Svobody KVALITNÍ PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH NÁVESNÍCH PROSTORŮ.

30 PPO Olomouc II.A etapa
veřejné prostranství a zeleň, mobiliář
přístup k řece Moravě

31 PPO Olomouc, II.B etapa
veřejné prostranství a zeleň, mobiliář
přístup k řece Moravě

32 Parčík u řeky Prostranství se zelení - stromy, travní plocha, dětské hřiště, lavičky.
33 Areál letního kina Restaurace, komunitní zahrada, letní kino, místo pro kulturní akce. Domácká atmosféra.
34 Břeh Moravy příjemný pás zeleně pro venčení psů i dovádění s dětmi
35 Oplocení dětského hřiště s živým plotem Již realizované oplocení, které zvýší bezpečnost dětí
36 Výsadba na Kosmonautů pěkná výsadba zvyšující kvalitu této ulice
37 Bezručovy sady Hodnotné místo pro trávení volného času s výhledy nahistorické budovy univerzity
38 Lomená galerie Netradiční obohacení veřejného prostoru nonkonformními kulturními aktivitami.

39 Parčík pod katedrálou
Sympatický rozměr parčíku, turisticky atraktivní pohled na katedrálu a Olomoucký hrad. 
Možnost odstínění hluku z dopravy pomocí výsadby nové zeleně (keře)?

Problematická, nekvalitní, zanedbaná veřejná prostranství
ozn. 
bodu v 
mapě Název místa / VP Komentář

1 17. listopadu + tř. Kosmonautů - stezka

Nekvalitní zvlněný povrch frekventovaných chodníků a cyklostezky. Křížení s příjezdovými 
cestami k nemovitostem bez preference chodců a cyklistů. V části tř. Kosmonautů citelně 
chybí stínění vegetací v letních měsících.

2 Albertova-Wolkerova

Neprůchodnost území. V místě jsou velké bariéry a neexistující pěší propojení míst FNOL s 
okolím. Od zast. Wolkerova je přímou čarou nejblíže k hlavnímu příjmu do FNOL, přesto 
průchod neexistuje. Autobusová zastávka v Albertově

3 Barvířská nepříliš čistý důležitý komunikační prostor

4 Biskupské náměstí
významná historická lokalita s turistickými atraktivitami, nevhodné stanoviště nádob na odpad, 
často znečištěné okolí

5 Brněnská - rampa Albertova
chybějící přechod pro chodce. Původní přechod zrušen, ponecháno pouze nebezpečné místo 
pro přecházení.

6 Denisova, Pekařská
Frekvence automobilového provozu v těchto ulicích neodpovídá režimu pěší zóny. 
Odstavování vozidel na místech určených pro zásobování často zneužívané i pro jiné účely.

7 Dětské hřiště chybí dostupné a funkční WC

8 Divadelní ulička
nedůstojný a zanedbaný veřejný prostor (celkové pojetí, malá šířka chodníku, dlažba, 
zábradlí)

9 Dopravní situace v lokalitě
Značně problematický dopravní uzel. Riskantní z hlediska soužití automobilismu, cyklistiky a 
chodců.

10 Družební

utilitární prostor, přirozené spádové centrum oblasti s množstvím služeb, otevřený prostor. 
Přesto intenzivně využívané jako velké parkoviště. Pěší trasy chaotické, místy vedené 
vyšlapanými cestičkami.

11 Družební - kaple
Okolí sakrální stavby nereprezentativní. Svádí k dětským hrám a nahrazuje dětské hřiště. 
Chybí důstojnost místa.

12 Fakultní nemocnice - vstup Brněnská
Vstup do FNOL pro chodce od zast. z ulice Brněnská je nepřívětivý. Prudký kopec, špatné 
povrchy chodníku, chodník ústí do silnice ul. Puškinovy.

13 Foerstrova - ZŠ Mozartova vizuální smog
14 hlavní nádraží chybí parkovací objekt pro kola na nádraží pro dojíždějící

15 Hlavní nádraží hala
Hala hlavního nádraží se vyznačuje nízkou kapacitou vzhledem k vysokému počtu cestujících, 
nedostatkem služeb, nízkou kapacitou schodů do podchodů.

16 Hradební okruh aktualizovat veřejná prostranství typu třídy Svobody a vazbu na Rozarium

17 Hraniční - park
Malý park je zanedbaný, dětské hřiště je rozpadlé, chybí chodníky (pouze nezpevněné 
pěšinky).

18 Chodník podél ul.Sokolovská
Špatný stav chodníku podél ulice Sokolovská. Do plánované další etapy PPO pravděpodobně 
nevydrží.

19 Jakubský výpad důležitý komunikační prostor spojující centrum a parky, občas znečištěno

20 Janského, sídliště Povel

Nedokončený projekt revitalizace sídliště Povel (první etapy provedené kolem roku 2012), 
pěší komunikace v okolí Janského ve špatném stavu povrchu a neodpovídající současným 
nárokům.

21 Josefa Beka - Topolová

V nové výstavbě bytových domů chybí přirozené propojení dvou ulic rozdělených korytem 
potůčku. V místě je spontánně umístěno prkno nahrazující potencilání lávku, chodci 
krkolomně přeskakují.

22 Kačení ul. nepříliš atraktivní ulice, znečištěna
23 Kateřinská předmostí lávky do OC Šantovka

24 Kavaleristů

Ulice Kavaleristů je v režimu zákazu vjezdu motorových vozidel, přesto je intenzivně 
využívána jako parkoviště. Jedná se o frekventovanou pěší a cyklistickou trasu bez 
alternativního chodníku nebo cyklostezky. Povrch vozovky ve špatném

25 Kavaléristů - Křižíkova
Chodník vedoucí podloubím nového bytového domů Kavaleristů je slepý, chodci využívají 
silnici, případně průchod přes blátivý prostor - dříve trávník.

26 Kmochova, Dobnerova

VEŘEJNÉ PROTRANSTVÍ JE MINIMALIZOVÁNO DO CHODNÍKŮ, PŘÍPADNĚ 
OBĚTOVÁNO VE PROSPĚCH PARKOVIŠŤ. MALÁ PŘÍLEŽITOST PRO POBYT. 
RŮZNORODÁ KOMERČNÍ I VEŘEJNÁ VYBAVENOST DÁVÁ PŘEDPOKLADY PRO 
ROZŠÍŘENÍ A VYBAVENÍ KVALITNÍM MOBILIÁ

27 Křížkovského špatný stav vozovky před rektorátem a FF, drží se zde dešťová voda
28 Křížkovského Velmi nedobrý stav vozovky v celé ulici

29 Křižovatka Velkomoravská Schweitzerova

Frekventovaná pěší a cyklistická trasa ze sídlišť do centra se úrovňově kříží s frekventovaným 
silničním tahem Velkomoravské. Dlouhý interval mezi volnem pro chodce a nízká kapacita 
ostrůvků. Malá úroveň bezpečí pro čekajíc

30 lávka přes Bystřici, ul. Bystrovanská nevhodné krmení ptactva od občanů (nebezpečí výskytu hlodavců)
31 Legionářská nedořešená podoba a využití prostoru, zanedbaný stav
31 Mlýnský potok Odpadky v okolí Mlýnského potoka

32 Lomená galerie
promyslet koncepci výzdoby průchozího prostoru, estetiku, často znečištěno, využíváno jako 
veřejné WC

33 Masarykova tř.

Chodníky ve špatném stavu, chybějící infrastruktura pro cyklisty, chybějící přechody pro 
chodce, běžné odstavování vozidel do jízdního pruhu - nebezpečné situace pro přecházející 
chodce i pro průjezd tramvají.

34 Michalský výpad důležitý komunikační trasa do parku, arboreta, dlouhodobě zanedbáno, znečištěno
36 Mlýnský potok - lávka Dobrovského nefunkční, špatný stav, nutná oprava

37 Most přes Bystřici, Nábřeží

Havarijní stav mostu přes Bystřici.
V případě střetu povodňových situací na Moravě a Bystřici je stávající most na Bystřici v ř. km 
0,053 kapacitní na převedení povodní menších než 20-ti letých. Při překročení kapacity pr

38 Mošnerova

Infrastruktura u nové výstavby bytových domů na horním konci Mošnerovy ulice je dezolátní. 
Chybí chodníky, silnice jsou dezolátní a odpovídají vedení z doby, kdy se v místech nacházela 
kasárna. Nedostatek parkovacích míst nahrazují o
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39 Myslbekova
Prostor u zastávky Smetanovy sady u výstavby z 50. let ("náměstíčko u koníčka") ve špatném 
stavu, nefunkční a málo udržovaná kašna.

40 nábřeží Přemyslovců, park pod Dómem naprosto nevyužitý potenciál nábřeží. Nepřístupná řeka, neudržovaná zeleň,

41 nábřeží u VŠ kolejí
nepovedla se vazba na řeku u vysokoškolských kolejí po revitalizaci a protipovodňových 
úpravách, snad náplavka dopadne líp.

42 nám. Republiky KVALITNÍ HISTORICKÝ PROSTOR V CENTRU OBĚTOVANÝ PARKOVIŠTI
43 nám. Republiky nevhodný vzhled, více zeleně, špatný stav laviček

44 nám. Republiky
nefunguje jako náměstí, nýbrž jako parkoviště. Úpravu potřebuje celková doprava v 
historickém centru

45 Nám. Republiky problém parkování, nevzhlednost, turistický cíl

46 náměstí Hrdinů
chaotický nekvalitní prostor, přemíra utilitárních prvků, vizuální smog, zastaralé neudržované 
stánky

47 Náměstí Hrdinů
Přestupní uzel MHD s dlouhým a nepohodlným přestupem mezi nástupišti. Chybějící 
přístřešky pro cestující, chybějící přechody.

48 Náměstí Národních Hrdinů Náměstí Národních Hrdinů – potřebuje novou koncepci
49 náměstí Republiky nevhodné využití pro parkování, tristní stav
50 Nekrytá zastávka MHD již léta žádáno o zastřešení zastávky MHD.

51 Neředínský horizont
Rozsáhlé zelené plochy s velkým rekreačním potenciálem. Celé místo bude zřejmě obětováno 
developerům.

52 Nezvalova Špatný stav okolních chodníků

53 Norská

CHAOTICKÝ PROSTOR S NĚKOLIKA OBJEKTY VYBAVENOSTI A ŠPATNĚ 
ORGANIZOVANÝM PARKOVÁNÍM, KTERÝ BY MOHL BÝT ODPOVÍDAJÍCÍM VYÚSTĚNÍM 
KVALITNÍ STABILIZOVANÉ BYTOVÉ ZÁSTAVBY V NORSKÉ. MOŽNÁ BY POMOHLO 
PŘEŘEŠENÍ PLOCH S KVALITNÍ ZAHRADN

54 oblast Tržnice
rekonstrukce staré tržnice probíhá, bude to elitní drahá věc, k tomu je nutné udržet veřejné 
lidové tržiště!

55 Park pod dómem odpadky a znečištění pod hradbami a nájemního domu

56 park u sokolovny
nedořešené využití a podoba,, zanedbaný prostor, neudržovaná zeleň, chybí mobiliář, 
nepřístupná řeka, nedořešená prostupnost podél řeky

57 Pekařská, Denisova
Nekvalitně provedená rekonstrukce, nevhodná dlažba jak vizuálně tak konstručně, sloupky a 
řetězy omezují prostupnost a narušují estetiku

58 Poupětova
Chybějící přechod přes železniční trať mezi Poupětovou a Varšavským nám., rozděluje 
přirozenou pěší trasu.

59 Přednádraží
Nedostatek údržby, mobiliář podudržovaný špinavý, vizuální smog, časté narušování 
veřejného pořádku. Místo působí velmi negativně.

60 Přechod pro chodce u křižovatky s Dukelskou
Nezabezpečený přechod pro chodce, doufáme, že při rekonstrukci Masarykovy třídy bude 
zviditelněn, přesunut či opatřen semaforem

66 přerušená cyklostezka a chybějící chodník
67 Sadové nám. zanedbaná zeleň, přístupové komunikace, problém se stanovištěm nádob na odpad
68 Sadové nám. špatný stav laviček, lokalita, kde lidé rádi sedávají

69 Sadové náměstí
Zanedbaný stav některých boudek, starý mobiliář - potřeba jeho obnovy - lavičky, odpadkové 
koše

70 Skupova

NEZVLÁDNUTÁ PŘÍLEŽITOST JINAK MALÉHO ALE FREKVENTOVANÉHO PROSTORU 
PŮSOBÍCÍ DOJMEM ŽIVELNOSTI. NICMÉNĚ S PŘÍLEŽITOSTOU KUMULACÍ OBYVATEL. 
NENÍ ASI VHODNÝM PROSTOREM PRO DALŠÍ ROZVOJ

71 Sokolská ulice - kašna významná lokalita, důležitá komunikační trasa, nepořádek v okolí kašny

72 Šantovka - před budovou Polská 3a

Komunikace sdílená chodci a využívaná jako parkoviště pro přilehlý objekt, odstavená vozidla 
mohou bránit chodcům. Chybí pokračování cyklostezky od mostu přes Mlýnský potok, která v 
místech vedla před výstavbou obchodního centra.

73 Šmeralova

Komunikace v okolí VŠ kolejí a PřF UPOL během akademického roku jsou velmi 
frekventované a kombinují provoz chodců, cyklistů i automobilů. Nedostatečné parkovací 
kapacity nahrazuje odstavování ve spontánně vzniklých místech na zelený

74 Tererovo nám.
PŘÍJEMNÝ MALÝ VNITROPROSTOR ZASLUHUJÍCÍ REKONSTRUKCI, V PODSTATĚ BEZ 
KOMERČNÍ VYBAVENOSTI

75 Terminál Fibichova

Mezi zastávkami Fibichova se nachází bludiště pro chodce. Trasy nejsou přirozené, a 
nepřirozené trasy nejsou vyznačené. Spontánnímu přecházení brání vzrostlé keře. Nevlídné 
prostředí pro cestující MHD.

76 Tomkova - rozvojová plocha

Probíhající rozvoj a zástavba území u Tomkovy ulice bez prověření možností, hodnot a 
problémů území. Areály působí jako uzavřené solitéry. Jedná se přitom o cenný prostor v 
blízkosti centra, doplňující zástavbu mezi existuj

77 tristní stav chodníku i silnice Silnice a chodníky Kaštanová

78 Tř. Kosmonautů

VÝZNAMNÝ ULIČNÍ PROSTOR MOŽNÁ I S PŘÍLEŽITOSTÍ DALŠÍ DOSTAVBY MEZI 
VEJDOVSKÉHO A BŘEZINOVOU. PROTĚJŠÍ STRANA – ROZPAČITÉ VOLNÉ 
PROSTRANSTVÍ BEZ AKTIVIT K REKONSTRUKCI

79 tř. Svobody

Zastaralý koncept profilu ulice, chaotické parkování, pěší trasy s různými kvalitami povrchu o 
různých šířkách, nenásledují přirozené intuitivní směry (chybějící přechody), bez řešení 
cyklodopravy.

80 tř. Svobody

Třída Svobody je zoufale po léta nedotažená, lze řešit úsporně, ale mít i velké vize – napravit 
hříchy minulosti: možnost otevřít rameno - kanál řeky od haly UP kolem fotbalového stadionu 
k tržnici

81 Tř. Svornosti, U Kovárny

HŘMOTNÝ OBJEKT „TIMPO“ NEVYTVÁŘÍ TÉMĚŘ ŽÁDNOU HODNOTU VE PROSPĚCH 
SVÉHO OKOLÍ I DÍKY TERÉNNÍM ÚPRAVÁM ZNEMOŽŇUJE VYTVOŘIT KVALITNĚJŠÍ 
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ. OMEZENÍ PARKOVÁNÍ, ZELEŇ, MOBILIÁŘ?

82 ul. Na Bystřičce
nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců,
nevhodné krmení ptactva od občanů (nebezpečí výskytu hlodavců)

83 Úzké chodníky v ulici Kateřinská
Příliš úzké chodníky na Kateřinské ulice od ústí Dolního náměstí po roh s ulicí Křivá. Řešením 
je jednoúrovňová dlažba podobně jako na Dolním náměstí.

84 věčný nepořádek a spousta odpadků Dětské hřiště u Senima

85 Vejdovského

Budovy veřejných institucí (magistrát, úřad práce, policejní ředitelství, OSSZ) a kancelářské 
budovy. Chaotický utilitární prostor, původní průmyslové komunikace. Problémy pro všechny 
účastníky provozu (málo parkování, nejsou

86 Vodární znečištěna, zápach
87 Wolkerova Málo přechodů pro chodce.

88 Wurmova ulice

špatný stav vozovky v úseku před Arcibiskupským palácem a Zbrojnicí, prohlubně, na rohu 
Zbrojnice mají projíždějící auta problém s prohlubní ve vozovce, problém s odtokem dešťové 
vody před palácem, ničení fasády paláce, sklon od

89 Wurmova ulice
Problematická lokalita z hlediska kontaktu s nepřizpůsobivými osobami, kteří se shromažďují 
okolo Charity

90 Zanedbaná sportoviště u Plaveckého stadionu Opuštěná zdevastovaná hřiště. Velká nevyužitá plocha blízko centra.

91 Zanedbaná zeleň
Zanedbaná plocha zeleně s krásnými stromy (součást staré aleje). Nevyužitý rekreační 
potenciál.

92 Zastávka Trnkova
Hlavní proud cestujících vystupuje z tramvaje směr k ul. Skupova po blátivé cestě a skrz 
parkoviště.

93 Zikova
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ REDUKOVÁNO NA CHODNÍK. VYUŽITÍ ZELENĚ, MOBILIÁŘE, 
ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

94 Žižkova kasárna Vize: až zaniknou Žižkova kasárna, tyvoří se osa katedrála – řeka.
95 Žižkovo nám. dnes mrtvé, aktualizovat VP ve vazbě na Hradební okruh

Záměry na veřejných prostranstvích
ozn. 
bodu v 
mapě Název místa / VP Komentář

1 Lavičky na Kaštanové Zasazení stromu mezi lavičkami a oprava laviček
2 Přestavba lávky pro pěší Záměr odstranění a vybudování nové lávky v souladu s protipovodňovými opatřeními.

3 zahrádky vedle kostela
zahrádky vedle kostelaV současnosti se připravuje v rámci estetizace projekt s umístěním 
laviček, workautového hřiště, houpaček

4 Workoutové hřiště pro mládež současné dosluhuje a bude nahrazeno v nejbližší době zcela novými prvky
5 Dlouhá - nový park Přeměna pole v parkovou rekreační oblast.
6 Parčík u Jilmu Provedená studie dosud nerealizovaná.
7 PPO Chomoutov PPO Chomoutov, ochranné hráze kolem Chomoutova
8 Janského - bytová výstavba Pokračování výstavby bytových domů. Vliv na parkovací kapacity v místě.

10 Plánovaná oprava chodníku na ulici Pasteurova
9 Hněvotínská - obchodní dům

11 nová knihovna

nová pobočka knihovny Města Olomouce na ul. Trnkova a řešení bezprostředně navazujících 
prostranství https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/nova-pobocka-knihovny-mesta-
olomouce-na-ul-trnkova

12 Tomkova

Nejasná je budoucnost Hejčína - městský pozemek Tomkova – chystá se snad demolice 
bývalé budovy Přírodovědecké fakulty / novostavba úřadu / mohlo by tak vzniknout veřejné 
prostranství Hejčíňanů a Řepčíňanů, kteří takové nem

13 PPO Olomouc, IV.etapa
Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a 
napojení levobřežního ramene

14 PPO Olomouc, III.etapa Morava – zvýšení kapacity koryta – III. etapa
15 Vynikající rozvojová příležitost. Nutná kvalitní rozvaha bydoucího využití.Hanácká kasárna
17 Naučný sad - Hejčínské louky - In-line okruh

Komentáře správce toku (Povodí Moravy)
ozn. 
bodu v 
mapě Název místa / VP Komentář

1 Most přes Bystřici, ul. Pavelkova nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců
2 ul. Sládkova, za sokolovnou nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců
3 cesta vedle Moravy nepovolené ukládaní odpadků
4 Černovírský most přes Moravu nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců
5 břehy Moravy u Bristolu nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců
6 lávka přes Moravu, Klášterní Hradisko nevhodné krmení ptactva od občanů (nebezpečí výskytu hlodavců)
7 Mlýnský potok kolem Šantovky nepovolené ukládaní odpadků
8 u Střední Moravy, Bezručovy sady nepovolené ukládaní odpadků a velký výskyt bezdomovců
9 cesta vedle Moravy nepovolené ukládaní odpadků

10 Most přes Moravu, ul. Velkomoravská nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců
11 Most přes Moravu, Chomoutov nepovolené ukládaní odpadků a velký výskyt bezdomovců
12 Most přes Moravu, tř. Kosmonautů nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců
14 za Mrštíkovým náměstím nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců
15 park Pod Dómen nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců

16 Most přes Moravu, U Dětského domova
nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců, 
nevhodné krmení ptactva od občanů (nebezpečí výskytu hlodavců)

17
úsek Střední Moravy mezi mosty Komenského a 1. 
máje nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců

18
Řepčín, plochy mezi tokem Střední Moravy a 
cyklostezkou nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců

19 Most přes Bystřici, ul. Hodolanská nepovolené ukládaní odpadků a výskyt bezdomovců


