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A_TEXTOVÁ ČÁST



1. Úvod

Výstaviště Flora Olomouc a.s. se vlivem celosvětových změn, pod vlivem pandemie Covid 
19 dostalo do velmi obtížné situace. Doba se velmi výrazně změnila a struktura, zaběhnu-
té postupy a všechno spojené s hlavní činností organizace se během jednoho roku otočilo  
a je naprosto nezbytné hledat nové cesty, novou činnost. Výstaviště, jak jsme ho znali v dru-
hé polovině dvacátého století (ještě před normalizaci), kdy bylo rozloženo do všech sadů 
 i na plochách města Olomouce, se velmi výrazně zmenšilo. Dnes je to prakticky pás od pa-
vilonu A přes palmový skleník a pavilony G a H po ulici Polskou, vymezený z jedné strany 
železniční tratí, Botanickou zahradou UP, soukromými objekty a ze strany druhé historickými 
Smetanovými sady. Je nezbytný nový pohled na organizaci tradičních květinových výstav,  
stejně jako na další aktivity, které mají nový charakter, tak jak se společnost vyvíjí. Tím, že se 
plochy zmenšily je nezbytné zintenzivnit jejich náplň. Proto nemůžeme chápat Magnoliovou 
zahradu jen jako autonomní plochu zaměřenou samu na sebe, ale vzít v úvahu všechny sou-
vislosti nového výstavního areálu. Magnoliová zahrada slouží mimo výstavy jako odpočinko-
vé místo, ale s malou kapacitou a nedostatečným vybavením. V době výstav se dostává 
do uzavřeného areálů a slouží pro odpočinek návštěvníků výstavy a akcí Výstaviště Flora.  
I pro tento účel je vybavenost nedostatečná. Z těchto důvodů je základní filozofií plochu ote-
vřít, zprůchodnit, doplnit drobnými stavbami, mobiliářem, a hlavně programem pro návštěv-
níky.



2.1. Lokalizacea širší vztahy
Magnoliová zahrada je součástí parkového prstence obklopující historické centrum Olomou-
ce. Konkrétně se nachází ve Smetanových sadech.

2. Analýza řešeného území

2.2. Majetkové poměry

Polovina řešeného území leží na parcele č. 105/76, která je ve vlastnictví Výstaviště Flora Olo-
mouc, a.s. . Zbytek se nachází na parcele č.105/2, kterou vlastní Statutární město Olomouc. 
Pozemek leží v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, je památkově chráněným úze-
mím a nemovitou kulturní památkou. Mapa majetkových poměrů je umístěna v grafické části 
práce.

Magnoliová zahrada se nachází jiho-východně od Rudolfovy aleje. V JV části Smetanových 
sadů vznikaly v návaznosti na výstavnickou činnost tematické zahrady. Na začátku parku  
ze strany od ulice Wolkerova to byla Holandská zahrada, na kterou navazuje řešená Magno-
liová zahrada. Dále pokračuje Pinetum a Letní čítárna.

Magnoliovou zahradu vymezují Javorová, Březová a Jasanová alej neboli Povelský chodník. 
Aleje jsou v historických podkladech datovány již od meziválečného období a lemují význam-
né pěší tahy parku. Jasanová alej tvoří vstupní bránu do Smetanových sadů z ulice U botanic-
ké zahrady. Březová alej je významným spojovacím a také obchodním prvkem mezi pavilo-
nem E a sbírkovými skleníky. Javorová alej lemuje spojnici mezi vstupem za pavilonem A z ulice 
Zamenhofova a Rudolfovou alejí.

Javorová a Březová alej slouží v době pořádání zahradnické výstavy Flora Olomouc jako místo 
pro umístění prodejních stánků. 

V návaznosti na Magnoliovou zahradu se nachází Gastrocentrum umístěné mezi pavilony A  
a E, ve kterém stánky s občerstvením a dalšími službami fungují celoročně. Na samotný pavi-
lon E navazuje areál Technických služeb. 

Nedaleko řešené plochy jsou Sbírkové skleníky. Východní stranou sousedí Magnoliová zahra-
da s tzv. Pinetem. V blízkosti severního cípu území vede Rudolfova alej. Za Javorovou alejí je 
umístěno hojně navštěvované dětské hřiště.



2.3. Historický vývoj území

Nejstarší letecký snímek byl po-
řízen někdy kolem roku 1924  
a je na něm patrná zcela jiná  
situace, než známe dnes. 
Na fotografii je parný rohový  
činžovní dům v dnešní ulici  
U Botanické zahrady. 
Pokud bychom chtěli najít naše ře-
šené území, je orámováno červeně. 
Velkou část západní části území tvo-
ří hřbitov, druhá polovina území byla 
pravděpodobně využívaná jako sad.

Letecký snímek ještě hluboko  
před druhou světovou válkou uka-
zuje výraznou proměnu uspořádání 
území. Byla založena ulice Zamen-
hofova pojmenovaná po polském 
lékaři a zakladateli umělého jazyka  
„esperanto“. 
Na místě hřbitova, ze kterého byla 
zachována pouze hlavní alej, je vi-
dět nově založený park, kde jsou pa-
trny Javorová a Březová alej, ulice 
U Botanické zahrady, samozřejmě 
botanická zahrada. Řešené území 
bylo přepracováno do nové podo-
by, je z prostoru cítit nový koncept,  
i když jsou v něm obsaženy i původní 
porosty.

Tento snímek je po druhé světové 
válce. Mladé porosty dorostly, aleje 
zmohutněly. Za války byly jiné starosti 
než zvelebovat park. Zástavba území 
zůstává prakticky nezměněna. 
V řešeném území vyrostly stromy.

Na snímku kolem roku 1961 je vidět 
počátky výstavnické aktivity. 
Úplně nahoře snímku se objevuje 
lávka, která ale zatím končí v polo-
vině své nynější délky. V návaznosti  
na naše řešené území je patrná pro-
měna plochy, objekt, na který v bu-
doucnu naváže dnešní pavilon E  
s plochou výtvarně pojednanou  
a více dlážděnou.



Letecký snímky Letecký snímky po roce 1966po roce 1966 zazna- zazna-
menává vysokou aktivitu v celých menává vysokou aktivitu v celých 
Smetanových sadech. V této době Smetanových sadech. V této době 
vzniká nový pavilon A architekta vzniká nový pavilon A architekta 
Braunera. Lávka je protažena až  Braunera. Lávka je protažena až  
k pavilonu, v celé části parku jsou k pavilonu, v celé části parku jsou 
znát nové kompoziční úpravy,  znát nové kompoziční úpravy,  
pod kterými se podepsala taková pod kterými se podepsala taková 
jména jako Wagner, Otruba, Štef-jména jako Wagner, Otruba, Štef-
ka, Finger, Sitta, Tuzarová, Staňa, ka, Finger, Sitta, Tuzarová, Staňa, 
Polepil……. promiňte všichni ostatní,  Polepil……. promiňte všichni ostatní,  
na které jsem si v tuto chvíli nevzpo-na které jsem si v tuto chvíli nevzpo-
mněl. Parky byly tvořeny jako výstav-mněl. Parky byly tvořeny jako výstav-
nický celek a činnost Flory pronikala nický celek a činnost Flory pronikala 
až do města. Přibylo mnoho nových až do města. Přibylo mnoho nových 
komunikací a zpevněných ploch. Na komunikací a zpevněných ploch. Na 
okraji řešeného území se objevuje pa-okraji řešeného území se objevuje pa-
vilon E i s upraveným parterem.vilon E i s upraveným parterem.

Poslední letecký snímek je ze sou-
časnosti. Díky sledu leteckých sním-
ků můžete vidět dvě nejstarší skupi-
ny stromů, pozůstatek hřbitovní aleje  
a stromy v řešeném území. 
V roce 2005 vypracoval atelier 
BONMOT s.r.o. projekt „Rekonstrukce 
Magnoliové zahrady“. V rámci pro-
jektu byly obnoveny výsadby, umístěn 
byl nový mobiliář a vznikly pěší propo-
jení v podobě šlapákových chodníků.

Na dalším leteckém snímku je zřej-
mé, že se vývoj ploch zastavil a sta-
bilizoval. Je to díky stavu společnosti  
po roce 1968 a nastupující normaliza-
cí. Všechno se už rozvíjelo na stáva-
jících plochách a plochách nava-
zujících. V řešeném území jsou znát 
mohutné aleje, pozměněná cestní 
síť, která se svých charakterem blíží  
té dnešní.



2.4. Popis řešeného uzemí

Hranice území v podobě již zmiňovaných alejí fungují jako frekventované pěší a cyklistické 
tahy, spojnice mezi obytnou zástavbou a historickým centrem. Návštěvníky nejvíce využívané 
jsou právě ony. 

Prostor řešeného území by se dal rozdělit na 4 tematické celky. První z nich je tmavý a uza-
vřený prostor betonového odpočívadla s keramickými reliéfy, druhý kolem sochy Františka 
Polívky od Julia Pelikána, třetí dřevinami zarostlý západní cíp směřující ke Gastrocentru a čtvrtá  
v podobě Březové „prodejní“ aleje.

Samotná vnitřní plocha Magnoliové zahrady působí poněkud nepřehledně, nebezpečně  
a území přitahuje nepřizpůsobivé živly. V některých místech tak území člověka od relaxace 
a trávení času odrazuje. Za tento stav nemůže pouze zastaralý či chybějící mobiliář, ale také 
nepřehledné řešení ploch zeleně či již nefunkční stavba betonového odpočívadla s keramic-
kými reliéfy.

Terén uprostřed zahrady je mírně zvlněný. Z velké části plochu tvoří trávníky s fragmenty býva-
lých trvalkových výsadeb. Dřeviny tvoří kombinace temných jehličnanů v keřové i stromové 
formě a pozůstatky sortimentu magnolií. Prostorem prostupují lomené úzké chodníky z kamen-
né dlažby velkých formátů a šlapákový chodník.



2.4.1. Umělecké objekty 

Betonové odpočívadlo s keramickými reliéfy

Stavba odpočívadla byla zhotovena kolem roku 1977. Jde o betonovou stavbu kruhové-
ho půdorysu bez střechy. Její součástí byla pergola, vodní prvek. Její stěny byly dekorová-
ny keramickými reliéfy a kresbou do betonu. 

V době svého vzniku byla stavba obklopena zelení nízkého vzrůstu, nerostly kolem vysoké 
stromy a pergola sloužila jako úkryt, příjemné světlé místo k relaxaci. 

Dnes slouží stavba jako venkovní legální plocha pro sprejery. Původní obrazce v betonu 
nejsou patrné, keramické reliéfy byly odstraněny a povrch stavby kryje několik vrstev barvy.

V současné době je objekt obklopen vzrostlými stromy. Místo se až příliš uzavírá samo 
do sebe. Od okolí odděluje i plochu ležící za ním. Stinný a nepřehledný charakter místa 
podněcuje setkávání vandalů, bezdomovců a dalších nepřizpůsobivých živlů. 

Původní stav zachytily níže přiložené historické fotografie z období zhotovení objektu
od  Jiřího Ployhara:





Současná podoba Betonového odpočívadla s keramickými reliéfy :



Socha botanika Františka Polívky

V srdci Magnoliové zahrady stojí diabasová socha významného Olomouckého botanika 
Františka Polívky, kterou zhotovil Julius Pelikán v roce 1933. F. Polívka byl autorem několika 
knih, které se staly základním kamenem české botanické bibliografie. Jeho socha je v sou-
časnosti pokryta lišejníky a bylo by vhodné ji nechat vyčistit. Je nutné poznamenat, že socha 
neslouží pouze jako připomínka Františka Polívky, ale také jako místo uložení urny s ostatky 
tohoto významného botanika a jeho manželky Filomeny.

Dříve byla socha pravděpodobně součástí bývalého hřbitova a její čelní strana směřova-
la dovnitř plochy. V dnešní době orientace sochy nedává smysl – socha je otočena zády 
 k hlavnímu pěšímu tahu a její pohled směřuje do koruny vzrostlé magnólie. Tímto se stává  
pro návštěvníky parku lehce přehlédnutelná.

2.4.2.. Mobiliář

Lavičky
V javorové a jasanové aleji jsou umístěny lavičky Vera od firmy MMCITÉ. Lavičky jsou relativ-
ně v dobrém stavu, některé z nich potřebují opravu, výměnu sedáku a opěrky či jejich nový 
nátěr.

Venkovní křesla
V samotném srdci magnoliové zahrady jsou lehce ledabyle na obdélníkových kamenných 
plochách rozhozeny židle typu Vera od firmy MMCITÉ, která podobně jako lavičky vyžadují 
údržbu.

Dřevěný sedací prvek v blízkosti sochy Františka Polívky
V blízkosti sochy Františka Polívky se nachází původní betonová zídka opatřená dřevěnou 
lavicí bez opěrky.



Odpadkové koše
Jsou využívány koše firmy MMCITÉ s plechovou stříškou a obložením z dřevěných latí. 

Osvětlení
Na celé ploše je rozmístěn typ lamp veřejného osvětlení, které se nachází v celém parku.  
Javorová alej je osvětlena čtyřmi lampami, paralelní cesta k cestě v březové aleji je opatře-
na třemi lampami a jasanová alej třemi lampami.

Kromě klasického pouličního osvětlení je v Magnoliové zahradě použito osvětlení „scénické“. 
Pod židlemi a u některých vzrostlých magnolií jsou umístěna bodová svítidla v úrovni terénu. 

Orientační systém
V návaznosti na řešené území je umístěn orientační systém Výstaviště Flora – Botanická zahra-
da Rozárium, Sbírkové skleníky, Pavilony E G H, Pavilon A. Jedná se o systém kovových barev-
ných směrovek na černém stožárku. Jsou instalovány na začátku javorové a jasanové aleje.

Reproduktory
Zhruba v polovině jasanové aleje je umístěn reproduktor připevněný na černém stožáru.

2.4.3. Komunikace a zpevněné plochy

Plochy hlavních tahů v jasanové, javorové a březové aleji jsou pojednány v asfaltu. Vedlejší 
tahy vedoucí skrze řešené území jsou pokryty původní kamennou dlažbou. Kamenný chodník 
a březovou alej propojuje šlapáková pěšina. Dláždění s širokou spárou se zde příliš neosvěd-
čilo a pěšina je vyšlapaná hlavně mimo dlažbu.

Podmínkou v zadání je navazovat na návrh úpravy komunikací ve Smetanových sadech  
od Ateliéru Sborowitz, který lehce mění vedení tras i povrchy komunikací.

2.4.4. Inženýrské sítě

Rozvaděče elektřiny 
V řešeném území jsou umístěny tři drobné objekty elektrických rozvaděčů, přípojka elektřiny 
ke stánku Daniel´s donuts a VO. Ostatní sítě nejsou v řešeném území vedeny.

2.5. Inventarizace a hodnocení dřevin

Podkladem k inventarizace a hodnocení dřevin na území Magnoliové zahrady byl projekt 
„Studie obnovy vegetačních prvků v historických parcích“ z roku 2017 zpracovaný atelierem 
Zahrada s.r.o. 

Vypracovaný dokument byl na základě terénního průzkumu aktualizován.

Celé Smetanovy sady tvoří poměrně staré dřeviny vykazující stárnutí a postupný rozpad  
jejich habitu i celkové kompozice. Na území Magnoliové zahrady proběhly i novější výsadby. 
Dřeviny byly umísťovány nekoncepčně. Často se jednalo o dřeviny zbylé po zahradnických 
výstavách nebo o živé vánoční stromky, které se v řešeném prostoru se nahodile sázely.

V území jsou hojné keřové skupiny, převážně tisy, zlatice a pustoryly.

Magnoliová zahrada byla součástí tematicky komponovaných zahrad, kde byl kladen velký 
důraz na rostlinný detail. Během let a nedostatečnou péčí se dřeviny dostaly do špatného 
stavu. Potřebná je obnova druhová i kompoziční.

Dřeviny nacházející se v řešeném území spadají do kategorie třetí až čtvrté sadovnické  
hodnoty. Z nichž mnoho z nich jsou dřeviny neperspektivní a z kompozice postupně vypadá-
vají. 

Důležitými vegetačními prvky jsou aleje, které řešené území vymezují – Javorová, Březová  
a Jasanová.

Javorovou alej, ve které jsou vysazeny červeně se zbarvující javory Acer platanoides ‚Schwed-
leri‘, lze označit dlouhodobě neperspektivní a bude nutné přistoupit během několika let k její 
obnově. V polovině aleje od Gastrocentra k památníku Esperanta lze na stromech pozoro-
vat četné houbové choroby, dutiny a proschlé koruny. Z některých stromů jsou již torza vhod-
ná na okamžité vykácení. Druhá polovina od Pomník Esperanta po Rudolfovu alej je v mírně 
lepší kondici. Stromy jsou znatelně vitálnější. 

Velké změny jsou plánovány taktéž v Březové aleji. Více než o alej se v tomto případě jedná 
o jednostranné, nepravidelné stromořadí bříz, které je doplněno skupinami listnatých i jeh-
ličnatých dřevin různého vzrůstu a druhu. Březová alej působí neutěšeným dojmem, dřevi-
ny v ní rostoucí jsou nekvalitní a krátkověké. Projekt „Obnova mobiliáře, veřejného osvětlení  
a navazujících ploch městské zeleně v jižní části Smetanových sadů“ atelieru Sborowitz plá-
nuje rekonstrukci povrchů a posunutí stávající komunikace, což bude mít za následek kácení 
v Březové aleji.

Jasanová alej označovaná také jako Povelský chodník je v území patrná jen v náznaku. Z pů-
vodní aleje zbylo několik mohutných jedinců, kteří postupně chátrají a dožívají. Některé z nich 
jsou v místě nechány pro svou ekologickou hodnotu, např. k umisťování mláďat netopýrů či 
jako stromy pro hmyz. 

Dlouhodobě neperspektivní se jeví skupina lip poblíž pavilonu E, velmi proschlé borovice 
 ve střední části řešeného území a u báze či na kmeni poškozené magnolie.

Naopak za kvalitní a hodnotné dřeviny označujeme vzrostlé magnolie. V řešeném území 
se nacházejí pěkné exempláře keřových i stromovitých druhů.



Stávající stav dřevin:

Příklad jedinců navržených k odstranění:

Javorová alej

Magnoliová zahrada

Magnoliová zahrada

Jasanová alej



3. Návrh

3.1.ZADÁNÍ STUDIE

Studie revitalizace Magnoliové zahrady ve Smetanových sadech má za úkol vypracovat:

- inventarizaci dřevin

- zhodnocení perspektivy Javorové a Jasanové alej, případně navržení jejich obnovu

- komplexní revitalizace prostoru Magnoliové zahrady

- návrh obnovy či opravy stávající cestní sítě, její doplnění a navázání projekt  

v„Obnova mobiliáře, veřejného osvětlení a navazujících ploch městské zeleně v jižní části 

Smetanových sadů“ Atelieru Sborowitz

- zvážení potřeby obnovy mobiliáře včetně osvětlení dle schváleného mobiliáře pro použití  

v historických parcích

- odstranění dožívajících, poškozených a nevhodně umístěných dřevin

- doplnění sortimentu magnolií

- obnovení výsadeb trvalek dle původní koncepce

- řešení prostoru kolem památníku Františka Polívky

- řešení prostoru kolem betonového odpočívadla s keramickými reliéfy od architektů  

Zdeňka Štefky a Jiřího Fingera



3.2 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Hlavním cílem návrhu je zpřehlednění a lepší čitelnost celého prostoru. Záměrem je vytvořit 
území pohodlně prostupné, vyhovující soudobým potřebám návštěvníků parku. 
Základní koncepce návrhu vychází z pomyslného rozdělení plochy s klidových charakterem 
a plochy, kde se odehrává některá z aktivit (dětské hřiště, shromažďování lidí, sport, prodej, 
výstava atp.). Účelem je funkce střídat a propojovat, aby vznikl vyvážený prostor, ve kterém 
si každý najde místo pro trávení svého času.
Řešené území je obklopeno aktivitami. Ať už se jedná o Gastrocentrum nabízející občer-
stvení během zahradnických trhů, rušnou Březovou alej, ze které návštěvník rád zavítá  
do klidnějšího prostoru, nebo o dětské hřiště a pěší/cyklistické tahy obklopující řešenou plo-
chu.
Proto byla v koncepční rozvaze přisouzena Magnoliové zahradě klidová funkce. Čemuž 
odpovídá i stávající charakter plochy. Návrh jej dále rozvíjí a doplňuje, aby byl pro návštěv-
níka více přístupný a čitelný. Více rušné místo vznikne na křižovatce Javorové a Jasanové 
aleje, kde dojde k otevření prostoru do podoby malého parkového nároží.
Kromě střídání míst s aktivitou s těmi klidnými pracuje koncept s principem otevřených/vol-
ných a plných ploch. Plochy plné tvoří hrany, rozmezí tematických míst. Otevřené plochy 
jsou věnované výhledům a posezením na lehce ledabyle pohozených lehátkách či ven-
kovních židlích. 
Vegetace bude vytvářet pokoje a zákoutí, bude přehledná a bezpečná. 
Jedním z hlavních podkladů je dokumentace Atelieru Sborowitz řešící obnovu komunikač-
ního systému ve Smetanových sadech. Dokumentace se zabývá jak materiálovou podsta-
tou komunikací, tak lehce mění jejich vedení. Návrh obnovy Magnoliové zahrady na změny 
reaguje a navazuje. 

3.2.1. Březová alej

Největší úpravou, co se týče komunikací se odehrává v Březové aleji. Březová alej bývá 
rušným místem během zahradnických výstav. Po obou stranách aleje se umísťují stánky  
s rostlinným materiálem i zahradnickými potřebami. Alej je důležitou obchodní spojnicí, 
která vede návštěvníka od výstavních ploch směrem k prodejním stánkům umístěných dále 
v parku a ostatních pavilonech. Obchodní funkce v Březové aleji bude nadále ponechá-
na a podpořena úpravou povrchů a komunikací dle projektu Atelieru Sborowitz. Stávající 
asfaltová cesta bude posunuta severně směrem do Magnoliové zahrady. Z druhé strany 
směrem k technickým službám je navržený pás štěrkového trávníku, který bude sloužit jako 
plocha pro umístění prodejních stánků v době výstav. Stánky se budou v aleji umisťovat 
nově pouze po obvodu jedné strany. V rámci úprav komunikací dojde ke kácení stávají-
cích dřevin. Březová alej bude nahrazena dlouhověkým dubem dvoubarevným (Quercus 
bicolor). Vznikne tak nová alej dubová, nazvaná také jako „Alej Přátelství“.

3.2.2. Alej Přátelství

Alej Přátelství je konceptem vzejitým z komise místní části Olomouc – střed. V Aleji Přátel-
ství bude vysazeno 12 stromů pojmenovaných po partnerských městech města Olomouce.  
Konkrétně se jedná o města Antony (Francie), Bratislava – Staré město (Slovensko), Kra-
kov (Polsko), Kuming (Čína), Luzern (Švýcarsko), Makarska (Chorvatsko), Nördlingen  
(Německo), Ovensboro (USA), Pécs (Maďarsko), Subotica (Srbsko), Tampere (Finsko) a    Veenendaal  
(Nizozemsko). Před každým z dubů „Přátelství“ bude umístěna cortenová lavice s dřevěným 
sedákem. Do čela lavice bude vyřezáno jméno města s jeho výtvarně spracovaným pano-
ramatem. Lavice bude doplněna o osvětlení umístěným uvnitř lavice. Nápis s panoramatem 
bude v noci decentně prosvícen. Lavice má 2 m na délku, na ni navazuje cortenová obruba 
vymezující a chránící plochu kolem stromu. Lem bude přibližně 10 cm široký a do něj vyřezán 
nápis (poezie, poetický text) vztahující se vždy k danému městu. Kolem stromu tak vznikne  
2 x 3 m velký obdélník. Kolem stromů aleje na straně směrem k Technickým službám bude 
vnitřek obdélníku osázen trvalkami a travinami (Geranium, Eurybia, Vinca, Carex atd.).  
Druhá strana aleje směrem k Magnoliové zahradě bude tvořit pomyslný „negativ“ k protější již 
popsané straně. Místo štěrkového trávníku zde budou vysazeny trvalky. Kolem a uvnitř corte-
nového obdélníku u stromu „Přátelství“ bude trávník. Pozadí aleje Přátelství tvoří stříhané keře. 
Paralelně s Alejí Přátelství vede mlatový chodník. Jedná se o úzkou pěšinu, navrženou jako 
klidnější alternativu vůči sousední rušné aleji. Kolem chodníku budou umístěny lavičky oriento-
vané pohledem do vnitřních prostorů Magnoliové zahrady.

3.2.3. Parkové nároží

V místě křížení Jasanové a Javorové aleje v severní části řešeného území vznikne malé par-
kové nároží, otevřená nástupní plocha s lavičkami, vodním prvkem a krásnými magnoliemi.  
Zásadní úpravou je odstranění stávající stavby betonového odpočívadla s keramickými relié-
fy. Zbouráním stavby se docílí optického otevření a prosvětlení místa. Bourané stavbě bychom 
chtěli věnovat drobnou vzpomínku, odkaz v podobě kresby v betonové dlažbě, kterou bude 
protékat voda vodního prvku. Do dlažby se přenese motiv kresby, která je použita na be-
tonových stěnách odpočívadla. Vodní prvek má horizontální podobu, voda jemně protéká 
skrz dlážděnou plochu. Vyvěrá v místech stávajícího betonového odpočívadla s keramickými  
reliéfy v podobě několika vodních střiků a přes výškové stupně postupně klesá až do nejnižšího 
místa, k okraji celého nároží. Odtud je voda sbírána a odčerpána opět do nejvyššího bodu. 
V povrchu budou vymodelovány kromě schodových stupňů nízké kopečky/muldy, kolem  
kterých se voda bude vlnit. Povrch nároží je navržen v litém betonu dekorovaném písková-
ním a česáním. Okolo vodního prvku jsou umístěny dlouhé zvlněné betonové zídky/lavice  
s dřevěnými sedacími plochami, které zároveň lemují navržené květinové záhony.  
Z trvalkových záhonů vyrůstají magnolie a uvozující vstup do Magnoliové zahrady.



3.2.4. Prostor kolem sochy Františka Polívky

Z parkového nároží vede kamenný chodník do samotného centra řešeného území. Návaz-
nou klidovou plochou je prostor kolem sochy botanika Františka Polívky. Socha je umístěna 
na vyvýšeném travnatém místě a pohledem směřuje do vzrostlé magnolie. Návrh pracuje  
s otočením sochy F. Polívky přibližně o 180° a posunutím sochy na vrchol vyvýšeného terénu. 
Jelikož socha slouží jako uložiště ostatků Františka Polívky a jeho ženy Filomeny , je nezbytné 
dát tomuto místu důstojnost. Socha F. Polívky bude zrestaurována a obklopena bohatým 
trvalkovým záhonem, skrze který povede nový mlatový chodník směrem k Aleji Přátelství. 

Páteřní kamenný chodník pokračuje dál řešeným územím. Přibližně v polovině své délky 
se rozšiřuje a podél jedné strany vystupuje nad povrch sedací zídka s dřevěným sedákem. 
Zídka je stávající a v návrhu je doporučena její rekonstrukce.

3.2.5. Pavilon Flora

Západní část řešeného území je věnována samotné Floře, výstavnictví a její historii. Koncept 
místa navazuje na bývalé tematické zahrady, které se v těchto místech parku nacháze-
ly. Vznikne zde další vzdušný otevřený „Pavilon Flory“. Venkovní prostor/pokoj lemovaný 
elipčitou stavbou, zhmotněné uctění významu tohoto místa. Pavilon je vymezen lehkou 
konstrukcí beze stěn, s otevřenou střechou. Stavba na pomezí architektury a landartu. Histo-
rii výstavnické ikony může návštěvník studovat pomocí svého mobilního telefonu načtením 
QR kódu, který bude umístěn na stavbě. Půdorys objektu je zrcadlen do květinových záho-
nů nacházejících se v jeho prostoru. Trvalkové záhony jsou doprovázeny zpevněnou plo-
chou se sedacími prvky. Vzniká květinový svatostánek s otevřeným nebem. Pavilon Flora leží  
na spojnici tří cest – cesty vedoucí od pavilonu E, cesty vedoucí z Jasanové aleje  
a třetí cesty, která přichází ze srdce Magnoliové zahrady. Samotný pavilon leží na lehké te-
rénní vyvýšenině a bude působit v průhledech z mnoha stran.

3.2.6. Javorová alej

Dřeviny v Javorové aleji budou postupně, s ohledem na jejich sadovnickou hodnotu,  
nahrazeny novými výpěstky stávajícího javoru – Acer platanoides ‚Schwedleri‘. V horším 
stavu se nachází přibližně polovina aleje blíže pavilonu A a E. Druhá polovina blíže Rudolfo-
vě aleji je v lepší stavu.
Lavičky v této aleji budou zrenovovány, přemístěny a doplněny s ohledem na možnosti vý-
hledů do otevřených ploch parku.

3.3 NÁVRH VEGETACE 

3.3.1 Stromy

V řešeném území dojde k postupné obnově alejí. Javorová alej bude obnovena stávajícím 
druhem Acer platanoides ‚Schwedleri‘. Z Březové aleje vznikne Alej Přátelství osazena dubem 
dvoubarevným – Quercus bicolor. 
Návrh kácení vychází z projektu „Studie obnovy vegetačních prvků v historických parcích“. 
Studie navrhuje k odstranění zdravotně závadné a bezpečnostně rizikové jedince. Velký důraz 
je kladený na kompozici, která má za cíl utvářet vyvážený poměr mezi stinnými a osluněnými 
plochami akcentovanými vhodně umístěnými solitérami.
Na ploše Magnoliové zahrady dojde k rozšíření sortimentu magnólií, aby docházelo k po-
stupnému nakvétání tohoto druhu stromu v průběhu celé sezóny. Magnólie budou doplněny  
o sortiment tematicky odpovídajících druhů dřevin. 
Stromy s nízkou sadovnickou hodnotou či nevhodné druhy jsou odstraněny a nahrazeny.  
Doplněn je sortiment magnólií. Vybrány jsou stromové i keřové kultivary nakvétající postupně 
v průběhu celé vegetační sezóny. Pro zvýšení atraktivity prostoru je na území navrženo několik 
trvalkových záhonů, v jejichž blízkosti jsou rozmístěna posezení.

3.3.2. Keře

Asanace dřevin se týkají taktéž keřových skupin. Skupiny nacházející se v Magnoliové zahra-
dě prostor příliš uzavírají a znepřehledňují. Studie obnovy vegetačních prvků v historických  
parcích navrhuje jejích prostorovou eliminaci. 
Studie revitalizace Magnoliové zahrady umisťuje keřové skupiny na okraje území.  
Keře jsou použity jako prvek oddělující prostor na žádaných místech.
Aby došlo k optickému oddělení frekventované cesty u Aleje přátelství, a paralelní cesty  
při ní vedené, bude prostor mezi nimi osázen skupinami keřů. Prostor by měl být oddělený,  
ale přesto přehledný a bezpečný.
Skupiny keřů na řešeném území budou doplněny o druhy keřových magnolií a dalšími druhově 
vyhovujícími druhy (vilín, kaliny, hortenzie, azalky, rhododendrony).

3.3.3. Trvalkové záhony

V rámci celého prostoru Magnoliové zahrady je navrženo několik trvalkových záhonů,  
které dotváří celkovou kompozici prostoru. Divokým charakterem navazují na květinový záhon  
navržený před pavilonem E. Druhové složení bude uzpůsobeno světelným podmínkám.
V záhonech se objeví také druhy použité v původní koncepci – čemeřice, kakosty, pivoňky, 
škornice, bohyšky, dlužichy, pryšce, srdcovky, bergenie, pomněnkovce a další.



3.4  NÁVRH TECHNICKÝCH PRVKŮ

3.4.1. Povrchy

Plocha nově vzniklého náměstí je pojednána litým betonem opatřeným povrchovou úpra-
vou připomínající plastickou kresbu. 
Asfaltový povrch v jasanové a javorové aleji, stejně jako v Aleji přátelství zůstává stejný.  
Jen dojde k jeho rekonstrukci.
Betonovo-kamenná dlažba cesty, procházející středem území, je zrenovována. Tento typ 
dlažby je použit rovněž v „Pavilonu Flory“ a ze dvou stran nově navrženého náměstí. 
Cesty propojující centrální kamennou cestu s okolními alejemi jsou pojednány v mlatu. Mla-
tový povrch má také cesta paralelní s cestou v Aleji přátelství.

3.4.2. Mobiliář

Stávající mobiliář je ponechán, zrekonstruován a doplněn lavičkami stejného typu. 
Na místě nově vzniklého náměstí a v „Pavilonu Flory“ jsou navrženy dlouhé lavice – betono-
vý základ s dřevěným sedákem. 
Na travnatých paloucích jsou rozeseta dřevěná lehátka typu RIVAGE od MMCITÉ.
Speciální atypové řešení vyžaduje vymezení stromů Aleje Přátelství. Cortenový materiál  
je použitý již na vyvýšený záhon u Gastrocentra mezi pavilony A a E. Jedná se tedy o ma-
teriálové pokračování dál po „výstavnické linii“. Strom bude vymezený 2 x 3 m velkým ob-
délníkem. Vzniklý cortenový rám bude pouze bodově ukotven -  nebude tedy ohrožovat 
růst stromu.Ze strany od komunikace bude 2 m dlouhá strana řešena pomocí sedací lavi-
ce. Čelo a dvě její strany budou cortenové, sedací plocha dřevěná s lehkým přesahem  
přes hrany. Do pohledového čela bude laserem vyřezáno jméno spřáteleného města. 
Na nápis navazuje výtvarně zpracované a zjednodušené panorama daného města. 

3.4.3. Veřejné osvětlení

Záměrem je doplnit osvětlení, které v současnosti na několika místech chybí – alej přátelství, 
náměstíčko, „Památník Flory“. Klasické pouliční osvětlení je doplněno o scénické osvětlení, 
které decentně podtrhne atmosféru místa. Tohle jemné osvětlení bude mít pouze doplňko-
vý charakter, takže nedojde k nežádoucímu přesvětlení Magnoliové zahrady v noci.

3.5 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

3.5.1. Vazba na okolní plochy a dopravní napojení

Řešené území je ze všech stran lemováno komunikacemi, které jsou využívány především  
pro pěší provoz, pouze od ulice U Botanické zahrady vede napříč Smetanovými sady cyklistic-
ká stezka. Ta se napojuje na cyklotrasu GW Krakov – Morava – Vídeň. Část chodníku je využí-
vána pro pěší a část pro cyklistický provoz. Dále mohou po ploše pojíždět vozidla technické 
údržby Výstaviště Flora Olomouc a.s.

3.5.2. Připojení na technickou infrastrukturu

3.5.2.1. Připojení elektřiny

Na ploše jsou rozmístěny samostatně stojící rozvaděče, které budou využity k napojení  
pro potřebu řešeného území. To je přípojku elektřiny k vodnímu prvku Parkového nároží.  
Napojení navrhovaného VO na stávající síť VO nebo na VO navržené Atelierem Sborowitz. 
Bude řešeno v dalších stupních dokumentace. 

3.5.2.2.  Připojení vody a kanalizace

Připojení vody bude mít vodní prvek na nově vzniklém Parkovém nároží, kde je umístěna tech-
nologie vodní cesty, která předpokládá uzavřený oběh vody, podzemní nádrž se suchou částí 
s technologií a nádrží na vodu. Vodní nádrž bude dotována z vodního zdroje, který bude 
upřesněn. Bude řešeno v dalších stupních dokumentace. 

3.5.3. Dopravní řešení

Javorovou a březovou alejí vedou v současnosti komunikace, které umožňují pohyb vozidel 
správy parků a zásobování. V době výstav může dojít ke zvýšenému pohybu vozidel vystavo-
vatelů a prodejců. Jiný pohyb se na ploše nepředpokládá. 



Dalším krokem bude zhotovení subtilní konstrukce s otevřenou střechou. Objekt je zamýšlen 
v kovovém provedení a sestává z dva metry širokého lemu, umístěného zhruba čtyři metry 
nad zemí, který vymezuje obvod pavilonu. Tato střecha je nesena pomocí jemných kovových 
podpěr. Zpevněné plochy reagují na navazující cesty – budou tedy pojednány kamenem  
a mlatem. Kamenné cesty budou vyhotoveny v rámci druhého realizačního celku – RC Vnitřní 
síť komunikací. V rámci realizačního celku pavilonu bude zhotoven mlatový zpevněný povrch, 
který navazuje na kamenné komunikace. 

Dále bude na zpevněných plochách instalován mobiliář v podobě podlouhlých lavic. 

Před samotnou výsadbou trvalek a dřevin dojde k instalaci scénického osvětlení. 

Zpevněné odpočinkové plochy budou obklopeny ze všech stran extenzivními trvalkovými zá-
hony. V rámci výsadby trvalek dojde také k vysazení magnólie, která je navržena do středu 
pavilonu. Obvod trvalkových záhonů je vymezen tvarem konstrukce Pavilonu Flory. 

e) RC Prostor kolem sochy Františka Polívky

První fáze se zaměří na sochu jako takovou. Ta bude zrestaurována, otočena o 180° a přemís-
těna na vrchol vyvýšeného terénu. Na její přemístění bude reagovat stávající scénické osvět-
lení, které bude přesunuto tak, aby osvětlovalo nově orientovanou čelní stranu uměleckého 
objektu. 

Před umístěním zrestaurované sochy dojde k odstranění trávníku v místě navržených trvalko-
vých záhonů. Dále budou odstraněny nevyhovující dřeviny. 

Socha bude zasazena do divokého květinového záhonu, který ji zároveň ochrání od případ-
ného poškození. Trvalkový záhon pokrývá celou plochu vyvýšeniny a mírně zasahuje dále  
do okolí. Ve východní části je protnut nově navrženou mlatovou cestou. 

K renovaci je rovněž navržena betonová sedací zídka nacházející se v blízkosti sochy F. Polív-
ky. Dojde jak k opravě betonové zídky, tak k výměně dřevěných latí sloužících k posezení. 

f) RC Alej přátelství

Dle návrhu nové cestní sítě a štěrkového trávníku od ateliéru Sborowitz, dojde jak k výraznému 
posunu cesty, tak k celkovému rozšíření zpevněných ploch. Jelikož nastane rozšíření zpevně-
ných ploch i v místech s výskytem vegetace, bude v první fázi nezbytná příprava prostoru 
aleje – odstranění stávající cesty, trávníku a nevyhovujících dřevin.

Po realizaci asfaltové cesty a štěrkového trávníku dle projektu Sborowitz bude možné začít se 
založením trvalkových záhonů a nového trávníku, výsadbou stromů a keřů a instalací corteno-
vých lavic a ohraničení stromů. 
Nakonec dojde, za aktivní účasti zástupců partnerských měst, k samotnému aktu výsadby 
Aleje přátelství a případné výsadby trvalek v prostoru cortenového ohradníku.

3.6.  ETAPIZACE

a) RC Inženýrské sítě

Jelikož je navrženo několik nových pobytových ploch, je pro jejich absolutní funkčnost ne-
zbytné osvětlení a tedy vznik nových inženýrských sítí. V některých místech bude nutné
 jejich přeložení v návaznosti na nově navržené řešení prostoru.

b) RC Vnitřní síť komunikací

Pro docílení funkčnosti a dobré prostupnosti územím dojde téměř na celé ploše Magno-
liové zahrady k nahrazení či opravení stávajících cest. Tomuto kroku předchází demolice 
stávajících povrchů – asfaltu, šlapákového chodníku a části betonového chodníku. 
V Aleji přátelství je nově navržena asfaltová cesta a štěrkový trávník, v prostoru Magnoliové  
zahrady síť mlatových cest. Středem území prochází původní kamenná dlažba – ta bude 
v některých místech zrenovována a v některých zcela nahrazena dlažbou stejného typu.

c) RC Parkové nároží
Všechny materiály a vegetace nacházející se na ploše nově navrženého parkového  
nároží jsou určeny k odstranění. Dojde tedy k odstranění Betonového odpočívadla včetně 
jeho základů, dále pak  k odstranění stromů, keřů, trávníku a stávající dlažby. S ohledem  
na navržený vodní prvek bude prostor napojen na vodovodní síť a dojde k instalaci techno-
logie samotného vodního prvku. 
Budou provedeny terénní modelace a vytyčena místa budoucích zpevněných ploch  
a ploch trvalkových záhonů. 
V dalším kroku bude povrch zalit česaným betonem, přičemž bude do jeho povrchu vyryta 
kresba, kterou bude protékat voda. Jelikož se náměstí mírně svažuje, bude terén terasován. 
Souběžně s realizací povrchu zdobenou reliéfy dojde k instalaci vodních střiků. Poté budou 
připevněny betonové sedací prvky, které zároveň vymezí zamýšlené trvalkové záhony. 
V místech určených k výsadbě budou vysazeny magnolie s trvalkovými podrosty.
Po realizaci zpevněné plochy a výsadeb bude do prostoru rozmístěno scénické osvětlení.

d) RC Pavilon Flory

Samostatným realizačním celkem bude „Pavilon Flory“. Ten sestává z několika vrstev : 
odstranění trávníku a dřevin, ochrana kořenového systému stávajících dřevin, konstrukce 
pavilonu, realizace zpevněných ploch, instalace mobiliáře, založení trvalkových záhonů, 
výsadba dřevin a instalace scénického osvětlení. 

V první fázi bude potřeba vymezit prostor navrženého pavilonu a na jeho ploše odstranit 
trávník a dřeviny nevyhovující sadovnickou hodnotou či kompozicí. U ponechaných dřevin 
bude potřeba zajistit ochranu jejich kořenového systému.



i) Javorová alej

Z provedené inventarizace dřevin vyplývá, že Javorová alej jako celek nemá perspektivu. 
Všechny stromy, až na dva jedince, mají velmi nízkou sadovnickou hodnotu a jsou navrženy 
ke kácení. Dojde k vykácení těchto jedinců a k výsadbě 28 stromů stejného druhu – Acer 
Schwedleri. 

A )  RC Inženýrské sítě
B )  RC Vnitřní síť komunikací
C)  RC Parkové náměstí
D )  RC Pavilon Flory
E )  RC Prostor kolem sochy Františka Polívky
F )  RC Alej přátelství
G)G)  RC Mobiliář
H )  RC Výsadby dřevin a záhonů
I  )  RC Javorová alej
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g) RC Mobiliář

Jak bylo zmíněno v návrhové části, je nutná jak renovace stávajícího mobiliáře, tak jeho 
doplnění. Tyto fáze mohou probíhat paralelně. 

U nově navržených kusů mobiliáře je nutné před jejich samotnou instalací zhotovit dlážděný 
povrch pod lavičky a betonová plata pod lehátka a židle. 
Jsou navrženy jak nové lavičky a koše, které mají stejný design jako stávající mobiliář,  
tak další druhy laviček, lehátek a židlí.

h) RC Výsadby 

Dle inventarizace a architektonického záměru byly stanoveny stromy a keře nutné k odstra-
nění. Po vykácení těchto nevyhovujících jedinců může dojít k výsadbě nově navržených 
dřevin. V návrhu se počítá s výsadbou stromů, keřů a vznikem nových květinových záhonů, 
které stojí mimo samostatné realizační celky.



4. ODHAD NÁKLADŮ

Odhad nákladů je samostatnou přílohou studie.
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