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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY, ZADÁNÍ A PODKLADY

 Identifi kační údaje stavby a investora

Název stavby:  Architektonická studie veřejného prostranství Žižkova náměstí

Místo stavby:  katastrální území Olomouc - město, parcelní čísla 95/2, 95/38, 95/4, 145/2, 145/1, 124/9, 124/1, 124/10           

Investor:   Statutární město Olomouc

  Horní náměstí 583

  779 11, Olomouc

  Zastoupené: Ing. Marek Černý – vedoucí odboru koncepce a rozvoje

  IČO: 00299 308

Projektant:  Ing. arch. Michal Sborwitz

  K břečkám 28 

  Praha 4 – Cholupice

  143 00     

Autoři studie:  Ing. arch. Michal Sborwitz

  Ing. arch. Marie Sborwitzová

  Ing. arch. Karel Prášil

  Ing. Pavel Klásek (koncepce dopravního řešení)

  Ing. Hana Bělařová (koncepce zeleně)

  Zdeněk Vysloužil (odhad realizačních nákladů)   

Stupeň:   architektonická studie 

 Zdůvodnění záměru a cíle investora

Cílem revitalizace prostoru Žižkova náměstí je vytvoření polyfunkčního veřejného prostoru. Prostor bude využit jako rozptylový, 
odpočinkový a shromažďovací. Podnětem pro zpracování studie byla žádost PFÚP Olomouc k řešení veřejného prostoru a ze-
leně Žižkova náměstí. 

 Program investora

 navrhnout prostor pro setkávání a shromažďování včetně vzrostlé stromové zeleně 

 navrhnout kvalitní mobiliář

 z hlediska dopravy řešit celou šířku uličního profi lu s možností uplatnění zastávek vídeňského typu 

 respektovat stávající koncepci technické infrastruktury 

 formulovat koncepci stromové zeleně

 Výchozí podklady

 Digitální 3D model Olomouce

 Studie Ing. Fingera (1991)

 Podklady z workshopu FA VÚT (2017)

 Poloha inženýrských sítí vedena v územně analytických podkladech

 Projekt úprav vjezdu a výjezdu na zpevněnou plochu s parc.č.95/38 (2017)

 Projekt Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah, SSZ (2018) vizualizace z Masarykovy třídy z nadhledu (bod C)

fotografi e stávajícího stavu z Masarykovy třídy



II. VYMEZENÍ A ROZSAH ÚZEMÍ A POPIS SOUČASNÉHO STAVU

 Vymezení a rozsah území

Řešené území je vymezeno na JZ straně průčelím budovy pedagogické fakulty PFÚP Olomouc na JV straně třídou 17.listopadu 
včetně přilehlého uličního profi lu. SV strana prostoru je vymezena průčelím domu na Masarykově třídě včetně přeřešených tram-
vajových zastávek. JZ strana území je vymezena křižovatkou ulic Masarykova třída a ulicí Jiřího z Poděbrad. 

 Popis současného stavu

Žižkovo náměstí v Olomouci leží při křížení Masarykovy třídy a třídy 17. listopadu a tvoří pomyslnou vstupní bránu do historického 
jádra. Náměstí dominuje budova bývalého Sborového velitelství postavená v r. 1938 podle návrhu architekta Claudia Madlmaye-
ra, dnes Pedagogická fakulta Univerzity Palackého a socha T. G. Masaryka.  Pomník byl vybudován v letech 1937-1948 podle ná-
vrhu Vincence Makovského a Jaroslava Fragnera, v roce 1953 byl odstraněn a rekonstruován v letech 1990-1993. Náměstí slou-
ží především jako vstupní předprostor Pedagogické fakulty UP Olomouc s frekventovanou tramvajovou zastávkou. U příležitosti 
oslav výročí Dne vzniku samostatného československého státu se zde pravidelně koná lampiónový průvod s kladením věnců k 
pomníku T. G. Masaryka. Poté, kdy UP Olomouc získala do svého vlastnictví od SMOl část pozemků veřejného prostranství – 
konkrétně zpevněné plochy navazující na objekt PdF UP Olomouc, byl prostor Žižkova náměstí degradován závorami a s tím 
souvisejícími úpravami dláždění a řadou parkujících vozidel (zvlášť před hlavním vchodem). Stav veřejné zeleně neodpovídá 
významu místa. Návrh by se měl zabývat i řešením přilehlých uličních profi lů a tramvajové zastávky. 

III. POPIS ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ PROSTORŮ A ŘEŠENÍ MATERIÁLŮ

 Koncepce celkového architektonického řešení prostorů

Prostor Žižkova náměstí je vymezen na centrální část mezi Masarykovou třídou a průčelím fakulty  PFÚP Olomouc (JZ strana) 
a přilehlé komunikace na SV, JV a SZ straně o rozměrech 100m x 40m. Základní ideou je nově prostorově uspořádat centrální 
prostor se shromažďovacími, společenskými a odpočinkovými funkcemi. Pro nové uspořádání bylo nutné zvolit základní prosto-
rový modul 10m x 10m. Tyto moduly umožňují rozdělit prostor na pět prostorových sekcí. Střední sekce je osově ukotvená na 
vstupní portikus školy a pomník T.G.M. Tvoří shromažďovací a vstupní prostor. Na centrální sekci navazují dvě postranní sekce, 
které jsou komponovány jako polouzavřené „zelené domy“ tvořené kompaktní zelení. Jsou otevřeny k průčelí fakulty a uzavřeny 
do Masarykovy třídy. Uvnitř zelených domů je vymezen klidový prostor (pobytová louka), který je otevřen k průčelí fakulty. Tento 
prostor je doplněn drobnou architekturou s možností zřízení kavárny ve sníženém přízemí budovy fakulty. Prostor náměstí ukon-
čují na stranách dvě okrajové sekce vymezené stromořadím na třídě 17.listopadu a v ulici Jiřího z Poděbrad, kompaktní zelení 
„zeleného domu“ a pergolou oddělující parkovací stání. Tyto prostory jsou doplněny drobnou architekturou stánku, laviček, hodin, 
plakátovací plochy a ostatního mobiliáře. 

 Architektonické a materiálové řešení

Architektonické řešení vychází z architektonického návrhu. Základem je rozvržení prostoru náměstí do pěti subprostorů – sekcí, 
které mají odlišný charakter. Střední vstupní a shromažďovací subprostor je otevřen k průčelí fakulty a uzavřen na bočních stra-
nách pevným sezením. Pevné sezení je kombinací dřeva a kamene. Záda sezení tvoří polovysoké trávy a částečně ho oddělují 
od pobytové louky. Stupně sezení jsou podsvíceny LED pásky a jsou v nich zabudovány odpadkové koše. Plocha středního 
subprostoru je zadlážděna žulovou kostkou 10cm x 10cm s dělícími žulovými pásky (pásky odpovídají půdorysně návrhu Ing. 
Fingra).  Pomník T.G.M. je ponechán na stejném místě. 

Dva boční subprostory „zelené domy“ jsou architektonicky koncipovány jako polouzavřené prostory po obvodě se vzrostlou kom-
paktní zelení. Tyto prostory jsou otevřeny k průčelí fakulty a uzavřeny k Masarykově třídě a ostatním sekcím. Uvnitř jsou utvořeny 
pobytové louky s volně umístěnými podsvícenými drobnými objekty altánu a sezení. Diagonální spoje a zkraty přes pobytovou 
louku jsou umožněny mlatovými cestami. Pobytové louky navazují plynule na volný prostor před průčelím fakulty, který je zadláž-
děn žulovou kostkou 10cm x 10cm a doplněn variabilní zelení v květináčích a sezením. V sezení jsou zabudovány odpadkové 
koše a LED pásky na podsvícení. V jednom z rohů fakulty jsou umístěny stojany na kola. 

Okrajové části náměstí jsou ukončeny plochami parkovacích míst a komunikačních ploch s vloženými předěly ozeleněných per-
gol. V JV části je umístěn novinový stánek a sezení s hodinami. Na opačné straně je uprostřed plochy umístěno pevné sezení 
se stromem a na okraji plochy lavička s plakátovací plochou. Plochy jsou zadlážděny žulovou kostkou 10cm x 10cm a členěny 
rastrem žulových pásků obdobným střední části. 

Drobná architektura se dělí na dvě části. První část zahrnuje pevné nepřenosné vybavení. Materiálově je toto vybavení převážně 
ze dřeva a betonu. Jedná se o novinový stánek, altán, pevné sezení se zabudovanými odpadkovými koši, hodiny, plakátovací 
plocha a pergoly. Stánky jsou nasvíceny a připojeny na sítě. Pergoly jsou ozeleněny popínavými rostlinami. Všechny prvky seze-
ní jsou podsvíceny LED pásky. Druhou část drobné architektury tvoří mobiliář. Jsou to volně stojící odpadkové koše, stojany na 
kola, přístřešek u tramvaje a informační tabule.  Celkové osvětlení prostoru bude stožárovými lampami (stejné jako užívané na 
hlavní třídě). Lokální osvětlení je realizováno zabudovanými LED pásky. Všechny výše uvedené prvky drobné architektury jsou 
znázorněny v grafi cké části. 

Dešťové vody ze střech budovy pedagogické fakulty budou svedeny do podzemní akumulační nádrže a využity pro zalévání. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vyspádovány do průlehů v zeleni. vizualizace od fakulty z nadhledu (bod D)

fotografi e stávajícího stavu od fakulty



 Popis koncepce dopravního řešení

V zadaném rozsahu Žižkova náměstí budou v dopravní koncepci upraveny komunikace a chodníky Žižkova náměstí  a 17.listo-
padu. Do návrhu úpravy komunikace Žižkovo náměstí od křižovatky s ulicí 17.listopadu po ulici Jiřího z Poděbrad byl zakompo-
nován projekt úpravy křižovatky Žižkovo náměstí - 17.listopadu - Husova. Projekt „Žižkovo náměstí, Husova-koordinovaný tah, 
SSZ“ zpracoval Ing.Doležel Petr č.zak  1009 38. V tomto projektu je ulice 17.listopadu směrem do křižovatky rozšířena o pravý 
odbočovací pruh a nároží mezi ul.17.listopadu a Žižkovým náměstí je upraveno tak, aby délka přechodu ul. Žižkovo náměstí  
byla zkrácena na 13,7m. S takto upraveným nárožím byla v návrhu Žižkova náměstí spojena nová linie obruby komunikace 
od křižovatky s ul. Jiřího z Poděbrad  v rovině i kolem navržených zastávek  „Vídeňského“ typu. Stávající tramvajové zastávky 
s ostrůvky budou zrušeny a nahrazeny novými zastávkami Vídeňského typu. Poloha zastávek bude posunuta směrem k ulici 
Jiřího z Poděbrad , délka zastávkové hrany  38,5m je u nového návrhu zachována. Stávající rozšířený úsek komunikace kolem 
zastávkového ostrůvku do centra (u budovy PČR) bude využit k vložení parkovacích zálivů přerušených ostrůvky pro zasazení 
stromů. Přístřešek MHD zastávky je shodný s ostatními přístřešky města Olomouc (Mmcité Geomere). Plocha průjezdná  před 
univerzitou  od ulice 17.listopadu směrem k ulici Jiřího z Poděbrad sloužící k parkování osobních vozidel  bude v novém návrhu 
uspořádána pouze oboustranně ke křídlům univerzity. Na těchto plochách je navrženo 2x8 parkovacích míst pro osobní vozidla 
a 2 místa vyhrazená pro invalidy. Návrh umístění nových parkovacích míst byl prověřen pomocí vlečných křivek dle TP171 a to 
rozhodujícím vozidlem,  kterým  je osobní vozidlo s vnějším obrysem poloměru zatáčení R=5,85m. Zamezení průjezdu vozidel 
kolem vstupu do univerzity vyvolává potřebu příjezdu před vchod ze směru od zpevněné plochy kolem sochy. Mimořádný nájezd 
vozidel (např. hasiči, PČR, záchranná služba, zásobování..) před vstup do objektu univerzity bude umožněn přes plochu kolem 
památníku Masaryka. Z hlediska celkové koncepce jsou sjednoceny povrchy dopravních ploch podle nové úpravy třída 1.máje. 
Povrch vozovky komunikace s tramvajovými kolejemi a parkovacích ploch je navržen z žulové kostky malé (100/100mm), parko-
vací zálivy z žulové kostky velké (150/150mm) a chodníky z žulových desek nehlazených (300/300mm). 

 Popis koncepce zeleně

Základ nové koncepce zeleně tvoří stromy. Jedná se o stromy vysoké, dlouhověké, které jsou navrženy v  podobě oboustranného 
stromořadí v řešeném území ulice 17.listopadu. Druhem stromu se naváže na v nedávných letech v  ulici 17.listopadu založenou 
alej z Platanus acerifi lia - PLATAN. Tento rychle rostoucí druh spolehlivě poskytující stín je také navržen jako solitérní strom s 
lavičkou umístěný ve zpevněné ploše nové úpravy. 
Středně vysoké stromy vymezují dvě travnaté plochy náměstí a tvoří boskety. Středně vysoké stromy jsou také navrženy jako 
krátká alej, součást chodníku v ulici 1.máje.       
V souvislosti se stromy v obou těchto částech řešeného území můžeme mluvit o dvou možných variantách řešeních.
1. varianta: v obou částech - boskety a uliční řada bude použit stejný druh stromu a řešená část tak bude tvořit, v kontextu s 
okolní zelení, jakýsi samostatný celek. Navrhovaným druhem stromu je Acer - JAVOR, s vhodným druhem a odrůdou např. Acer 
platanoides“Olmsted“ (alternativně Acer platanoides „Deborah“) - štíhle rostoucí zelenolistý javor s dobrou mrazuvzdorností, 
vhodný do užších ulic. 
2. varianta: boskety budou tvořeny jedním druhem stromu - Acer rubrum „October Glorie“ - javor se středně velkými, lesklými listy 
zelené barvy v létě, na podzim s nádherným podzimním sytě oranžovým až karmínově červeným zbarvením. Stromy v uliční řadě 
1. máje navážou na druh stávajících stromů  rodu Robinia - AKÁT v ulici 1.máje a Masarykovy třídy. 
Oživením plochy budou poměrně novou technologií založené autoregulační trvalkové záhony se štěrkovým mulčem, s velkou 
proměnlivostí v průběhu vegetace. Záhony jednodruhových vyšších okrasných trav situovaných po obvodu stranách nástupní 
plochy budou tvořit „záda“ nově navrženým sedacím prvkům.   
Stávající trávníky budou nahrazeny nově založenými travnatými plochami (výsev) s použitím vhodné travní směsi. 
Veškeré nově realizované výsadby musí splňovat 

Legislativní rámec
Zásady a technologie výsadby dřevin i zakládání travnatých ploch a péče o ně je zakotvena v následujících normách, které budou 
dodrženy při jejich realizaci:
▪ ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
▪ ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,  resp. Arboristický standard dle AOPK č.02 
001/2013 – Výsadba stromů a č. 02 003/2014 – Výsadba a řez keřů a lián
▪ ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
▪ ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, 
resp. Arboristický standard dle AOPK č.01 002/2017- Ochrana dřevin při stavební činnosti

Rozvojová péče u výsadeb 
U všech vysazených stromů a ostatních rostlin bude v dalším stupni stanovena nezbytná rozvojová péče. Navrhované stromy po 
výsadbě vyžadují  ošetřování minimálně v dalších 5-7 letech. Je nutno zajistit zálivku, výživu, provádění výchovného a zdravotní-
ho řezu u listnatých stromů a případná další opatření pro další úspěšný rozvoj a růst. U trvalek a traviny se předpokládá případné 
mechanické odplevelování, zálivka ai výživa až do zapojení výsadeb. 

V Praze, dne 12.12.2018                                                                                                                          Ing. arch. Michal Sborwitz

vizualizace z Masarykovy třídy z horizontu (bod E)

fotografi e stávajícího stavu z Masarykovy třídy



B. VÝKRESOVÁ ČÁST

IV. ODHAD REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ, PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH CENY DALŠÍCH STUPŇŮ

Výtah odhadu realizačních nákladů

(celý odhad viz. příloha C)

01 Žižkovo náměstí  21.494.300,- Kč

• 1 - Zemní práce                   921.300,- Kč

• 11 - Zemní práce – přípravné a přidružené práce  3.735.000,- Kč

• 5 - Komunikace pozemní     12.445.000,- Kč

• 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   4.393.000,- Kč

02 Navazující uliční profi ly      1.809.500,- Kč

• 1 – Zemní práce      240.000,- Kč

• 11 – Zemní práce – přípravné a přidružené práce  577.500,- Kč

• 5 – Komunikace pozemní     922.000,- Kč

Vedlejší rozpočtové náklady      2.860.000,- Kč

• Vedlejší rozpočtové náklady - komplet    1.100.000,- Kč

• Dokumentace pro územní řízení     330.000,- Kč

• Dokumentace pro stavební řízení     550.000,- Kč

• Dokumentace pro provedení stavby    700.000,- Kč

• Dokumentace pro zadání stavby dodavateli    180.000,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH      26.163.800,- Kč

sestavil:  Zdeněk Vysloužil







fotografi e stávajícího stavu centrální části



vizualizace centrální části z nadhledu (bod A)



fotografi e stávajícího stavu z Masarykovy třídy



vizualizace z Masarykovy třídy z nadhledu (bod B)



fotografi e stávajícího stavu z Masarykovy třídy



vizualizace z Masarykovy třídy z nadhledu (bod C)



fotografi e stávajícího stavu od fakulty



vizualizace od fakulty z nadhledu (bod D)



fotografi e stávajícího stavu z Masarykovy třídy



vizualizace z Masarykovy třídy z horizontu (bod E)








