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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU, ŠIRŠÍ VZTAHY 

 
Řešeným územím je veřejné prostranství Žižkova náměstí, které je současně předprostorem 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Do řešeného území náleží také část přilehlé 
ulice 17. listopadu.  
 
Celková plocha řešeného území je cca 1,1 ha 
 
Podklady:  
 Digitálně technická mapa poskytnutá městem Olomouc  
 Vlastní fotodokumentace 
 ortofotomapa, 2018 
 projekt Obnova zeleně při ulici 17. listopadu, Ing. J. Krejčí, 2008 
 přehled historie památníku T.G.M., prof. PhDr. Pavel Zatloukal 

 
 
Žižkovo náměstí s budovou Pedagogické fakulty ÚP se nachází v blízkosti historického jádra města 
při Masarykově třídě propojující olomoucké hl. nádraží s centrem města. Náměstí leží v těsné 
blízkosti frekventované křižovatky důležitých komunikací Masarykovy třídy, ulice Husova a 17. 
listopadu. Prostor náměstí z jihozápadní strany vymezen budovou fakulty a ze strany severozápadní 
řadou několikapatrových nájemních domů s velitelstvím Policie ČR. Prostor náměstí dnes nelze 
vnímat jako celek, protože je protnut rušnou Masarykovou třídou s provozem hned několika 
tramvajových linek.    
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3. HISTORIE 

  
Text převzat od prof. PhDr. Pavla Zatloukala 

 
Dnešní Žižkovo náměstí se začalo formovat v roce 1888, kdy byla slavnostně otevřena dnešní 
Masarykova třída (třída císaře Františka Josefa I., později tř. Československých legií) – komunikace 
spojující centrum města s hlavním nádražím. Přitom bylo nutné vystavět dva nové mosty přes Střední 
Moravu a hlavní říční tok. Severovýchodní frontu pozdějšího náměstí pak až do přelomu 19. a 20. st. 
vymezily budovy kasáren (pozdějšího policejního ředitelství) a nájemních domů. Před stavbou nové 
třídy i dalších objektů bylo nutné zbořit část barokního opevnění.  
 
Jižní část dnešního náměstí zůstávala ve správě olomoucké vojenské posádky; říkalo se jí Holcplac a 
vojenský erár ji užíval jako sklad dříví. V roce 1935 bylo v Olomouci zřízeno velitelství IV. armádního 
sboru a o rok později bylo usneseno vystavět budovu sborového velitelství na Holcplace. Projekt 
novostavby vypracoval v roce 1936 brněnský architekt Klaudius Madlmayr. Téměř do detailu zde užil 
části svého vítězného soutěžního návrhu na správní centrum u tržnice z roku 1931. Přísně symetrická 
strohá stavba ve tvaru H s železobetonovou střechou byla ve vstupní části zdůrazněna kamenným 
portikem na pilířích. Novostavba byla provedena v letech 1937–1938. Roku 1938 byl před jejím 
průčelím rozestavěn Masarykův pomník. 
 
Myšlenka postavit v Olomouci pomník prvnímu prezidentovi se zde projednávala po celá 20. a 30. 
léta 20. století. Vážně od roku 1927 s blížícím se desátým výročním vzniku republiky. Spolek pro 
zbudování pomníku národního osvobození a prezidenta Masaryka v čele se starostou Richardem 
Fischerem však nebyl schopen zvolit staveniště. První návrhy počítaly dokonce s instalací na náměstí 
Republiky, odkud by měla být přemístěna kašna Tritonů. To však vyvolalo protesty památkářských a 
uměleckých kruhů. Další možností bylo prostranství před plánovaným Domem umělců v jižní 
části Čechových sadů, jiné před průčelím hotelu Palác. Když však v roce 1936 rozhodlo Ministerstvo 
národní obrany o stavbě sborového velitelství, památková komise doporučila instalaci pomníku před 
jeho průčelím. Architekt Madlmayr předal sboru v roce 1937 vlastní studii pomníku (s celkovou výškou 
11 m). Předpokládalo se, že pomník bude odhalen dne 28. 10. 1938.  
 
V druhé polovině roku 1937 proběhla na návrh pomníku anonymní soutěž sedmi vyzvaných sochařů, 
pěti místních a dvou přespolních. Soutěž vyhrál návrh sochaře Vincence Makovského a architekta 
Jaroslava Fragnera. Pomník měl být dokončen do předjaří roku 1939, podařilo se však pouze vztyčit 
syenitový podstavec se třemi reliéfy. Koncem léta 1939 byl na příkaz německé správy podstavec 
odstraněn.  
 
Po skončení 2. světové války se znovu rozběhly práce na dokončení pomníku. Bronzová socha se 
sice ztratila, ale v pražské Národní galerii se zachoval sádrový model, z něhož pak byl pořízen nový 
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odlitek. K odhalení pomníku došlo konečně 27. 10. 1948. Pomník byl však během jedné dubnové noci 
roku 1953 za pomoci těžké vojenské techniky stržen.  
 
V roce 1968 došlo v Praze k rozhodnutí použít k stavbě pražského Masarykova pomníku olomouckou 
sochu. Po odlití z Makovského modelu do bronzu však k instalaci nedošlo. Podobně tomu bylo 
v Olomouci, kde se ustavil Aktiv pro obnovení pomníku T. G. Masaryka. Uspořádala se veřejná sbírka 
a pomník měl být obnoven nejpozději do roku 1970, tj. k 120. výročí Masarykových narozenin. K odlití 
sochy nedošlo, následovaly perzekuce.  
 
O obnově pomníku se začalo znovu jednat od konce roku 1989 s rozhodnutím rekonstruovat jej 
v původní podobě a na původním místě. K odlití sochy byl znovu použit model z Národní galerie, 
úpravu okolí pomníku navrhoval Jiří Finger. Pomník odhalil 7. 3. 1993 Václav Havel. Pražský odlitek 
olomoucké sochy byl v září 2002 umístěn ve Washingtonu. 
 
 
ČASOVÁ OSA HISTORIE 
 
1888 Masarykova třída / Františka Josefa I. / Československých legií 

budova kasáren a nájemní domy naproti 
Holcplac - sklad dříví 

 
1936 projekt arch. Klaudia Madlmayera - velitelství IV. armádního sboru  
 
1937-8 výstavba velitelství IV. armádního sboru 
 
1937 architektonická soutěž – Makovský, Fragner 

náměstí Republiky, Palác, Dům umělců v Čechových sadech 
 
1948  odhaleni památníku T.G.M. 
 
1953  stržení památníku T.G.M. 
 
1968 pokus obnovit památník T.G.M. 
 
1993 odhalení památníku T.G.M. 
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          Zákres do historické mapy z r. 1915 

 
Památník T.G.M. po r. 1948 
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4. SOUČASNÝ STAV, NEGATIVNÍ VLIVY 

 
 
SOUČASNÝ STAV 
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NEGATIVNÍ VLIV DOPRAVY 
Žižkovo  náměstí je velkým předprostorem budovy Pedagogické fakulty v jejímž středu je instalována 
socha Tomáše Garyka Masaryka. Protější budovy nájemních domů a velitelství Policie ČR jsou sice 
hmotově protiváhou fakulty, nicméně dopravní osa Masarykova třída – 1.máje nedovolí tento prostor 
vnímat jako celek.     
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OBŘÍ PAMÁTNÍK 
Úprava vstupního prostoru univerzity díky instalaci sochy TGM do středu před portál budovy a 
doplnění zelení působí jako obří památník ze 70. let 20. století. 
 

         
 
DĚLENÍ A ZMENŠENÍ PROSTORU NÁMĚSTÍ 
Umístění sochy TGM před portál budovy a do jeho blízkosti vytváří nežádoucí zmenšení prostoru 
před vstupem a dělí náměstí na dvě části. 
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NEGATIVNÍ VZTAH MEZI ARCHITEKTUROU A SOCHOU 
Kontakt sochy s portálem a průčelím budovy nepůsobí pozitivně jak na výtvarné dílo, tak na 
architekturu.           
 
                
NEGATIVNÍ VLIV PARKOVÁNÍ PŘED FAKULTOU 
Před budovou fakulty jsou zřízena parkovací místa pro osobní vozidla. To není dobré řešení, ale je 
zde zprovozněno na základě projektu schváleného vedením ÚP. Přestože projekt počítá 
s parkováním 16 vozidel, fakulta na digitální řídící jednotce uvádí celkem 23 míst. To obnáší 
parkování i za sochou TGM přímo před vstupem do budovy, což je naprosto nevkusné a zároveň 
nelegální.  
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5. NÁVRH ŘEŠENÍ 

 
 

VÝCHODISKA PRO NÁVRH 

 Zrušit symetrii, přesunout sochu  TGM 

 Částečně překrýt hmotu budovy 

 Uvolnit vstup a průčelí budovy 

 Dostatek stromů pro zastínění velké plochy 

 Umístit prvek, který zobytní náměstí 

 Nutnost respektovat parkování, schválené UP 

 Odclonit parkující auta 

 Zklidnit dopravu a zvýraznit pěší pohyb 

 Docílit charakteru uceleného prostoru náměstí (tramvaje a auta projíždí náměstím) 

 
 

Základního členění náměstí je dosaženo hmotami vyšších stromů po stranách, přičemž střed před 
portálem fakulty tvoří otevřený prostor, rozevírající se trychtýřovitě od vstupu do stran. Z pohledu 
k fakultě je po levé straně vysázen pravidelný rastr stromů (bosket), jehož proporce vycházejí 
z rizalitu bočního křídla budovy. Protější pravá strana je osázena stromy nepravidelně. Socha T.G.M. 
je v tomto prostoru usazena úhlopříčně.  
 
Pravidelný bosket na levé straně tvoří zelenou pergolu, pod níž se odehrává provoz letní kavárny, 
zatímco na pravé straně je umístěna socha TGM na pozadí zeleně volně rozmístěných stromů, pod 
nimiž se nachází, je zelený ostrov se sedacími prvky. Zelený pás se sedacími prvky probíhá také po 
hranici mezi náměstím a parkovacím prostorem fakulty, který cloní před pohledy chodců. 
 
Výraznou součástí návrhu je zklidnění dopravy a zvýraznění pěšího pohybu. Profil vozovky s kolejemi 
je zúžen na podobné proporce, jaké jsou v celém úseku trasy od náměstí Národních hrdinů až po 
hotel Palác. Tím dochází k rozšíření pochozích ploch a zejména k možnosti umístit alej stromů podél 
objektu Policie ČR a obytných domů. Zde by byly ovšem menší stromy jako pokračování Masarykovy 
třídy. 
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Dlažba náměstí je výraznou součástí celkového architektonického výrazu. Design je založený na 
velkých betonových plotnách, vznášejících se v moři žulové mozaiky. V bosketu jsou plotny umístěny 
jako obří čtverce, v jejichž středu stojí strom. Budou mít zároveň funkci mříže. Tento pravidelný rastr 
se dále začíná rozpadat v nahodilý sytém volně plovoucích ploten, které se směrem k fakultě 
zmenšují a zahušťují a ve směru na opačný konec k nepravidelnému lesíku zmenšují a zřeďují. Toto 
řešení jednak vytváří dojem adekvátního důstojného designu náměstí, ale zároveň svou hravostí 
potlačují strohost architektury fakulty a symetričnost, která je tu stále i přes nové řešení stále cítit 
působením velké symetrické hmoty budovy UP. 
 
Kavárna je navržena jako drobná stavba pro obohacení pobytových aktivit náměstí. Její umístění na 
levé straně s bosketem vhodně využívá obrysové linie záhonu, který ukončuje pobytovou část 
náměstí a vymezuje zadní obslužnou plochu s parkovacími místy pro objekt univerzity. Půdorysná 
stopa je odvozena od navazujících linií záhonu a tvoří ji nepravidelný pětiúhelník, zastavěná plocha 
celkem 54 m2. Z kompaktní přízemní hmoty s plochou střechou vybíhá tenká markýza kryjící vstupní 
část. Markýza vytváří možnost krytého venkovního posezení. Dispoziční uspořádání počítá s výdejem 
občerstvení skrze výdejové okno a nabízí i možnost posezení pro 10 návštěvníků v případě 
nepříznivého počasí. Kromě baru s posezením zahrnuje vnitřní prostor sklad a zázemí personálu se 
sociálním zařízením a šatnou. Sortiment kavárny je uvažován s přípravou nápojů a výdejem hotových 
zákusků, sendvičů apod. Zásobování skladu je navrženo ze zadní obslužné plochy. Návrh průčelí 
akcentuje nároží otevřené proskleným pláštěm se vstupem a výdejovým oknem směrem k centrální 
ploše náměstí. Ostatní části pláště jsou plné, obložené kompozitními panely  s hliníkovými krycími 
vrstvami a polyethylenovým nebo minerálním jádrem, opatřené barevným grafickým potiskem. 
Střecha hlavní části stavby je uvažována jako vegetační. Markýza na nároží je tvořená lehkou 
konstrukcí s povlakovou hydroizolací. Nosná konstrukce stavby je navržena dřevěná z lepeného 
řeziva se zateplením. Konstrukce střechy z lepených dřevěných trámů. Vnitřní opláštění OSB desky + 
obklad palubkami. Výplně otvorů fasády tvoří zasklení do hliníkových a skrytých rámů. 
 
Řešení ulice 17. listopadu je obdobné. Velkorysá plocha vydlážděná žulovou mozaikou umožní volný 
pohyb celým prostranstvím. Ve stínu stromů v pravidelném rastru budou rozmístěny sedací prvky. 
Bylo by však vhodné se ul. 17. listopadu věnovat komplexněji a řešit její podobu v celé její délce a se 
všemi návaznostmi v samostatném projektu. Z toho důvodu je návrh třeba považovat spíše za jakési 
nastínění možného principu sjednocujícího podobu ulice s Žižkovým náměstím.        
 
Součástí řešení náměstí je také nová vybavenost mobiliářem a dalšími drobnými technickými prvky. 
Stávající stožáry s osvětlením a tramvajovým vedením budou zrušeny a nahrazeny novými. 
Vyměněno bude také osvětlení parkovacích ploch před budovou fakulty. Na frekventovaných 
tramvajových zastávkách je vhodné umístit přístřešky. V blízkosti kavárny budou umístěny stojany pro 
kola. Novým mobiliářem bude vybavena také ulice 17. listopadu.   



PROPOČET NÁKLADŮ - UL. 17. LISTOPADU

Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena 
celkem

Zpevněné plochy, asanace
odstranění dlažby vč. podkladních vrstev m2 395 600 237 000
odstranění povrchu z litého betonu vč. podkladních vrstev m2 700 1 000 700 000
odstranění kiosku ks 1 70 000 70 000
dlažba z žulové mozaiky 6/6 m2 1 895 2 000 3 790 000

celkem       
(bez DPH) 4 797 000

Drobná architektura a mobiliář
designové sedací prvky ks 10 40 000 400 000

celkem       
(bez DPH) 400 000

Přeložky inženýrských sítí
přeložení stávajících inž. sítí soub. 1 500 000 500 000

celkem       
(bez DPH) 500 000

Vegetační prvky
asanace stromů ks 5 7 000 35 000
výsadba stromů soliterních vel. 14-16 vč. mříží ks 21 35 000 735 000
výsadby nižších keřů m2 97 600 58 200
založení trávníku parkového m2 475 50 23 750

celkem       
(bez DPH) 851 950

Cena celkem (Kč) - součet všech položek bez DPH 6 548 950

včetně DPH 
(21%) 7 924 230



PROPOČET NÁKLADŮ - ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena 
celkem

Zpevněné plochy, asanace
odstranění dlažby vč. podkladních vrstev m2 1 700 600 1 020 000
odstranění asfaltové vozovky vč. podkladních vrstev m2 1 770 1 000 1 770 000
odstranění osvětlení parkoviště ks 5 5 000 25 000
odstranění stožárů s osvětlením a tram. vedením ks 8 50 000 400 000
dlažba z žulové mozaiky 6/6 m2 4 340 2 000 8 680 000
dlažba z žulových kostek 10/10 m2 725 2 000 1 450 000
velkoformátové desky z litého betonu m2 325 3 000 975 000

celkem       
(bez DPH) 14 320 000

Drobná architektura a mobiliář
kavárna s posezením ks 1 2 000 000 2 000 000
přemístění sochy TGM ks 1 500 000 500 000
betonové sedací zídky se dřevěným sedákem bm 109 5 000 545 000
vodní prvky ks 3 200 000 600 000
přístřešky tramvajové zastávky ks 2 250 000 500 000
nové stožáry s osvětlením a tram. vedením ks 8 150 000 1 200 000
nová svítidla u parkoviště ks 10 30 000 300 000
stojany na kola ks 6 6 000 36 000

celkem       
(bez DPH) 5 681 000

Přeložky inženýrských sítí
přeložení stávajících inž. sítí soub. 1 1 000 000 1 000 000
přípojky kavárny a vodních prvků soub. 1 500 000 500 000
odvod dešťové vody a retenční nádrž soub. 1 1 500 000 1 500 000

celkem       
(bez DPH) 3 000 000

Vegetační prvky
asanace stromů ks 18 7 000 126 000
výsadba stromů soliterních vel. 35-40 ks 22 50 000 1 100 000
výsadba stromů soliterních na protější straně námestí vel. 14-16 vč. mříží ks 12 35 000 420 000
záhony s kameny, nižšími keři a trvalkami m2 433 1 500 649 500
založení trávníku parkového m2 98 50 4 900
zavlažovací systém soub. 1 350 000 350 000

celkem       
(bez DPH) 2 650 400

Cena celkem (Kč) - součet všech položek bez DPH 25 651 400

včetně DPH 
(21%) 31 038 194

Poznámka:
Navržené úpravy vyvolávají potřebu dalších souvisejících investic pro zajištění návazností na 
širší okolí náměstí (např. pokračování úprav v ul. 1. máje k hotelu Palác atd.)
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