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Úvod

Olomouc je město s jedním z největších potenciálů pro kvalitní veřejná prostranství v 

republice, daný především cennou historickou strukturou i systémem zeleně a napojení na 

krajinu. Jedním z důležitých principů práce s veřejnými prostranstvími je proto tyto hodnoty 

uchovávat, navracet jim obsah, rozvíjet je a doplňovat novou vrstvou. 

Předpokladem kvalitního rozvoje veřejných prostranství je dlouhodobý a systematický 

koncepční přístup, pro který Koncepce veřejných prostranství města Olomouce (dále jen 

„Koncepce“) vytváří základ. Součástí celkového koncepčního přístupu jsou i další existující 

strategické a plánovací dokumenty města, jako například Územní plán, Strategie zeleně či 

Plán udržitelné městské mobility , pro které slouží jako zastřešující koncepční a strategický 

dokument. 

Touto Koncepcí město také de facto definuje veřejný prostor jako samostatné téma, kterým 

se chce zabývat koncepčně, systematicky a dlouhodobě, s cílem zvýšení kvality života 

obyvatel a návštěvníků města. 

Koncepční přístup provazuje plánování rozvoje veřejných prostranství od největšího měřítka 

celku města až po detail jednotlivých veřejných prostranství, přičemž zastřešujícím cílem je 

vždy obytná kvalita a měřítkem této kvality je život člověka. 

Koncepční přístup zahrnuje přemýšlení v širších souvislostech místa nebo řešené lokality. 

Včasná koncepční rozvaha zefektivňuje a zlevňuje proces. Umožňuje, aby město v rámci 

jedné investiční akce vyřešilo konkrétní prostranství jako celek (včetně výsadby stromů, 

řešení infrastruktury, dopravních aspektů a zlepšení podmínek pro pohyb a pobyt lidí) namísto 

toho, aby se ulice nebo náměstí rozkopávaly opakovaně z dílčích důvodů. 

Dokument Koncepce formuluje základní vizi cílového stavu, která koresponduje se stávajícími 

hodnotami města a reaguje na jeho aktuální problémy a potřeby. Tato vize je dlouhodobá a 

předpokládá se, že jí bude dosahováno postupně.

Dokument slouží jako podklad pro přípravu a podobu jednotlivých plánovacích, projekčních 

a investičních záměrů a to jak veřejných tak soukromých subjektů, dále pro jejich vzájemnou 

koordinaci i jako základ pro komunikaci podoby veřejných prostranství města s jeho obyvateli, 

odborníky, vlastníky, správci i investory.
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cíl dokumentu

Koncepce  veřejných prostranství ve městě Olomouci představuje vizi směřování rozvoje 
veřejných prostranství města. Hlavním cílem Koncepce je vytvořit živý, funkční a pobytový 
společný prostor města, a tím zlepšovat každodenní kvalitu života v něm. Měla by iniciovat 
potřebné a kvalitně provedené koncepční úpravy veřejných prostranství a zakotvovat prin-
cipy kvality a pobytovosti i pro prostranství v nově vznikající zástavbě. Za tímto účelem Kon-
cepce hodnotí současný stav veřejných prostranství, kategorizuje je, a nastiňuje jejich možný 
cílový stav a cesty, jak jej dosáhnout.

charakter dokumentu

Koncepce je především koncepčním a iniciačním nástrojem, který by měl předložit zku-
šenosti autorů a spolupracujících aktérů a nabídnout rozšířený a komplexní pohled na 
tématiku veřejných prostrantví. Její úlohou je inspirovat a nabízet konkrétní témata, která by 
napomohla celistvému přístupu k obnově a tvorbě veřejných prostranství. Charakter a obsah 
dokumentu se posunuje od témat obecnějších, pracujících s dlouhodobými zastřešujícími 
cíli, po témata konkrétnější, vztahující se ke specifickým lokalitám a místům.

struktura dokumentu

ÚVOD

1. DLOUHODOBÁ VIZE

Kapitola stanovuje dlouhodobé cíle vztahující se ke konkrétním místopisným tématům spe-
cifickým pro Olomouc a její veřejná prostranství.

2. STRATEGIE KVALITY

Kapitola stanovuje dlouhodobé kvalitativní cíle proveřejná  prostranství Olomouce.

3. PRINCIPY A PRAVIDLA

Kapitola stanovuje základní principy a pravidla tvorby a obnovy veřejných prostranství, 
vztažená ke konkrétním typologickým, významovým a charakterovým kategoriím veřejných 
prostrasntví Olomouce.

4. 30 VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Kapitolu tvoří katalogové listyy třiceti olomouckých veřejných prostranství, u nichž je popsán 
a zhodnocen jejich stav, okomentován potenciál a možný scénář jejich rozvoje. Prostranství 
jsou vybírána jako prostranství různých měřítek a typů tak, aby kapitola sloužila i jako inspira-
ce pro celou škálu veřejných prostrasntví města.

5. GENEREL

Kapitolu tvoří mapa veřejných prostranství Olomouce vycházející z platného územního 
plánu. Generel mimo jiné graficky vyznačuje typologii, významovou hierarchii a charakter 
jednotlivých prostranství. K těmto kategoriím jsou pak navázány obecnější principy v kapitole 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA, i konkrétnější návrhové principy v kapitole 6. STANDARDY.

6. STANDARDY

Kapitola sestává z návrhových doporučení pro jednotlivé složky veřejných prostranství - 
konkrétně pro dopravu, zeleň, povrchy a materiály, technickou infrastrukturu a prvky, mobili-
ář a drobnou architekturu.

7. NÁSTROJE

Předmětem kapitoly jsou základní procesní a organizační nástroje naplňování cílů stano-
vených v Koncepci.

8. NÁMĚTY PRO AKČNÍ PLÁN

Kapitola shrnuje náměty konkrétních  krátkodobých a dlouhodobých opatření k možnému 
zařazení do akčního plánu.

komu je dokument určen

Koncepce by se měla stát směrodatným podkladem pro dlouhodobé a střednědobé 
plánování i každodenní rozhodování aktérů, kteří se na rozvoji veřejných prostranství v Olo-
mouci společně podílejí. Stejně tak si dokument klade ambice obyvatelům města srozu-
mitelně přiblížit význam a dopad kvality veřejných prostranství na jejich každodenní život 
a podnítit jejich zájem o tuto problematiku. Primárně je dokument určen pro potřeby státní 
správy i samosprávy města Olomouce.
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1. Dlouhodobá vize

Kapitola shrnuje hlavní místopisná témata vztahující se k určitým 

fenoménům nebo konkrétním místům ve městě.
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1.1 T1 SÍŤ MĚSTSKÝCH TŘÍD JAKO
URBANISTICKÁ KOSTRA MĚSTA

1.2 T2 ZAPOJENÍ ŘEK DO ORGANISMU 
MĚSTA – OLOMOUC MĚSTO NA ŘECE

S měnící se podobou měst a rostoucími nároky na dopravní 
infrastrukturu dochází všeobecně k oslabování společenské 
úlohy veřejného prostranství ulice. Čím dále směrem z 
městského centra, tím více je tento trend patrný. Z hlediska 
života ve městě je však ulice zásadní a nejčetnější kategorií 
veřejného prostoru, propojující ostatní veřejná prostranství 
a umožňující souvislý pohyb po městě. 

Kvalitnímu fungování veřejných prostranství významně 
napomáhá systémový přístup k jejich rozvoji, oproti dílčím 
nekoordinovaným zásahům. Jedním z hlavních motivů 
takového přístupu je soustředěné budování a podporování 
sítě urbanisticky významných městských tříd, která slouží 
jako orientační struktura, „navěšuje“ na sebe ostatní veřejná 
prostranství a propojuje je do prostupného a živého celku.

Olomouc, vzhledem ke své vojenské historii, je 
charakteristická čitelnými vrstvami různých městských 
struktur v radiálním systému. Při pohledu na mapu je jasně 
vidět stopa bývalého městského opevnění a rozdělení 
kompaktního historického centra a rozvolněného „města 
za hradbami“. Městské třídy od sebe často jednotlivé 
celky města oddělují. Cílem podpoření významných ulic 
jako kostry města je jejich charakter rozhraní či bariér 
prostupnosti mezi odlišnými městskými strukturami 
proměnit v prvky, které budou vnímány jako propojení, 
„švy“ dobře provazující město. Pro kvalitní fungování 
takového systému je potřeba u významných ulic usilovat o 
navrácení statusu společenských veřejných prostranství

Prostor řeky je nejvýznamnějším přírodním prvkem 
vstupujícím do města hlavním propojujícím elementem 
urbánní struktury a krajiny, který má z hlediska veřejných 
prostranství zásadní význam. Pochopení území jako celku a 
komplexní koncepční práce s tématem je předpokladem pro 
kvalitní rozvoj veřejných prostranství a účelné vynakládání 
financí v místě. 

Olomoucké řeky: Morava, Bystřice a Mlýnský potok, skýtají 
potenciál celé škály veřejných prostranství od kamenných 
městských nábřeží (nově budovaná část nábřeží řeky 
Moravy - mezi Masarykovou třídou a Komenského), 
parkových úprav důstojně doplňujících historické a kulturní 
dědictví Olomouce (Bezručovy sady), sportovně rekreační 
krajiny (řeka Morava v oblasti Kláštěrního Hradiska či břehy 
řeky Bystřice), po krajinné celky přírodního charakteru 
(Bystřice směrem k fortu IV). Prostor řeky je z podstaty 
mnohočetných charakterů, se kterými by mělo být cíleně 
pracováno v jeho délce a všude, kde to je možné a účelné 
by se měl stát funkčním veřejným prostranstvím.
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1.3 T3 PROPOJENÍ PRSTENCE
HISTORICKÝCH PARKů OKOLO CENTRA 

1.4 T4 POSÍLENÍ HISTORICKé
FORTIFIKAČNÍ ROLE MĚSTA V OBRAZU A 
STRUKTUŘE

Historie opevněné Olomouce dala za vznik velkorysým 
městským parkům za bývalými hradbami, které obíhají 
městské jádro a slouží jako významná rekreační a 
reprezentativní zóna.  Základem jsou nejvýznamnější 
olomoucké parky:  Smetanovy sady, Čechovy sady,  
Bezručovy sady, Park pod Dómem a ASO park. Podpořením 
a dokončením tohoto prstence se posílí vztah centra a 
k němu přiléhajících dalších městských celků a vznikne 
prostupný zelený okruh poskytující sportovní a rekreační 
příležitosti v blízkosti centra i obytných oblastí. Pod mottem 
„zelení, ze zeleně, do zeleně“ se posílí systém prostupnosti 
města zelení

Prstenec v sobě zahrnuje celou škálu typů prostranství: 
existující a dobře fungující reprezentativní městské parky, 
prostranství s potenciálem vzniku neformálnější rekreační 
zeleně i drobné okrskové parčíky. Žádoucí je v rámci této 
zóny podpořit různorodost charakterů a poskytnout 
možnosti využití pro nejrůznější aktivity. 

Součástí prstence jsou i veřejná prostranství v rámci města 
pevnějšího charakteru (např. Kollárovo náměstí, prostranství 
přiléhající k městské tržnici), v jejichž charakteru by se 
zapojení do série zelených prostranství mělo propisovat 
a uživatelé by měli mít pocit přirozeného kontinuálního 
pohybu zelení.

Olomouc je město s výraznou vojenskou historií – tento 
fenomén se podstatně podílí na charakteru města, 
dodnes je v městské struktuře patrná celá řada památek 
a fragmentů bývalého opevnění. Jde ale o poněkud 
upozaděný motiv, při obnově veřejných prostranství jsou 
zbytky městské fortifikace řešeny jako jednotlivosti bez 
vzájemné provázanosti a na mnoha místech je jejich 
potenciál nevyužit.

Z pohledu veřejného prostranství je fyzická stopa vojenské 
minulosti města dvojího významu – vnáší do města 
strukturu, která nabízí možnost veřejná prostranství v 
souvislosti s fortifikací provazovat mezi sebou a vnášet 
do jejich obnovy nadřazený motiv vzájemných vztahů, 
historických souvislostí, pohledových os atd. Dále pak 
samotná materialita a charakter fortifikačních pozůstatků 
poskytují kvalitní estetický základ pro mnohá veřejná 
prostranství a často lze v jejich blízkosti s využitím relativně 
minimálních prostředků dosáhnout kvalitních prostor 
(příkladem je kus hradebního opevnění v ulici Studentská). 

Pozůstatky vojenské minulosti nacházíme nejen v rámci 
města, ale i v krajině. Zachovalé, polorozpadlé, ale i zmizelé 
pevnostní stavby, které po sobě v krajině zanechaly drobné 
stopy v podobě lehce patrných základů, jsou ideálními 
výletními cíli, nabízejí napojení na cestní sítě z města a 
poskytují trasám vítaný motiv, jehož podpoření prospěje 
rekreaci v rámci Olomouce.
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1.5 T5 POSÍLENÍ LOKÁLNÍCH CENTER 1.6 T6 SPOJITÝ SYSTéM ZELENé
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ
REKREAČNÍCH TRAS A
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Předpokladem obytného města je dobře fungující síť 
lokálních center smysluplně rozmístěných v celé jeho 
struktuře. Generel veřejných prostranství vymezuje 
subcentra, která fungují jako vztažné body jednotlivých 
lokalit. Nejde však jen o ně, ale i o drobné sousedské plácky a 
menší civilní prostranství v bezprostřední blízkosti domova. 
Uliční prostranství poskytuje řadu příležitostí – různá 
rozšíření, křížení ulic, proluky… jejichž potenciál však často 
není naplněn. Důležitost komunitního a společenského 
života ve veřejném prostranství se v současnosti dostává do 
popředí a příležitosti k sousedskému setkávání jsou součástí 
dobře fungujícího veřejného prostoru. 

Olomouc, především ve svém historickém centru, nabízí řadu 
kvalitních reprezentativních prostranství „výstavnějšího“ 
charakteru, jejich neformálnější alternativa často ve městě 
chybí. Důležitou podkategorií takových prostranství jsou 
areály škol, které, především v sídlištních strukturách, často 
tvoří společenská centra lokalit a mají potenciál propojování 
školního a komunitního života. Součástí posilování těchto 
typů prostranství je zapojování obyvatel do diskuse o 
podobě veřejných prostranství v místě jejich domovů.

Analogicky k systému celoměstsky významných tříd, které 
tvoří strukturu kamenného města, propojuje veřejná 
prostranství i síť zelených ulic se stromořadím, rekreačních 
tras a k nim přiléhajících zelených veřejných prostranství. 
Spojitý systém zelené infrastruktury umožňuje kontinuální 
pohyb skrze město a je nástrojem propojení urbánní 
struktury s krajinou. 

Příležitosti k rekreaci, sportu či odpočinku nemusí poskytovat 
jen rozsáhlé plochy městských parků a sportovišť, ale zvláště 
v oblastech, kde takové plochy chybí, je může nahradit 
kvalitní síť zelených ulic se stromořadím a parčíků, které 
nabízejí alternativní rekreační možnosti (kondiční běh, 
jízdu na bruslích, procházky…). Zároveň je systém zelené 
infrastruktury města systémem propojujícím příležitosti ke 
sportu ve veřejných prostranstvích různorodých měřítek 
(může jít o louky, hříště, plácky s posilovacími zařízeními...).

Součástí liniových prvků zelené prostupnosti městem jsou jak 
páteřní přírodní elementy jako městské břehy, tak městská 
prostranství s charakterem zelených ulic se stromořadím 
podél dopravní infrastruktury. Všechny tyto linie by měly 
ubytovat dostatek prostoru pro pěší a cyklistický pohyb a 
poskytovat ve své délce příležitosti k pobytu a zastavení. 
Na ně pak navazují další zelená prostranství – je důležité 
zaměřit se na jejich provázanost s liniovým systémem.
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1.7 T7 HUMANIZACE DOPRAVNÍCH 
UZLů, TRAS A PROSTRANSTVÍ

1.8 T8 PéČE O CENTRA A NOSITELE 
KULTURY A VZDĚLANOSTI

V mnoha místech ve světě se osvědčují opatření, která 
vnášejí do prostranství výrazně zatížených dopravou 
i pobytové prvky. Základem pro taková opatření je 
systematická rozvaha o dopravních potřebách, optimalizace 
požadovaného dopravního zatížení a vnášení pobytových a 
společenských funkcí do prostoru až na hranici, za kterou 
by byla omezována jeho infrastrukturní funkce. 

Kapacitní komunikace, dopravní terminály, přestupní uzly, 
rozlehlé křižovatky a prostranství ve vazbě na dopravní 
infrastrukturu (místa v okolí železnice, podchody, 
nadchody..) by měla být také nahlížena jako součást 
veřejných prostranství města a zohledňovat potřeby člověka 
– komfort, bezpečnost pěšího a cyklistického pohybu, 
pobytové kvality. Preference automobilové dopravy 
vytěsňuje pěší uživatele veřejného prostoru do podchodů, 
nadchodů a ramp a generuje řadu bariérových opatření 
(zábradlí atd.), která zabírají potenciálně využitelné plochy 
veřejného prostoru. Významnou součástí je strategická 
organizace dopravy v klidu, která v Olomouci často zabírá 
prostory, které by se pro obyvatele mohly stát velmi 
atraktivními. 

Olomouc je město kulturního dědictví, historicky 
významných objektů, muzeí, archivů, dobré sítě knihoven a 
celorepublikově významné univerzity. Veřejná prostranství 
mohou z této situace významně těžit a kulturní instituce by 
měly být se svým fyzickým okolím dobře provázány. Veřejná 
prostranství důležitých institucí by měla být upravena se 
zvláštním důrazem na kultivovanost a otevřený charakter 
směrem k veřejnosti. Naopak samotná náplň institucí má 
potenciál se do veřejných prostranství promítat v jejich 
charakteru i dočasném programu.

Tvorba veřejných prostranství by měla být z podstaty 
záležitostí spolupráce celé řady účastníků. Akademická 
sféra a instituce zabývající se kulturou jsou místy diskuse, 
výzkumu a znalostí z oblasti kultury, architektury a města a 
je výhodné je do procesu tvorby míst aktivně zapojit. Přístup 
k tvorbě míst, kdy skrze spolupráci partnerů z různých 
sektorů dochází k rozvoji měst skrze umění a kulturu se 
nazývá Creative placemaking.

Součástí péče o centra a nositele kultury a vzdělanosti 
není jen rozvoj kvalit a kulturních hodnot historického 
centra, ale i koncentrace na rozvoj neformálnějších a 
experimentálnějších podob kulturního života ve městě.
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2. Strategie kvality

Kapitola definuje hlavní kvalitativní cíle podoby veřejných prostranství 
a procesy jejich dosažení.
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2.1 OBYTNé MĚSTO

Olomouc je přívětivým městem jak pro své návštěvníky, tak pro své 
obyvatele. Je vidět, že veřejný prostor je prioritou města, o kterou 
je citlivě pečováno ve spolupráci s obyvateli, kteří se s okolím svého 
bydliště identifikují a rádi ve veřejných prostranstvích tráví svůj čas.

Město působí vstřícně a obytně ve své každodennosti. Lidé se v ulicích cítí 
příjemně a snadno se orientují. Jejich okolí jim také poskytuje příležitosti 
pro aktivní trávení času a různé druhy volnočasového vyžití.

Olomouc není jen významným turistickým cílem, ale také řadou drobných 
parků, plácků a komunitních center v obytných čtvrtích, blízko domova.

Veřejná prostranství města dobře plní svou utilitární funkci a myslí na 
každodenní potřeby svých obyvatel.

přívětivá veřejná prostranství

Veřejná prostranství s obytnou kvalitou jsou v první řadě snadno dostupná a dob-
ře navázaná na další veřejná prostranství ve městě. Pohyb v rámci nich je komfortní, 
uspořádání prvků v prostoru uživatele naviguje a neklade mu žádné vizuální, fyzické ani 
psychologické překážky. 

Prostředkem přívětivého pohybu městem jsou především obytné ulice, které vyvažují po-
třeby všech uživatelů. Často se ukazuje, že efektivním a chytrým přerozdělením provoz-
ních profilů je při zachování požadované dopravní zatíženosti možné zvýšit obytnost 
prostoru rozšířením chodníků, přidáním stromořadí, integrací opatření pro cyklisty či 
rozšířením prostranství pro expanzi parteru. I u prostranství s čistě utilitární funkcí je 
vhodné usilovat o posílení jejich obytnosti a integrovat pobytové plochy.

veřejná prostranství místem setkávání

Kvalitní veřejné prostranství je prostranství živé, vybízející k zastavení a pobývání. Lidé jsou 
přitahováni místy s koncentrací dalších lidí.

Veřejná prostranství, kde se lidé zdržují a pobývají, poskytují rozmanité a bohaté vjemy a 
aktivní společenská místa. Nemluví se o „přeplnění“ města prvoplánovými atrakcemi, ale 
jde spíše o prožitky spojené se samotným prostorem, jeho materialitou, v něm přítomnou 
architekturou, zvukem, vizualitou.  Pobytovost zvyšuje také dostatek míst k ležení či sezení.

silný genius loci jednotlivých míst 

Silný genius loci, tedy jedinečná atmosféra místa kombinující jeho fyzické i abstraktní, 
současné i historické vlastnosti, přirozeně přitahuje lidskou přítomnost. 

Historické centrum Olomouce je místo se silným geniem loci, který je vhodné citlivě do-
plňovat a přirozené kvality místa podporovat a ochraňovat. I okrajovější části města jsou 
bohaté na příležitosti, kde se veřejný prostor o ducha místa může opřít – pro Olomouc 
typické jsou v tomto ohledu například zachovalé části či historické stopy zaniklé fortifika-
ce.

kvalitní veřejná prostranství ve všech oblastech města
Olomouc není jen výstavní historické centrum, ale i řada obytných oblastí se specifickými 
charaktery. Kvalitní veřejná prostranství by měla být dostupná v každodenním životě a v 
blízkosti domova. 

Zájmem města by měla být tvorba systematické soustavy lokálních center jednotlivých 
oblastí. Charakterem jde o prostranství spíše neformální, podporující každodenní kontakt 
s lokální komunitou. Předpokladem pro správné fungování takových prostranství je účast 
veřejnosti na jejich plánování.

veřejná prostranství prostředkem identifikace obyvatel

Veřejná prostranství mohou být místy společenské a sociální identifikace obyvatel se 
svým bezprostředním okolím. Nejlépe se lze identifikovat s místy se srozumitelným 
kontextem a specifickým charakterem. Prostředkem identifikace může být historický či 
současný kontext, jehož přítomnost může být prostředky veřejného prostoru zdůrazně-
na, či samotné jasně čitelné prostorové uspořádání. Se svým okolím se obyvatelé snáze 
identifikují také v případě, jsou-li zapojeni do tvorby veřejného prostranství.

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Příklad revitalizované návsi, která tvoří přirozené centrum lokality a multigenerační 
obytný prostor. Autor: Espace Libre. Foto: landezine.com

Příklad městské ulice s obytnou kvalitou, Vídeň.  Foto: blogs.iadb.org
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2.2 MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ

Městské třídy, ulice a pěší propojení tvoří dohromady hustou síť 
umožňující snadný pohyb městem. 

Obyvatelé a návštěvníci Olomouce se ve městě rychle a bez potíží 
orientují, vnímají síť veřejných prostranství jako kontinuální.

Historické centrum dobře navazuje na k němu přiléhající oblasti, 
linie bývalých hradeb nepůsobí ve městě jako přerušení, ale 
naopak jako propojení dvou struktur.

Cíle v krajině přírodního, kulturního či historického významu jsou 
dobře napojené na město a obyvatelé mají celou škálu příležitostí 
k výletům či aktivnímu odpočinku v krajině.

Funkce parteru domů ústící do veřejných prostranství nabízejí 
plnohodnotnou škálu obchodů, služeb a ostatní veřejné 
vybavenosti vždy v dostupné pěší vzdálenosti od místa bydliště 
i práce a podílí se tak kromě města krátkých vzdáleností na 
přínosné diversitě města.

hierarchizovaná síť veřejných prostranství

Dobré propojenosti města napomáhá hierarchizace, která určuje systém městských tříd a hlavních ulic, ke 
kterému se dále vztahují další veřejná prostranství, a na něž se mohou smysluplně připojovat lokální centra 
jednotlivých oblastí.

Cílená podpora vytipovaných tříd jako městských páteřních linií přispívá k dobré orientaci obyvatel ve 
městě. Na městské třídy je se potřeba soustředit nejen jako na důležité infrastrukturní spojky, ale především 
optimalizovat jejich dopravní zatížení, zvyšovat jejich pobytovost a aktivizovat parter za účelem vytvoření 
prostranství, která jednotlivé městské oblasti nepřetínají a nerozdělují, ale naopak propojují a prokrvují. 

provázání centra s jeho okolím

Olomoucké historické centrum je dobře fungujícím kompaktním územím se silným charakterem. Těsně za 
jeho hranicemi, při přechodu pomyslné linie bývalých hradeb, se však návštěvník často ocitá ve zcela jiném 
světě, který stále místy vůči jádru města trpí atmosférou periferie.

Cílem je soustředit se na kvalitní propojení centra s jeho bezprostředním okolím a cíleně podporovat a 
rozvíjet příčná propojení přetínající prostor bývalých hradeb a záměrně klást na jejich obnovu a cílovou 
pobytovost vysoký důraz. Zvláštní pozornost si zaslouží Masarykova třída spojující nádraží s centrem města, 
která je prvním momentem setkání návštěvníků s Olomoucí.  Obecně je možné implementovat plošné 
projekty zahrnující centrum i okrajovější lokality s cílem zvýšení kvality veřejných prostranství (Příkladem 
může být například oživování veřejného prostoru jednoduchým mobiliářem napříč městem. To je princip 
projektu „Pražské židle & stolky“, nebo z něj vycházejícího bratislavského„Sadni si“)

kvalitní síť cest městem a krajinou

Kostra městských tříd a ulic by měla být dobře doplněna o hustou síť cestních propojení s důrazem na podporu 
pohodlného pěšího a cyklistického pohybu. Cestní síť je potřeba chápat jako spojitý systém, který střída trasy 
různých typů a charakterů. Na lineární propojení se lze dívat nejen optikou obslužnosti a prostupnosti území 
jako na spojnice mezi bodem A a bodem B, ale i jako na svébytný typ veřejných prostranství poskytující řadu 
zážitků a pobytových kvalit. V rámci komplexní úvahy je nutné identifikovat důležitá strategická propojení 
a doplňovat je o spojení nová a zaměřit se na oblasti ve městě působící jako bariéry v prostupnosti a cíleně 
je do systému prostupnosti zapojovat. Vhodné je i zaměřit se na symbolickou rovinu pohybu městem a 
krajinou, jejíž konkrétním prostředkem může být např. pojmenovávání cest a míst zastavení – s prostorem, 
který má svůj název, se lidé dokáží lépe identifikovat.

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Příklad doplnění strategického propojení vstřícného k pěším a cyklistům, Pottery road, 
Toronto. Autor: Plan Architect

Příklad revitalizované městské třídy s přidanou pobytovou kvalitou, Ulice moskevská, 
Praha. Autor: jakub Cigler Architekti
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2.3 MĚSTO PRO VŠECHNY

Všichni obyvatelé a návštěvníci Olomouce se ve městě cítí vítáni. 
Veřejná prostranství města jsou bezpečná, přehledná, vstřícná a 
poskytují příležitosti k trávení času různým cílovým skupinám.

Pohyb veřejným prostorem je snadný, bez fyzických a 
psychologických bariér.

město přátelské ke všem obyvatelům
Veřejná prostranství, už z podstaty definice pojmu „veřejný“, by měla být inkluzivní a ne 
jen umožňovat přístup všem věkovým, sociálním, genderovým, kulturním a společenským 
kategoriím obyvatel, ale aktivně jim vycházet vstříc a nabízet komfortní prostředí k pobytu.  

Přátelskost ke svým nejzranitelnějším uživatelům zvyšuje přívětivost veřejných prostranství 
pro všechny skupiny obyvatel. Celosvětovým trendem je soustředit se na vytváření 
městského prostředí přívětivého k dětem (např. Child Friendly Cities Initiative UNICEF, 
do které je mimo jiné zapojený např. Český Krumlov) a seniorům ( např. Age frindly city 
WHO). Cílem města přátelského k dětem je budování zdravého vztahu k prostředí, ve 
kterém žijí, podpora všestranného rozvoje, přítomnost dostatečného množství podnětů, 
pocit bezpečnosti. Město přátelské k seniorům je bezpečné, dobře obsluhované veřejnou 
dopravou, poskytuje rovnoměrně rozmístěné příležitosti k nákupu, péči o zdraví atd. a 
motivuje k aktivnímu pobývání různých věkových skupin obyvatel ve stejných prostranstvích. 
Veřejná prostranství musí být zároveň vstřícná k handicapovaným osobám. Zranitelnější 
uživatelé veřejného prostoru by měli být aktivními účastníky diskuse o něm.

veřejná prostranství nástrojem zlepšení sociální prostupnosti
Veřejný prostor může být velmi efektivním nástrojem napomáhajícím řešení sociální 
problematiky města.

Například přítomností zážitkových prostranství v městské struktuře (s příležitostmi pro 
hru, sport, vodními prvky, edukační rovinou) může město vycházet vstříc dětem, které 
nenavštěvují finančně nákladnější kroužky, sportovní oddíly atd., ale mohou podobné 
vyžití nalézt ve veřejně přístupném prostoru města.

bezpečná a přehledná veřejná prostranství
Pocit bezpečí je základním předpokladem pro pobyt lidí ve veřejném prostoru.  Bezpečně 
se obyvatelé cítí především v prostranstvích živých a přehledných.

Veřejná prostranství, která jsou flexibilní a umožňují škálu aktivního využití, vybízejí k vyšší 
koncentraci obyvatel a pobyt různých cílových skupin v místě v různé denní doby. Tím 
se zvyšuje živost prostranství a pocit bezpečí v něm. Naopak prostranství, která se snaží 
zajistit bezpečnost „tvrdými“ prostředky, nepohodlností či absencí prvků pro sezení či 
ležení, a snahou vyloučit některé skupiny obyvatel z jejich užívání, znepříjemňují pobyt 
uživatelům celkově.

dostupná a prostupná veřejná prostranství
Čitelná struktura veřejných prostranství umožňující snadný pohyb bez oklik a zacházek 
výrazně napomáhá přívětivosti města k jeho obyvatelům.

Je potřeba ctít měřítko struktury zástavby a vyhýbat se urbanistickým překážkám (typicky v 
podobě areálů), které měřítku neodpovídají a tvoří v síti prostupnosti bariéry. Prostupnost 
města veřejnou dopravou, na kole a pěšky by měla mít přednost před individuální 
automobilovou dopravou.

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Příklad veřejného prostranství kombinujícího příležitosti k relaxaci, různému druhu her 
a sportování pro různé věkové kategoerie, Upsalla. Autor: Karavan landskapsarkitekter

Veřejné prostranství bohaté na vjemy a poskytující přirozenou příležitost ke hře dětí, 
Komenského náměstí v Praze. Autor: MCA atelier
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2.4 ODOLNé A UDRŽITELNé MĚSTO

Olomouc je městem s rozmyslem pečujícím o své prostředí. 
Veřejná prostranství jsou flexibilní, adabtabilní a jejich úpravy se 
dívají do budoucnosti. Volená řešení jsou koncepční, přiměřená, 
úsporná a trvanlivá.

Olomouc včas a strategicky vyhodnocuje výzvy klimatické 
změny, a implementuje smysluplná opatření v rámci veřejných 
prostranství, která negativní dopady eliminují a do budoucna 
městu šetří peníze.

Město jde nadále příkladem v přístupu k nakládání se srážkovou 
vodou. Strategické dokumenty jsou uváděny do praxe a navržená 
opatření jsou běžně integrována do úprav veřejných prostranství.

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Příklad zapojení sbírání dešťové vody do systému vodních prvků ve veřejném prostranství, 
Edinburgh Gardens Raingarden, Melbourne. Autor: GHD. Foto: landezine.com

Veřejné prostranství místem diskuse obyvatel nad dopady klimatické změny, akce v rámci 
Car free Earth day na Brodwayi. Foto: pps.org

šetrný přístup k tvorbě i údržbě veřejných prostranství

Udržitelnost veřejných prostranství nespočívá jen v technických řešeních reagujících na 
změny veřejných prostranství, ale v řadě dalších kvalit.

Vřejná prostranství by měla být řešena s pohledem do budoucnosti, být flexibilní a 
adaptabilní a umožňovat změny využití bez velkých stavebních zásahů. Již ve fázi návrhu je 
nutné zvažovat náklady na budoucí provoz veřejného prostranství a usilovat o úspornost.  
Realizace úprav by měla být šetrná a koordinovaná - např. ulice by neměly být rozkopávány 
z různých důvodů dvakrát v krátkém časovém úseku. Materiály ve veřejných prostranstvích 
by měly být trvanlivé, prvky jako mobiliář uživatelsky vstřícné (o takové se jejich uživatelé 
sami rádi starají a neničí je) a řešení přiměřená, odpovídající místu a náplni, a ne zbytečně 
nadstandardní. 

zdravé prostředí, příjemné klima

Pobyt lidí ve veřejném prostoru je podmíněn komfortem uživatel a pocitem zdravého 
prostředí.

Úpravy veřejných prostranství by vždy měly brát v úvahu kvalitu prostředí a poskytovat 
ochranu před hlukem, znečištěným ovzduším, poskytovat příjemné klima v teplých 
obdobích, příležitost k pobytu ve stínu, dostatek světla atd. Efektivním opatřením pro 
zlepšení klimatu ve městě, které lze realizovat i akupunkturně, je program výsadby 
stromořadí. V návaznosti na hierarchickou strukturu městských tříd a zelených os je vhodné 
deklarovat doplňování prvků liniové zeleně do uličních profilů ulic jako jednu z hlavních 
priorit jejich obnovy. Dalším prvkem podstatně zlepšujícím městské klima je přítomnost 
vody ve městě. Interaktivní vodní prvky ve veřejném prostoru mohou poskytovat 
příležitost pro osvěžení, zvyšovat estetickou kvalitu a atraktivitu místa, a zároveň fungovat 
jako součást hospodaření města s dešťovou vodou.

veřejná prostranství nástrojem připravenosti města na klimatickou změnu

Kvalitní veřejná prostranství napomáhají zmírnění dopadů klimatických změn už samotným 
faktem, že jejich pěší a cyklistická dostupnost a prostupnost a pobytová kvalita snižují 
závislost obyvatel na automobilové dopravě. Jsou jedním z bezprostředních nástrojů reakce 
na výzvy přicházející se změnou klimatu a místy jak aplikace jednotlivých technických 
opatření, tak dějišti společenské diskuse nad tímto zásadním tématem. 

Městské prostředí není ze svého přírodního a ekosystémového rámce vytrženo, ale je jeho 
součástí. Přítomnost rozmanitých živočišných a rostlinných druhů ve městě a komunikace 
ekologických specifik místa směrem k obyvatelům zvyšují všeobecný zájem o problematiku 
a identifikaci lidí s místem jejich bydliště. Součástí připravenosti města na klimatickou 
změnu je také strategické uvažování, vznik adaptační strategie a implementace jejích 
východisek do praxe. Všeobecná opatření zahrnují kvalitní hospodaření s dešťovou vodou, 
koncepční volba vegetace či konverze rozsáhlých zpevněných ploch na plochy zeleně nebo 
plochy s podílem propustných povrchů. 
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2.5 ZELENé MĚSTO

Kvalitní vegetace je obyvatelům snadno dostupná jak v 
bezprostřední blízkosti jejich bydliště v podobě parčíků, parků 
a upravených zelených plácků, tak v přiléhající krajině, která 
poskytuje řadu příležitostí pro aktivní trávení volného času.

Stromy a vegetace hrají pozitivní roli v městském prostředí a 
ovlivňují klima ve městě.

Strategické dokumenty pojímající městskou zeleň koncepčně jsou 
uváděny do praxe a v Olomouci vzniká propojená síť zelených 
veřejných prostranství.

posílená role přírody ve městě
Průzkumy z poslední doby ukazují, že obyvatelé se snadným přístupem k městské zeleni se se svým prostředím 
identifikují, jsou zdravější a cítí se v místě svého bydliště bezpečněji a více zapojeni do komunitního veřejného 
života. Člověk k přírodnímu prostředí přirozeně tíhne a výrazná přítomnost zeleně ve městě je i prostředkem 
vyšší odolnosti místa proti dopadům klimatických změn. 

Prostředkem zapojování přírody do městského prostředí je programová výsadba stromořadí do uličních 
profilů, zapojování přírodních motivů a vodních prvků do městských parků, hřišť i předprostorů budov a 
zajišťování vzniku zelených veřejných prostranství v rámci nové výstavby. Důležitým lineárním přírodním 
prvkem procházejícím městskou strukturou je soustava městských břehů, která má významný potenciál 
město z hlediska přítomnosti přírody v něm „oživit“ a vyžaduje koncepční přístup.

propojenost ploch městské zeleně a krajiny
Zelená a rekreační prostupnost by měla být prioritou městského přístupu k zeleni ve veřejném prostoru. 
Strategické dokumenty Olomouce pracují se systémem páteřních prvků a celistvých krajinných ploch – tento 
princip by měl být důsledně aplikován. 

Zelená „kostra“ města by měl umožnit pohodlný cyklistický i pěší pohyb a „navázat“ na sebe prostranství 
vybízející k pobytu, relaxaci a sportovnímu vyžití. Systém zelených os může být zároveň vhodným prvkem 
pro zajištění ekosystémové funkce veřejných prostranství a vytváření série míst pro aplikaci opatření 
modrozelené infrastruktury. V rámci propojených zelených ploch je důležité dbát na bohatost charakterů – 
do města patří jak upravené komponované parky, tak i neformální plochy rekreační krajiny například podél 
přírodních částí městských břehů.

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Příklad zapojení přírodě blízké zeleně v rámci revitalizace železničního areálu na městský 
park, Gleisdreieck, Berlin. Autor: Atelier Loidl. Foto: greun-berlin.de

Zapojení příležitostí pro komunitní zahradničení do městského parku, Tempelhof, Berlín. 
Foto: tagesspiegel.de
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2.6 KULTURNÍ MĚSTO

Olomoucká veřejná prostranství jsou součástí historického a 
kulturního významu města a nástrojem jeho podpory a rozvíjení. 
Jsou dějištěm jak významných kulturních akcí, tak lokálních 
aktivit v režii místních spolků a iniciativ.

Ve veřejném prostoru se objevují kvalitní výtvarná díla, která 
vhodně doplňují místní architekturu a vizuálně, významově i 
uživatelsky povyšují samotné místo. 

Kulturní instituce pozitivně ovlivňují své okolí a vnášejí do 
veřejného prostranství obsah. Kulturou ožívají i prázdné domy a 
opuštěné areály.

oživené prázdné budovy a areály
Olomouc skýtá řadu příležitostí pro rozvoj úspěšného trendu oživování prázdných budov a areálů, kterého 
využívá řada světových měst.

Potenciál skýtají nevyužité objekty a z hlediska veřejných prostranstvím především plochy brownfieldů 
(např. lokalita u Klášterního hradiska či Neředínský horizont). Při oživování opuštěných areálů, objektů či 
rozvojových ploch do podoby kulturních center a oblíbených míst setkávání je vhodné zvolit cestu spolupráce 
s místními aktivními spolky. Ty dokáží ze zkušenosti velmi přesně upozornit na slabá místa městské struktury, 
formulovat jejich možnou podobu a podílet se na jejich budoucím provozu. Ziskem pro město je rozšíření 
škály volnočasových aktivit a využití na první pohled neatraktivních míst při potřebě minimálních investičních 
nákladů. Pozitivní příklady z ČR: Přístav 186 00, Kasárna Karlín, DEPO Plzeň a další.

veřejné instituce v interakci s veřejnými prostranstvími
Olomouc je městem celé řady významných kulturních institucí, které mají potenciál ovlivňovat veřejná 
prostranství svého okolí, zaštiťovat jejich programovou náplň a vnášet do nich kulturní obsah. 

Z pozice města je vhodné systematicky komunikovat s veřejnými institucemi s cílem povýšení kvality 
veřejných prostranství.  Analýza typu veřejných institucí na první pohled ukazuje četnou přítomnost školních 
areálů ve struktuře města. Ty jsou často zvláště v okrajovějších lokalitách v pozici místních společenských 
center, nezřídka s veřejně přístupnými sportovišti a hřišti. Cílem je podporovat veřejná prostranství škol jako 
lokální centra, do kterých se propisuje život školy a propojuje se s dalšími komunitními akcemi a aktivitami, 
a která zvláště v sídlištních oblastech mohou být důležitými orientačními, komunitními a kulturními body ve 
struktuře města. Zvláštní postavení má Univerzita Palackého, která k sobě váže řadu prostranství rozptýlených 
po městě a má potenciál v podobě festivalů a studentských aktivit expandovat do ulic, náměstí a parků 
Olomouce a sjednocovat je kvalitní dočasnou programovou náplní.

veřejná prostranstvím místem pro umění
Veřejná prostranství jsou místem pro dlouhodobě přítomná kvalitní umělecká díla, dočasné umělecké 
instalace, i dějištěm živých uměleckých představení.

Všechny tyto roviny jsou součástí aktivního života lidí v ulicích města a měly by být systematicky podporovány 
a rozvíjeny. Propojení veřejných prostranství a výtvarného umění je pro Olomouc historicky typické a mělo 
by na něj být navázáno systematickou podporou současného umění v kontextu města a k němu přiléhající 
krajiny a reflektováním aktuálních možností uměleckého projevu. Konkrétně může mít takový přístup podobu 
„procenta na umění“, tedy stanovení procentuálního poměru z rozpočtu na výstavbu, který je alokován 
na umění ve veřejném prostoru. Dočasnější formy propisu umění do ulic města v nedávné době kvalitně 
zastupují festivaly jako Audiovizuální festival PAF nebo XY Opava v Olomouci. Ty nastavují směr, který by měl 
být městem nadále aktivně rozvíjen, vyhledáván ve spolupráci s místními iniciativami a podporován.

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Audiovizuální festival PAF je příkladem kvalitního dočasného oživení ulic i budov 
Olomouce. Foto: kudyznudy.cz

Příklad revitalizované návsi, která tvoří přirozené centrum lokality a multigenerační 
obytný prostor. Autor: Espace Libre. Foto: landezine.com
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2.7 KULTIVOVANé MĚSTO

Veřejná prostranství v Olomouci jsou na první pohled upravená, 
kultivovaná a je jim věnována péče.

Silný genius loci historického centra města je podpořen kvalitními 
prvky a vybavením, detail lokálních veřejných prostranství působí 
uspořádaně a vstřícně.

Město se k úpravám staví komplexně a systematicky, s ohledem 
na hospodárnost a náročnost budoucí údržby ve vztahu k 
efektivitě řešení.

veřejná prostranství s kvalitním architektonickým detailem
Architektonická kvalita veřejného prostranství je projevem kulturního a vyspělého města.

Základ je již před počátkem plánovacího procesu v důsledné odborné a projektové přípravě projektů, 
a v účasti architekta a dalších specialistů (často krajinářského architekta) na obnově a tvorbě veřejných 
prostranství. Osvědčeným formátem je dobře vypsaná architektonická soutěž, která se prokázala jako nástroj 
rozmanitého výběru, úspory financí, a pozitivně vnímané komunikace směrem k veřejnosti. Architektonický 
detail je prvek, který může být často opomenut, ale významně ovlivňuje kvalitu místa – setkáváme se s ním 
každodenně. Jde o městský mobiliář, dláždění ulic, povrchy dopravních komunikací, osvětlení nebo fyzickou 
podobu reklamy. O existující prvky kvalitního městského detailu by mělo být pečováno, a zároveň by měly 
být vhodně doplňovány o dobře vybrané prvky nové. 

veřejná prostranství nezatížená vizuálním smogem

srozumitelná a kultivovaná navigace 
Součástí kultivovaných veřejných prostranství je také graficky sjednocená a pozitivní komunikace směrem k 
občanům v podobě tabulí, značení a dalších informačních prvků veřejného prostoru.

Omezení a pravidla využití jednotlivých prostranství by měla mít komunikována formou kladných formulací a 
doporučení, nikoliv striktních zákazů a příkazů. Navigační prvky by pak měly usilovat o co nejvyšší intuitivnost, 
návštěvník města by měl být srozumitelně navigován k veřejným budovám a významným pobytovým 
plochám. Při výstavbě a obnově veřejných budov je vhodné usilovat o vstřícnost a srozumitelnost jejich 
vstupů, které by měly vizuálně komunikovat s k nim přiléhajícími veřejnými prostranstvími a poskytovat 
kvalitní předprostory s příležitostmi k sezení.

efektivní správa a údržba veřejných prostranství
Stav veřejných prostranství odráží schopnost města starat se o své statky. V rámci jejich údržby je možné 
implementovat i alternativní způsoby zprávy a pracovat s delegováním části zodpovědnosti na obyvatele 
nebo privátní subjekty. Prvním krokem v tomto směru je motivace veřejnosti a soukromého sektoru k 
podílení se na podobě veřejných prostranství např. dodržováním dopředu stanovených transparentních, 
srozumitelných pravidel. Zřetelná komunikace pravidel přináší také menší prostor pro jejich obcházení a tím 
eliminuje výskyt tzv. „šedé ekonomiky“. 

Dalším krokem může být delegace správy a údržby vybraných veřejných prostranství nebo jejich částí na 
místní obyvatele, sdružení nebo soukromé subjekty. Může jít o PPP/P3 – „public private partnership“ model, 
který městu přináší benefity ve formě sdílených nákladů a kompetencí, kdy část práv a povinností přechází 
z veřejné správy na soukromý sektor. Příkladem zapojení veřejnosti zase může být správa volnočasových 
areálů, komunitních zahrad a podobně. Vytvoření pracovních pozic správců, koordinátorů nebo kustodů 
v návaznosti na delegovanou správu veřejných prostranství umožňuje místním uplatnit se na trhu práce v 
místě bydliště, což mj. opět posiluje lokální ekonomiku; participace obyvatel na tvorbě veřejného prostoru 
zase posiluje jejich sounáležitost s prostředím a městem, ve kterém žijí. 

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Kvalitní městský mobiliář Univerzity Palackého v ulici Křížkovského v Olomouci. Foto: 
streetpark.eu

Jenotný navigační systém, Uherské Hradiště. Autor / Foto: Herrmann & Coufal
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2.8 ZDRAVé MĚSTO

Obyvatelé Olomouce všech věkových kategorií mají dostatek 
příležitostí k rekreaci a sportovnímu vyžití. Kromě dostupných 
sportovišť jim město poskytuje prostor k aktivnímu trávení 
volného času. Kvalitou venkovních prostranství a možnostmi 
sportovního vyžití jsou motivováni k pobytu na čerstvém vzduchu.

Město a krajina jsou propojeny sítí rekreačních tras. Olomouc 
podporuje šetrné módy dopravy a pro obyvatele je snadné, 
výhodné a příjemné pohybovat se po městě pěšky či na kole.

příležitosti pro sport a rekreaci v krajině
Sportovní areály a krytá sportoviště v Olomouci poskytují celou řadu příležitostí k aktivnímu vyžití. Pro město 
je však také výhodné systematicky zapojit sportovní aktivity do veřejných prostranství v rámci urbánního 
prostoru i krajiny. Taková opatření - drobné plácky s posilovacími stroji v rámci lokálních center, běžecké 
trasy podél městských břehů, naučné stezky motivující k výletům do příměstské krajiny – jsou v porovnání s 
uzavřenými areály nenáročná a mohou se velmi pozitivně podepsat na zdraví obyvatel.

veřejná prostranství pozitivně ovlivňující zdraví obyvatel
V posledních letech se řada výzkumů zabývá fyzickým i sociálním prostředím města a ukazuje, jak se určité 
faktory v dlouhodobém hledisku podepisují na zdraví obyvatel. Veřejné prostory hrají v tomto kontextu 
zásadní roli. 

Hlavními nástroji pozitivního vlivu na fyzickou i duševní pohodu obyvatel jsou dobrá dostupnost zelených 
veřejných prostranství z místa bydliště, kvalitní pěší prostupnost, různorodost využití a veřejná prostranství 
zohledňující dopady klimatické změny a vytvářející příznivé klima. Ukazuje se také, že podstatným faktorem 
zlepšujícím zdraví obyvatel města je jejich zapojení do sociálního a komunitního života (tématem se zabývá 
například výzkumný projekt Gehl Institute: Health, Equity, and Public space nebo doporučení Assembly: 
Civic design guidelines). Z tohoto hlediska je vhodné usilovat o takové veřejné prostory, které propojují různé 
skupiny obyvatel. Pozitivním trendem je záměrné spojování např. klientů domovů pro seniory a studentů 
prostředky veřejného prostoru. Pozitivním příkladem z Olomouce je fungující systém využívání školských 
areálů pro sportování veřejnosti.

veřejná prostranství jako nástroj doplňující vizi Olomouce jako města 
sportu

Při pohled na mapu vyobrazující jednotlivé funkce ve městě je zřejmé, že Olomouc svým obyvatelům 
poskytuje velkorysé zázemí v podobě velkého množství veřejně přístupných sportovišť. V severní části města, 
kde je koncentrace sportovních areálů obzvlášť vysoká, by se dalo mluvit o „sportovním okrsku“.

 Z hlediska veřejných prostranství se nabízí celá řada příležitostí, jak tuto kvalitu posílit a doplnit. Obecně to 
může být kultivace oplocování sportovních areálů, jejich vzájemné provázání kvalitní sítí rekreačních tras, 
doplňování jejich vstupních prostranství o pobytové a relaxační příležitosti. Konkrétními náměty jsou pak 
posílení sportovně rekreačního charakteru Legionářské ulice od Husova sboru směrem na sever, protažení 
její osy a napojení rekreační trasou na krajinu podél břehu Mlýnského potoka a posílení role ulice U Stadiónu 
se zvážením oživení v ní přítomných industriálních areálů pro sportovně – rekreační funkce se vztahem k 
ASO parku.

vize

cíle a náměty, jak jich dosahovat

Příklad veřejného prostranství koncipovaného pro aktivní sportovní využití pod širým 
nebem, Activity Landscape Kastrup, Kodaň. Autor: MASU Planning. Foto: landezine.com

Veřejné prostranství univerzitního kampusu s vysokým podílem sportovních ploch, 
A’Beckett Urban Square, Melbourne. Autor: Peter Elliott Architecture + Urban Design. 
Foto: landezine.com
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3. Principy a pravidla

Hlavní návrhovou informací, kterou jsou pokryta všechna veřejná 
prostranství v Generelu, je jejich zařazení podle významové hierarchie 
do třech hlavních kategorií - VP nadměstského významu, VP celoměst-
ského významu a VP lokálního významu »3.2 Významová hierarchie, 
str. 26, která je doplněna o vyjádření se k atmosferickému charakteru 
místa v podobě značek pro charakter  fyzický a charakter využití » 3.3 
Charakter, str. 41,42   . Ty již nejsou použity plošně a týkají se důleži-
tých prostranství, jejichž výsledný charakter lze formulovat vzhledem 
k jejich roli v rámci města. Kategorie významové hierarchie jsou ka-
tegoriemi velmi širokými, do nichž spadá řada veřejných prostranství 
různých typů. Kapitola Principy a pravidla, která doplňuje mapovou 
složku návrhové části, tvoří jakýsi návod, který zpracovateli daného 
veřejného prostranství umožní jej konkrétněji zařadit v rámci těchto 
širších kategorií do podkategorií, a správně aplikovat principy, které se 
ke konkrétním podkategoriím váží. Vzhledem k rozloze území, kterou 
Generel vyobrazuje, existuje mnoho návrhových doporučení a principů, 
které není účelné zobrazovazt pro všechna prostranství plošně. Projekty 
vzniku a obnovy jednotlivých prostranství jsou zpracovávány na základě 
konkrétních zadání a řady informací,  které již svou podrobností nejsou 
součástí celkové koncepční úvahy o veřejných prostranstvích města, a 
nebylo by správné bez seznámení se s nimi fixovat v Generelu informace 
o výsledné podobě místa. Řada rozhodnutí ohledně náplně, charakteru, 
materiality a detailu místa by měla vycházet z důkladného průzkumu 
konkrétního prostranství a podrobného seznámení se s jeho specifickou 
situací. Kapitola Principy a pravidla formuluje obecná návrhová pravidla 
a poskytuje strukturu, v rámci které je možné po zatřízení určitého ve-
řejného prostranství na zákledě konkrétních k němu dostupných infor-
mací tato pravidla aplikovat.
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Předpokladem pro úspěšnou tvorbu či obnovu veřejných prostranství je jejich správné 
typologické vymezení. Kapitola typologie hovoří o tom, jak Generel vymezuje veřejná 
prostranství a jaké základní typy rozlišuje.

Podle zákona o obcích (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.) jsou veřejným prostranstvím 
„všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory pří-
stupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru“, jsou tedy definována přístupností bez ohledu na typ 
prostoru. Orientace v základním typologickém členění veřejných prostranství napomá-
há především správné aplikaci návrhových principů.

Základní kostru tvoří uliční prostranství (ulice, náměstí a návsi…), zjednodušeně ve-
řejná prostranství vymezená uliční čarou. Ta jsou především v centrálních a historicky 
starších oblastech města základní orientační strukturou. Doplněna jsou o zeleň (parky, 
rekreační zeleň). V částech města, které nejsou jasně vymezeny blokovou strukturou 
(jedná se o především o sídlištní a areálové struktury) není možné jednoznačně vy-
mezit ohraničení veřejných prostranství a jejich jednotlivých typů. V těchto oblastech 
pracuje Generel s překryvnými „poli“ – šrafami vymezujícími prostranství jako celek. 
Některá prostranství existují mimo rámec vymezený uliční čarou a nejsou ani prostran-
stvími zelenými – typicky se jedná například o pěší prostupy skrze vnitrobloky. Pro tuto 
kategorii specifických veřejných prostreanství používá Generel plovoucí značky – pik-
togramy.

3.1. TYPOLOGIE

uliční prostranství

TYPOLOGICKé KATEGORIE - ZPůSOBY ZOBRAZENÍ V GENERELU

zeleň

VP areálů

VP v sídlištních strukturách

specifická VP

Uliční prostranství tvoří základní organizační kostru veřejných 
prostranství města. Jsou veřejnými prostranstvími vymezenými 
městskými blokovými celky, vymezena jsou uliční čarou a patří mezi 
ně zejména ulice a náměstí. V Generelu jsou vyobrazena plnou 
šrafou odpovídající jejich hierarchickému zařazení a doplněna pře-
kryvnou šrafou rozdělující veřejná prostranství existující a návrhová.

Jde nejčastěji o parková prostranství a drobnější plochy neohrani-
čené městské zeleně. Dále se jedná o hřbitovy a celky krajiny 
určené pro rekreaci, specifickou podkategorii zeleně pak tvoří 
přirozeně vzniklé plochy přírodě blízké vegetace. V Generelu jsou 
vyznačena plnou zelenou šrafou v různých odstínech rozdělujících 
jednotlivé typy zeleně a veřejná prostranství existující a návrhová.

Areálové struktury různých typů (sportovní, industriální, církevní, 
areály škol..) spojuje absence blokového principu organizace. V 
rámci areálů se nacházejí veřejná prostranství nad rámec uličních 
prostranství, která nelze rozdrobit a přesně vyznačit, Generel proto 
pro tyto oblasti používá překryvnou šrafu „pole“. Některé areály 
hrají v rámci města důležitou roli, u školních areálů, sportovních 
areálů a areálu Fakultní nemocnice pak Generel pracuje s vyzna-
čením jejich obrysů . Principy pro VP areálů se zabývá kapitola » 3.3 
Charakter, Urbanistický charakter, str. 40

Jde zejména o modernistická sídliště, kde VP tvoří kontinuální 
prostupný celek a není vhodné fixovat stávající strukturu jeho 
drobných částí. V těchto oblastech, které nejsou organizovány prin-
cipem městských bloků a mezi nimi vzniklým uličním prostranstvím, 
volí Generel překryvnou šrafu „pole“ .  Principy pro VP v sídlištních 
strukturách se zabývá kapitola »  3.3 Charakter, Urbanistický cha-
rakter, str. 39

Veřejná prostranství, která nelze jednoznačně zařadit do základních 
typologických kategorií. Často jsou součástí rozvojových území a 
konkrétní budoucí podoba veřejného prostranství (jak budou v úze-
mí rozvrženy ulice, kde bude centrální prostranství) není jasná.
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ulice vede od někud někam

Pro úspěšné fungování lineárního veřejného prosto-
ru je klíčové nejen zvažovat jeho detail, ale zaměřit 
se i na důvody pohybu lidí v prostranství a posilovat 
veřejná prostranství, do kterých ulice ústí.

ulice jako koncepční celek

Uspořádání ulice a její architektonický detail by 
měly být podřízeny kompozici celku. Pro správné 
vyhodnocení cílové celkové koncepce pak slouží 
odpovídající zařazení VP podle jeho významu a cha-
rakteru.

prostranství vzniklá rozšířením ulice jsou její sou-
částí

Nejrůznější zálivy a urbanistické odchylky  podél uli-
ce je žádoucí zahrnout do celkové koncepce. Vnášejí 
příjemná rozvolnění do delších úseků ulic a mohou 
přispívat k bohatosti charakterů městských veřejných 
prostranství.

3.1.2 TYPOLOGICKé PODKATEGORIE

uliční prostrantsví

• ulice

Ulice je základním elementem struktury veřejných prostranství ve městě, prostředkem 
identifikace a orientace, odehrává se na ní podstatná část městského života. Přestože její 
dopravní funkce je důležitá, nelze ji redukovat pouze na ni – v rámci šířky ulice dané uliční 
čárou je potřeba vyvážit požadovanou míru dopravního zatížení s požadavky na pobytovou 
kvalitu, komfort chodců a přístupnost všem vrstvám obyvatel. Ulice neslouží k pouhému pře-
sunu z jednoho místa na druhé, ale plní i podstatnou reprezentativní a společenskou funkci v 
rámci mětské struktury

principy

nedávno zrekonstruovaná ulice 8. května v Olomouci s částečnou 
přeměnou na pěší zónu, omezeným parkováním a rozšířenými 
chodníky. Foto: olomouckydenik.cz

historická fotografie Třídy Svobody v Olomouci, reprezentativního 
městského bulváru ve stopě bývalých hradeb, zde ještě s vodním 
kanálem

• náměstí

Náměstí je jedním ze základních elementů městských veřejných prostor. Volné prostranství, 
do něhož ústí ulice, plní ve městě roli společenskou, shromažďovací, je místem reprezenta-
ce, identifikace, komunity a důležitým článkem v orientační struktuře. Olomoucké historické 
centrum je orientováno kolem série náměstí s různorodými charaktery - často se vyskytuje 
motiv, kdy skupina náměstí tvoří spolu s významnými budovami střed města a jediné cent-
rální náměstí je spíše výjimkou (Camillo Sitte: Stavba měst podle uměleckých zásad). Cílová 
podoba náměstí by se měla odvíjet od vyhodnocení jeho úlohy v rámci města.

náměstí jako kompoziční celek

Dopravní uspořádání, architektonický a technický 
detail i případné umístění dalších stavebních objektů 
by měly být podřízeny celkové kompozici náměstí 
odpovídající jeho urbanistickému měřítku a význa-
mu v rámci města (historicky založená, často větší 
náměstí mají reprezentativní roli „výkladní skříně“ 
města, zatímco lokální drobná náměstí mají poten-
ciál stát se komunitními centry okolních obytných 
oblastí, z čehož plynou rozdílné požadavky na archi-
tektonické řešení).

funkce náměstí je nadřazena funkci ulice 

Funkce náměstí je nadřazena funkci lineárního 
veřejného prostranství ulice a náměstí by mělo být 
pojednáno jednotně v celé své ploše.

kontakt s parterem

Pro fungování náměstí je důležitý jeho přímý kontakt 
s parterem budov, které ho definují. Reflektování 
funkcí v něm umístěných a usilování o odpovídající 
typy funkcí nových jsou součástí úvah o úpravách 
náměstí.

principy
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• náves

Po vzniku Československa vznikla připojením dvou měst a jedenácti vesnic v roce 1919 Velká 
Olomouc, dalších třináct obcí bylo připojeno v období „normalizační integrace“ v letech 
1974-1980 . Podstatnou část současného města tvoří urbanisticky samostatné lokality 
převážně vesnického charakteru. Z hlediska historické logiky je žádoucí podporovat a rozvíjet 
historicky danou polycentričnost města. Návsi jsou tradičním těžištěm ve struktuře veřejné-
ho prostranství venkovského charakteru, centrem společenského života – kulturních akcí, 
zábav, slavností, i každodenního setkávání místních obyvatel. Často se pojí s lokálně význam-
nými stavbami veřejného charakteru (sbor Prokopa Holého v Černovíru, kostel sv. Barbory 
v Chválkovicích), jindy se orientují k centrům lokální občanské vybavenosti. V některých 
případech je historická logika vesnických center již zaniklá, přesto se na jejím základě dají 
vystopovat další prostranství, která mohou hrát důležitou roli. 

Les Corbs, Barcelona. Příklad integrace prvků dopravní 
infrastruktury do systému pobytových veřejných prostranství, v 
tomto případě skateparku. Autor: Scobs. Foto: scobs.es

letecký pohled na sérii olomouckých náměstí. Foto: hao.cz

Piazza Nember, Benátky. Prostranství původně sloužící čistě 
dopravní infrastruktuře přetransformované na pobytové náměstí. 
Autor: Stradivarie associated architects

Trafalgar square, Londýn. Obnova významného londýnského 
náměstí potlačila dopravní charakter komunikací podél fasád a 
posílila motiv náměstí v celé jeho ploše. Autor: Foster + Partners

zapojení do systému VP 

Dopravně silně zatížená prostranství by měla být 
napojována na cestní systémy a ostatní pobytová ve-
řejná prostranství tak, aby se eliminovala jejich role 
bariéry v městském prostředí.

integrace pobytových kvalit

I veřejná prostranství sloužící čistě dopravě by měla 
být vstřícná k chodcům, integrovat do sebe v nejvyš-
ší možné míře pobytové funkce a umožňovat kvalitní 
prostupnost územím.

eliminace hluchých prostranství 

Ve fázi projektování by se mělo předcházet vzniku 
hluchých prostranství – nepřístupných, „zbytkových“ 
ploch.

• prostranství dopravní infrastruktury

Prostranství dopravní infrastruktury jsou definována převažující dopravní funkcí. Obvykle 
nenaplňují pobytovou funkci veřejných prostranství, nezabývají se svou rolí v rámci života 
ve městě a jsou řešena pouze z dopravního hlediska. Jde o prostory přiléhající k rychlostním 
komunikacím, železničním tratím, zbytkové plochy v křižovatkách a kruhových objezdech 
nebo pod mosty.

principy

charakter náměstí odpovídající jeho architekto-
nickému vymezení

Náměstí je definováno architektonickou strukturou, 
která je vymezuje. Kompozice a využití náměstí by 
měly odpovídajícím způsobem reagovat na archi-
tekturu v místě a funkčně i charakterově ji vhodně 
doplňovat. Zohledňována by měla být přítomnost 
významných veřejných budov.

polyfunkčnost

Náměstí by mělo plnit svou veřejnou funkci umožně-
ním škály aktivit a přístupností všem obyvatelům 
města. Úpravy by se měly vyhnout bariérám, 
výškovým rozdílům a prvkům evokujícím mo-
nofunkční využití.

rozvoj a posilování systému venkovských center 

Stopa logiky polycentrického systému jednotlivých 
vesnic v rámci Olomouce je na mnoha místech stále 
ještě dobře čitelná a je vhodné ji cíleně a systema-
ticky rozvíjet posilováním vesnických center..

principy
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zeleň

• park

Parky jsou ve většině případů vymezenými souvislými upravenými plochami v rámci měst-
ské struktury. Hrají základní úlohu rekreačního, odpočinkového veřejného prostranství, jsou 
hlavními reprezentanty zeleně ve městě. Zároveň plní v rámci města biologickou – ekosys-
témovou úlohu. Olomouc disponuje téměř spojitým prstencem centrálních parků kolem 
historického jádra, který dobře funguje jako rekreační zázemí města, a jehož úloha by měla 
být dále rozvíjena a podporována společně s kvalitní sítí okrskových parků různých měřítek v 
širším městě.

rekreační a relaxační funkce

Primárních úlohou parkových veřejných prostranství 
je poskytnout plnohodnotný odpočinek a relaxaci. 
Ideální je zaměřit se na nenáročné sportovní aktivi-
ty jako je cvičení jógy pod širým nebem, hraní her, 
piknikování apod. Parková prostranství není potřeba 
„předesignovávat“ náročným trvalým vybavením, jde 
spíše o poskytnutí vhodného prostoru a zázemí výše 
zmíněným činnostem a o flexibilitu využití. Město by 
mělo poskytnout dostatek příležitostí k přirozeným 
aktivitám. Dále je vhodné vyhýbat se bariérovým 
prvkům – nadbytečným plůtkům atd. a usilovat o 
přehledná parková prostranství.

součást systému zelené prostupnosti 

V rámci návrhového procesu je vhodné uvažovat o 
parku v širších souvislostech a vyhodnocovat jeho 
úlohu v rámci systému zelené prostupnosti města 
– zabývat se návaznostmi na další prvky zeleně ve 
městě jako jsou zelené osy a vyhodnocovat návr-
hovou náplň tak, aby zapadala do aktivit v rámci 
série na sebe navazujících zelených veřejných 
prostranství.

ekologická a ekosystémová úloha 

Při návrhu nezpevněných ploch a vodních prvků v 
rámci parku je v hodné brát v úvahu jejich systé-
movou funkci – měly by být zapojeny do systému de-
centralizovaného odvodňování v rámci hospodaření 
s dešťovou vodou

přiměřené náklady na údržbu

Zároveň by již v počátečních fází návrhu měly být po-
měřovány budoucí náklady na údržbu se skutečným 
přínosem parku pro své okolí se záměrem dosáh-
nout udržitelnosti a přiměřenosti.

smysluplné rozmístění ve struktuře města

Součástí návrhu parkového prostranství by měla být 
úvaha o jeho úloze v rámci širších souvislostí. Vznik 
nových parků by měl být podmíněn rozmyšlením 
jejich významu, prioritizován v lokalitách, kde re-
kreační prostranství chybí a zaměřen na obnovu a 
transformaci v současnosti zanedbaných území.

historický kontext

V rámci obnovy je vhodné podporovat a posilovat 
původní hodnotné vrstvy a momenty (stará kaplička, 
alej, obecní pumpa…). Informace je možné získávat 
od pamětníků a z historických fotografií a plánů. 
Práce s historií a zapojení obyvatel jsou prostředky 
výrazného posílení identifikace místních s veřejným 
prostranstvím návsi.

Droždín, Olomouc. Rybník na návsi obce s vysokým pobytovým 
potenciálem. Foto: Miroslav Ulrych

Renovace centra vesnice Machelen, Belgie. Autor: Christian 
Kieckens Architects. Foto: Sweco Belgium

principy
pobytová kvalita nadřazená dopravní funkci 

Náves má naplňovat především svou společenskou 
a pobytovou funkci, která nemůže ustoupit funk-
ci dopravní. Je žádoucí úsporně vyřešit organizaci 
dopravy, eliminovat dopravu v klidu a do úprav 
zahrnout příležitosti pro drobné interakce – herní 
plochy, vývěsní tabule, památníky, příležitosti k pose-
zení.
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• drobné parkově upravené plochy

Ve struktuře města nalezneme celou řadu drobnějších zelených prostranství, která nejsou 
jednoznačně vymezena a komponována jako větší celky. Zelené pásy přiléhající k budovám a 
drobné zelené plácky, můžeme označit jako parčíky.

• plochy přírodě blízké vegetace

Nekomponovaná zeleň, rostoucí ve „zbytkových“ prostranstvích mezi jednotlivými městský-
mi funkcemi, je také nedílnou součástí městské zeleně. Tento typ zeleně je charakteristický 
pro brownfieldy, plochy v blízkosti železniční infrastruktury, průmyslových areálů, tech-
nických staveb nebo v místech na pomezí města a krajiny, například podél říčních toků.

parkově upravené plochy jako důležitá součást 
systému městské zeleně

Drobné zelené plochy podél budov, fragmentů 
městského opevnění a v dalších plochách menšího 
měřítka v rámci městské struktury mohou na první 
pohled působit méně podstatně, tvoří však důleži-
tý prvek systému městské zeleně. Hrají roli prvků 
středního měřítka, které pozitivně ovlivňují vnímání 
města z pohledu chodce a důraz na jejich přítomnost 
a kultivaci může často drobnými prostředky výraz-
ně posílit charakter místa (např. v případě parkově 
upravené plochy při ulici Dukelská» 30 Vybraných 
veřejných prostranství, 15 parčík Dukelská, str. 58 )

posilování a ochrana přírodě blízké vegetace

V místech, kde není přírodě blízká vegetace na-
hrazována hodnotnějším veřejným prostrantsvím, 
je vhodné usilovat o její ochranu a zachování. Tato 
vegetace je často místem uprostřed města posky-
tujícím útočiště pro řadu rostlinných a živočišných 
druhů a hrát roli v ekosystému místa. Člověkem ne-
kontrolovaně vzrostlou zeleň není potřeba za každou 
cenu „zkulturnit“, někde se může stát i výrazným 
charakterovým prvkem místa a pozitivně ovlivnit 
jeho atmosféru, pokud bude při obnově veřejného 
prostranství zachována.principy

principy

Park am Gleisdreieck, Berlin. Příklad zakomponování ruderální 
vegetace do úprav bývalého prostranství železnice na park. Autor: 
Atelier Loidl. Foto: landezine.com

Prostranství v blízkosti železnice, Olomouc. Cesta vedoucí 
podél Olomoucké železniční tratí s přirozeně vzrostlou zelení je 
příkladem pěšího propojení se specifickou atmosférou

Rudolfova alej, Smetanovy sady, Olomouc - jeden z nejstarších 
prvků komponované parkové zeleně ve měsstě. Foto:  Jan Andreáš

Shoreline Park, Švédsko - příklad parku, kde byla realizována řada 
ekosystémových opatření a experimentů jako testovací projekty 
pro další parkové realizace města. Autor: Mareld. Foto: landezine.
com
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Laasby Sea Park, Dánsko. Příklad implementace kvalitních prvků 
pro cvičení pod širým nebem do veřejného prostoru krajinného 
typu. Autor: LABLAND

Village of Yorkville, Toronto. Úprava veřejného prostranství 
zapojující přírodní prvky do městské struktury. Autor: Martha 
Schwartz Partners

• rekreační krajina 

Rekreační krajina se nachází v okrajových částech, kde město navazuje na krajinu, a v rámci 
významných přírodních celků – např. podél městem procházejících řek či v rámci přírodní-
ho prstence kolem města.  Patří k ní převážně plochy větších měřítek přírodního charakte-
ru. Olomouc leží v nivě řeky Moravy při soutoku s Bystřicí převážně na rovině. Směrem na 
východ je pak definována vyšším georeliéfem s krajinotvornou dominantou Sv. Kopečku. V 
prstencovém uspořádání kolem města se v krajině a na okrajích města nacházejí pozůstatky 
opevnění v podobě jednotlivých fortů. Město je obklopeno relativně hodnotným krajinným 
zázemím pro rekreaci v podobě severního a jižního klínu a západně přírodně-rekreačního 
prstence včetně Neředínského zeleného horizontu. Kvalitní městská krajina hraje důležitou 
relaxační roli pro obyvatele, a zároveň pozitivně působí na mikroklima města a pomáhá sni-
žovat dopady klimatické změny.

principy
krajina prostupující městem

Je potřeba posilovat vzájemná propojení podél 
rekreačních os a využívat liniové prvky zeleně, jakými 
jsou svahy, potoky, prostranství podél železnic atd. 
k propojování městské zeleně se zelení příměstskou 
a vytváření souvislých tras pro sportovní a rekreační 
využití.

prostor řeky jako páteř krajiny procházející 
městem

Prostor krajiny v bezprostředním okolí řeky má 
potenciál fungovat jako rekreační linie napříč měst-
skou strukturou a provázat město s krajinou. Veřejná 
prostranství v blízkosti vodních toků mají vysoký 
potenciál stát se atraktivními odpočinkovými místy. 
Je vhodné podél řeky realizovat množství různoro-
dých prostranství a posilovat přirozenou rozmanitost 
charakterů, které říční krajina nabízí, se zapojením 
nejrůznějších prvků (poloostrovů, ostrovů, v místě 
přítomných technických staveb typu loděnic, jezů 
atd.).

upřednostňování sportu v krajině před uzavřenými 
sportovišti

Rekreační krajina nabízí řadu příležitostí ke spor-
tu pro všechny bez bariér oplocení a ztížené pří-
stupnosti. Je strategické tohoto potenciálu využívat a 
do budoucna se zaměřovat především na umožnění 
škály sportovních aktivit v zeleni. Jde o přístup, který 
může výrazně snížit vynaložené prostředky a zároveň 
pozitivně ovlivnit image města.

posilování historických a kulturních os a dominant 
v krajině

Historické cesty, které často také vrcholí v historicky 
a krajinně významných bodech (např. Sv. Kopeček) 
mají potenciál kvalitně propojit město s krajinou a 
být oblíbenými výletními trasami. Je vhodné vyti-
povávat místa drobných zastavení (křížky, solitérní 
stromy, vyhlídky) a krajinné prvky jakými jsou např. 
remízky a posilovat je. 
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specifická veřejná prostranství

• nová vp v plochách přestavby a zastavitelných plochách

 Součástí růstu každého města je nová výstavba v rozvojových územích. Její realizace přidá 
do obrazu Olomouce novou výraznou vrstu a hodnotu. Z hlediska veřejných prostranství 
je zásadním předpokladem úspěšného rozvoje kvalita urbanistického založení vznikající 
výstavby. Úspěšné evropské příklady nových rezidenčních, ale i typologicky jiných čtvrtí 
ukazují, že kvalitního výsledku je možné dosáhnout zejména otevřenou spoluprací veřejného 
a soukromého sektoru.

principy

průchodnost v hustotě navazujících území

Je-li to možné a účelné, ulice okolní stabilizované 
zástavby by měly být prodlouženy do území zástav-
by nové. Nově vzniklá uliční síť by měla být přinej-
menším stejně hustá jako v okolních zastavěných 
plochách, a měla by širšímu okolí měřítkově odpoví-
dat.

přiměřená hustota centrálních a zelených ve-
řejných prostranství

Stejně tak centrální veřejná prostranství – od 
drobných plácků po náměstí – by měla být v nové 
zástavbě rozmístěna přinejmenším stejně hustě, jako 
v územích přilehlých stabilizovaných. Analogicky k 
centrálním pobytovým prostranstvím je třeba vy-
tvořit dostatečně hustou síť zelených oáz – na škále 
od parčíků po větší celky rekreační zeleně, v logické 
návaznosti na zelené plochy v přilehlém zastavěném 
území.

živé partery budov a dostatečná příležitost pro 
jejich expanzi do veřejných prostranství

Z hlediska veřejných prostranství je důležitá náplň 
vznikající zástavby. Je vhodné usilovat o funkční pes-
trost a vyváženost, která zajistí přirozené využívání 
k nim přilehlých venkovních ploch. Architektonický 
výraz přízemí budov by měl být vstřícný, otevřený, 
flexibilní, a umožňující veřejné využití, které uživivuje 
veřejné prostranství. Domy se k veřejnému prostran-
ství mají orientovat fasádou se vstupy, výklady, okny 
místností s hlavní funkcí atd. - nikoliv obslužnými 

parkovací politika v souladu s prioritou obytnosti

Obytná veřejná prostranství by měla být živou 
kostrou nově vznikající zástavby. Předpokladem pro 
její kvalitní fungování je efektivní dopravní koncepce 
podporující šetrné formy dopravy a na ni navazující 
dopravní politika reflektující prioritu obytnosti ve-
řejných prostranství v území.

dočasné aktivní využití zastavitelných ploch

I na první pohled neatraktivní místa mohou po-
skytnout dočasné využití s hodnotným spole-
čenským nebo kulturním obsahem. V přestavbových 
a zastavitelných plochách je dočasně, před realizací 
výstavby, možné usilovat o alternativní formy využití 
prostranství. Potenciály místa zpravidla nejpřesněji 
objevují občanské iniciativy, které také mohou být 
velmi nápomocné v efektivním provozu místa. Při 
dočasném využívání je potřeba dbát na to, aby v 
prostranství nedošlo k trvalejším úpravám determi-
nujícím budoucí zástavbu - např. výsadbě vzrostlé 
zeleně.

areál Perla, Vrané nad Vltavou, ČR. Příklad využití industriálního 
areálu.

 Hunziker Areal, Zürich, Švýcarsko. Příklad centrálního pobytového 
veřejného prostranství  rámci nové zástavby.

funkcemi (sociální a servisní zázemí, skaldy apod.)
Veřejná prostranství by měla architekturu podpořit 
dostatečnými pobytovými plochami pro expanzi 
jejich parterů.
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3.2 VÝZNAMOVÁ HIERARCHIE 
Kvalitní přístup k tvorbě či obnově veřejného prostranství je podmíněn úvahou o jeho 
úloze v rámci města.  Generel plošně člení veřejná prostranství do třech návrhových 
kategorií podle významu na prostranství nadměstsky významná, celoměstsky význam-
ná a lokální. Kritériem pro zařazení jednotlivých prostranství do vyšší hierarchické 
kategorie není jen jejich infrastrukturní úloha v rámci města, ale i jejich urbanistická, 
historická a společenská role (více v kapitole  »3.2.1. Významová hierarchie, Výchozí kri-
téria pro určení kategorií významové hierarchie), str 27. Celkově pak prostranství vyšší vý-
znamové hierarchie tvoří jakousi kostru města, na sebe navazující síť prostor, které vytváří 
ucelený obraz. Ten má za cíl projevit se nejen v mapě města, ale i jako skutečný orientační 
princip významných os a bodů v úrovni uživatele veřejných prostranství. Posílením tohoto 
systému dochází k příležitosti pro smysluplné napojování prostranství nižší významové 
hierarchie na síť hierarchicky významných prostranství.

nadměstský význam

celoměstský význam

lokální význam

Jedná se o veřejná prostranství, jejichž význam přesahuje hrani-
ce města - významné turistické cíle, centrální prostranství v his-
torickém centru, významné terminály dálkové dopravy (hlavní 
nádraží) či kulturní těžiště v krajině (Svatý Kopeček a bývalý klášter 
Hradisko).

Jde o veřejná prostranství, která jsou vztažným bodem aktivit 
celého města  - patří k nim zejména historická těžiště a osy. Tvoří 
důležitou „kostru“ všech veřejných prostranství, pomyslný „obraz 
města“, který v rovině uživatele veřejného prostoru usnadňuje 
orientaci ve městě.

Jedná se všeobecně o prostranství, která mají význam především 
pro své okolí. Důležitou roli v rámci lokálně významných veřejných 
prostranství hrají především subcentra jednotlivých menších 
lokalit, sousedské plácky a parčíky, místa neformálního setkávání. 
Jsou často důležitým prostředkem identifikace obyvatel se svým 
nejbližším okolím.

KATEGORIE VÝZNAMOVé HIERARCHIE - ZPůSOBY ZOBRAZENÍ V GENERELU
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3.2.1 VÝCHOZÍ KRITéRIA PRO URČENÍ KATEGORIÍ
VÝZNAMOVé HIERARCHIE

nadměstský význam

• historická logika

Jako nadměstsky významná jsou zařazena prostranství, která již v historii sehrávala úlohu 
důležitých uzlů a těžišť jak ve městě, tak v krajině.

• užívání přesahující městský kontext

Užívání nadměstsky významných prostor z velké části přesahuje městský rámec – jsou to 
často významné turistické cíle, místa, kde se koncentrují nadměstsky významné objekty a 
instituce či uzly dálkové dopravy (hlavní nádraží).

celoměstský význam

• síť celoměstsky významných VP

Celoměstský význam je pro účely Generelu přiřazen prostranstvím s ohledem na jejich úlohu 
v rámci města vždy s přihlédnutím k celkovému obrazu. Logika výběru celoměstsky význam-
ných veřejných prostor nesleduje primárně infrastrukturní důležitost prostranství v současné 
chvíli, ale především jejich urbanistickou roli ve městě s přihlédnutím k celku. 

• historická logika

Celoměstsky významná veřejná prostranství jsou volena s přihlédnutím k historické logice 
sítě městských cest a uzlů v rámci města.

• užívání přesahující lokální kontext 

Celoměstsky významná veřejná prostranství jsou místy identifikace nejen obyvatel jejich 
bezprostředního okolí, ale v celoměstském kontextu.

lokální význam

• užívání vztahující se především k bezprostřednímu okolí

Lokálně významná veřejná prostranství jsou užívána především obyvateli jejich bezpro-
středního okolí, a jsou dějištěm především sousedských a neformálnějších vztahů

systém městské zeleně

Jednotlivé významové kategorie jsou doplněny o systém městské zeleně, jehož schéma 
vychází především z rozvojových os a zelených klínů stanovených Strategií zeleně města 
Olomouc »3.2 Významová hierarchie, Schéma městské zeleně, str. 30 Z hlediska významové 
hierarchie hraje v rámci města zvláštní úlohu prstenec parků a propojujících zelených 
prostranství kolem městského centra »3.2 Významová hierarchie, Schéma významové hierar-
chie, str. 29

• systém celoměstsky významných tříd

„Kostra“ celoměstsky významných veřejných prostrantsví se odvíjí především od systému 
městských tříd, které jsou voleny s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím, a které propojují 
celoměstsky významné body v krajině s městem a spojují další hierarchicky nejvýše posta-
vená prostranství.

celoměstsky významná třída je 
propojena s ostatními celo-
městsky významnými třídami

celoměstsky významná třída vede 
k celoměstsky významnému cíli
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3.2.2 APLIKACE VÝZNAMOVé HIERARCHIE PRO ROZVOJOVé
PROCESY

Zařazení veřejného prostranství podle významu je vodítkem pro proces jeho tvorby 
či obnovy nejen z hlediska odpovídajícího charakteru prostranství, ale také z hlediska 
vyžadované úrovně financování a koordinace, přístupu k zadávání dokumentace, okruhu 
obyvatel, kteří by se měli účastnnit participace, a standardů pro vznik či obnovu.

nadměstský význam

Potkávají se zde zájmy města se zájmy krajskými, státními i nadnárodními, a je proto  
vhodná koordinace na všech těchto úrovních.

Prostranství s vyšším významem v sobě většinou zahrnují prvky významů nižších - turis-
ticky významné historické náměstí v centru je zároveň místem identifikace pro obyvatele v 
blízkém okolí = čtvrťovým centrem, a je tak třeba soustředit se na udržování všech těchto 
úrovní.

U nadměstsky významných VP by měl být kladen důraz na vysoký standart co se týká archi-
tektonického detailu. Vzhledem k exponovanosti těchto prostranství by měly jejich úpravy 
být podloženy architektonickými soutěžemi.

celoměstský význam

VP celoměstského významu vyžadují koordinaci na úrovni města.

Čím vyšší význam VP, tím koncepčnější přístup s ohledem na kontext celého města je potře-
ba, u celoměstsky významných VP je vhodné opírat se o koncepce celých oblastí, nedrobit je 
na dílčí úpravy (např. celková koncepce úpravy městsky významné třídy).  Na ně pak dobře 
mohou navazovat zpracování jednotlivých dílčích úloh.  Celkově, v širších souvislostech, by 
tyto projekty také měly být komunikovány.

Na budoucí podobě prostranství by měli mít možnost podílet se jak obyvatelé místa, tak jeho 
návštěvníci z celého města.

Jedná se často o exponovaná VP s přesahem do širšího kontextu, všeobecně je často vhodné 
vypsání architektonické soutěže.

lokální význam

U lokálně významných veřejných prostranství se nabízí spolupracovat s obyvateli bezpro-
středního okolí, v menším měřítku je možnost jejich zapojení jak v hledání budoucí podoby 
místa, tak v její realizaci, doporučuje se vytipovat místní iniciativy.

U těchto VP by měl být kladen důraz na standard provedení reflektující především jejich 
pobytovou kvalitu.
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VÝZNAMOVÁ HIERARCHIE
nadměstský, celoměstský, lokálný význam

M 1: 42000

LEGENDA

nadměstský význam

celoměstský význam

celoměstský význam - potencionální prodloužení

celoměstský význam - hlavní třídy

celoměstský význam - hlavní třídy - potencionální prodloužení

lokální význam

schéma zeleného prstence

Významová hierarchie

Podkladové vrstvy

Návrhové vrstvy

hranice města Olomouce

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

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)

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.)

 /

 /

VP v roli lokálního ohniska

Veřejná prostranství - specifická prostranství 

železniční dráha, vlečka
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STRATEGIE ZELENĚ
rozvojové osy, rozvojové klíny, liniová zeleň

M 1: 42000

LEGENDA

rozvojové osy

lesy

rozvojové klíny

liniová zeleň

místa důležitých pohledů, vyhlídkových bodů

prvky krajinné infrastruktury (příměstská krajina Olomouce)

Malý zelený prstenec okolo historického rostlého jádra

RPP - Rekreačně přírodní prstenec

projekty (rozvojové programy SMOL)

vnitřní město

Strategie zeleně

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

Podkladové vrstvy
hranice města Olomouce

hranice kompaktního sídla dle ÚP ( = hranice řešeného území)
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3.2.5 PODKATEGORIE VÝZNAMOVé HIERARCHIE

• náměstí v historickém centru

nadměstský význam

Tři hlavní kategorie významové hierarchie, které zobrazuje Generel (VP nadměst-
ského významu, VP celoměstského významu a VP lokálního významu)» 3.2 Vý-
znamová hierarchie, str. 26 poskytují základní dělení veřejných prostranství z hlediska 
návrhu. Jedná se o široké kategorie, které pokrývají celou řadu různorodých ve-
řejných prostranství. Následující dělení do podkategorií slouží účastníkům na projek-
tech konkrétních prostranství jako struktura, podle které lze jednotlivá prostranství 
na základě dostupných podrobnějších informací dále podrobněji zařadit do kategorií 
a aplikovat na ně správné návrhové principy. 

principy

vyváženost a kultivovanost kulturních a spole-
čenských akcí 

Je žádoucí aktivně hledat vyvážený způsob dočasné-
ho využití nejvýznamnějších prostor v centru města 
a nastavit transparentní a spravedlivá pravidla pro 
zábory. V rámci nich může město např. nastavit 
výhody pro akce určitých parametrů (pořádané ne-
ziskovou organizací atd.), které souzní s kultivovaným 
obrazem města. Kritériem by měl být přínos akcí 
pro samotné místo, nikoli vytěžování jeho komerční 
atraktivity

propojené úrovně města 

Vrchní úroveň historického centra a spodní úroveň 
města v rozsahu zbytku historického opevnění mají 
omezené množství příležitostí propojení  - typicky 
v rámci strážních věží. Vzhledem k tomu, že jde 
o prostorově nevelkorysé propojky historickými 
schodišti, mělo by se dbát na jejich kultivovanost, 
prosvětlenost, přívětivost a především udržitelný 
způsob údržby.

kontakt s nábřežím

Spodní úroveň hradeb je oblíbeným relaxačním 
prostorem pro obyvatele i návštěvníky Olomou-
ce, která trpí nedostatkem fyzického i pocitového 
kontaktu s Mlýnským potokem, v němž se skrývá 
velký potenciál.

ochrana a posilování autentických situací

Přirozenou kvalitu historického prostředí je dob-
ré cíleně udržovat, podporovat a chránit. Kvalitu 
městského prostředí mohou podpořit pravidla pro 
regulaci reklamy a stanovení pravidel předzahrádek 
– robustní předzahrádky s oplocením působí zvláště 
negativně.

vyváženost příležitostí pro turisty a místní

Olomouc je významným turistickým cílem. Přemíra 
orientace parteru na turistický ruch je rizikovým 
faktorem, který ovlivňuje přesun přirozeného míst-
ního života za hranice historického centra. Olomouc 
těží z úspěšného propojování příležitostí pro turisty 
a místní (např. významnou studentskou populaci) a 
tento stav by měl být nadále posilován.

Litomyšl - město s veřejnými prostranstvími s přirozenou pobytovou 
kvalitou v rámci historického centra. Autor: Josef Pleskot. Foto: 
nadace-promeny.cz

Nábřeží Lünen. Příklad pobytového schodiště jako prvku, který 
zpřístupňuje břeh, umožňuje pozorování řeky i příjemné posezení. 
Autor: WBP Landschaftsarchitekten

Zákoutí v ulici Na Hradě, Olomouc. Veřejné prostranství vzniklé v 
rozšíření rostlé struktury historického centra s vysokým pobytovým 
potenciálem.

Úprava nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Příklad obnovení kontaktu 
s městským vodním tokem. Ator: Josef Pleskot

• hradby a k nim přiléhající prostranství

principy
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• významné dopravní terminály, nádraží, přestupní uzly (Hlavní nádraží) • historicky a kulturně významné cíle v krajině (sv. Kopeček, Klášterní hradisko)

pobytová kvalita

Dopravní terminály, nádraží a přestupní uzly 
jsou nejen místy s vysokou frekvencí dopravních 
prostředků, ale také s vysokou koncentrací lidí. Vždy 
je nutné zohledňovat potřeby (pobyt a pohyb) ces-
tujících. Důležitá je přehlednost prostoru a snadná 
orientace v něm. Součástí terminálů a nádraží je také 
jejich architektonický předprostor – první místo, kde 
se návštěvníci setkávají s městem. 

čitelné propojení s městem i krajinou

Bazilika na Svatém Kopečku i bývalý klášter Hradisko, 
kde je v současnosti nemocnice, jsou významnými 
kulturními body v krajině, položenými na historické 
cestní síti. Směrem do krajiny na ně navazují další 
důležité body (Chomoutovské jezero, břehy řeky 
Moravy, pevnost Radíkov). Je žádoucí se na tato 
propojení města a krajiny soustředit, posilovat je 
urbanistickými a architektonickými řešeními, podpo-
rovat výletní cíle obyvatelů Olomouce (např. vznikem 
naučných stezek), na cestách mezi významnými body 
vyhledávat a posilovat příležitosti k zastavení.

kvalitní napojení na město

Směrem z města je pak klíčová snadná a intuitivní 
přídtupnost s důrazem na dobrou dostupnost pěšky 
a na kole. Cestující přijíždějící do města by se měli 
snadno zorientovat a plynule se dostat do města 
– veřejná prostranství přiléhající k dopravním stav-
bám je třeba brát jako součást systému veřejných 
prostranství celého města a navazovat je na sebe 
(např. obnova Masarykovy třídy by měla pracovat se 
svou pozicí spojovací třídy Hlavního nádraží a měst-
ského centra a v návrhu se napojením na předpro-
stor nádraží zabývat)

kvalitní předprostory

Tyto historicky významné areály si v obou případech 
zaslouží, i vzhledem ke své funkci (nemocnice a 
významná církevní stavba), reprezentativní předpro-
stor, který zároveň ctí meditativní charakter místa. 
Žádoucí je kultivace parkování. Při úpravě veřejných 
prostranství v těchto areálech je nutné seznámit se 
s historickým kontextem a logikou fungování těchto 
významných staveb.

Předprostor centrální stanice Arnhem. Příklad dostatečně 
velkorysého veřejného prostranství kvalitně napojujícího centrální 
vlakovou stanici na město. Autor: Bureau B+B /Project.  Foto: 
landezine.com

Droždínská kaplička na cestě ke Svatému kopečku, Olomouc. 
Historická fotografie ukazuje komponovanost pěšího přístupu k 
bazilice s místy zastavení.

Stanice Norreport, Kodaň. Autor: Lars Rolfsted Morten Gottlieb / 
Paludan Architects

Pozemky opatství Lorsch. Příklad reprezentativního parkového 
prostranství propojujícího kulturní památku s krajinou a 
poskytujícího pobytové příležitosti.  Autor: Topotek1, hg merz 
Architekten

principy principy
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vyvážený vztah mezi jednotlivými uživateli

Urbanisticky významné třídy jsou často také třídami 
vyššího významu z hlediska infrastrukturního. Do-
pravní zatížení by mělo odpovídat i jejich urbanis-
tickému významu a celkové roli v hierarchii města a 
nemělo by být v rozporu s pobytovým potenciálem a 
rolí třídy ve městě z hlediska veřejných prostranství. 
Je vhodné preferovat šetrné módy dopravy, posky-
tovat dostatek pěšího prostoru pro komfortní chůzi, 
využívat integrační opatření pro cyklisty a parkování 
organizovat tak, aby vozidla netvořila vizuální ani 
fyzickou bariéru (vhodná jsou např. podélná stání 
ve stavebně či materiálově odlišených zálivech, 
prostřídaná se stromy). Je nezbytné zajistit dostatek 
komfortních a bezpečných přechodů pro chodce s  
bezbariérovou úpravou.

pobytová kvalita

 Kvalitní městská třída umožňuje kromě komfortního 
pěšího pohybu také další pobytové aktivity a expanzi 
parteru domů. Je-li to z lokálního urbanistického a 
kompozičního hlediska možné, pak na celoměstsky 
významnou třídu patří stromy. Architektonický detail 
– mobiliář, technická infrastruktura, lampy veřejného 
osvětlení – nevytváří vizuální bariéry, ale jsou sdru-
žovány do společných objektů a v ideálním případě 
organizovány v jedné linii.

aktivní parter

Parter domů by měl komunikovat s ulicí, být přívě-
tivý, různorodý a poskytovat škálu vjemů. Technické 
prostory, vjezdy do garáže atd. by měly být v příze-
mí eliminovány a při výstavbě nových domů by do 
ulice ústit. Parter budov může plnit komunikační roli 
i v případě, není-li veřejně přístupný, např. dobře 
umístěným vstupem, okny orientovanými do ulice…

návaznost na další veřejná prostrantsví

Vzhledem k vysokému hierarchickému postavení 
městských tříd je vhodné věnovat se jim kon-
cepčně, včetně dalších k nim přiléhajících veřejných 
prostranství a těžit ze vzájemného možného posi-
lování těchto prostor. Pobytově pojednaná náměstí, 
nábřeží, zálivy a plácky podél ulice mohou výrazně 
zvýšit její atraktivitu.

principy

charakteristika:

 Celoměstsky významné třídy jsou charakteristické urbanisticky širším profilem a relativně 
vysokou frekvencí dopravy jak automobilové, tak pěší a případně cyklistické. Nachází se 
na nich městsky významné budovy a instituce. Parter většinou nabízí zvýšenou míru ob-
chodních a společenských aktivit. Často ústí v celoměstsky významná náměstí či vedou k 
celoměstsky významným cílům. Typickým příkladem jsou Třída svobody, Masarykova třída, či 
ulice Wolkerova.

charakteristika:

Hlavní třídy doplňují síť celoměstsky významných tříd, jedná se především o infrastrukturně 
důležité komunikace propojující síť celoměstských tříd do radiálního systému. Často jsou 
dopravně výrazně zatíženy. Typickým příkladem jsou ulice 17. listopadu a Wittgensteinova.

Všeobecné principy lineárních veřejných prostranství ulic jsou popsány v kapitole » 3.1 
Typologie, Typologické podkategorie, str. 21

• celoměstsky významné třídy

• hlavní třídy

celoměstský význam

Donder boulevard, Kodaň. Příklad vložení pásu s pobytovou funkcí 
do hlavní městské třídy. Autor: SLA. Foto: SLA. DK

Vídeň, Ringstrasse.  Příklad reprezentativního městského bulváru.
Foto: wikipedia.org
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charakteristika:

Strategie zeleně definuje rozvojové osy systému zeleně.  Rozvojové osy zeleně vytváří 
prostorově a funkčně spojitý systém budovaný vzájemnými vazbami jednotlivých ploch. 
Soustava rozvojových os se opírá o významné (zpravidla historicky vyvinuté) vegetační ob-
jekty města, které navazují na krajinné struktury v širším zájmovém území města. Strategie 
zeleně, textová část návrhové části, str. 30. Městské ulice se stromořadím jsou významnou 
složkou systému zelené prostupnosti města.

charakteristika:

Celoměstsky významné jsou také ulice v centru města, které leží v historicky významných 
osách a propojují centrální prostranství městského jádra. Typicky se nejedná o třídy širokých 
profilů s vyšším dopravním zatížením, ale o rostlé ulice s živým parterem, které jsou často vý-
raznými pohledovými osami mezi jednotlivými dominantami historického centra. Typickým 
příkladem jsou ulice 1. máje či ulice Kateřinská. Principy pro tento typ ulic jsou rozvedeny v 
kapitole » 3.3 Charakter, Urbanistický charakter, rostlá městská struktura, str. 38 

charakteristika:

Celoměstský význam mají také náměstí a prostranství v blízkosti budov celoměstského 
významu. Vyznačují se vyšší společenskou aktivitou a úlohou přesahující rámec jednotlivých 
městských oblastí, často jsou jejich součástí prvky identifikace obyvatel celého města (např. 
Terezská brána, městská tržnice). Typickým příkladem je Palachovo náměstí, prostranství 
kolem Husova sboru v ulici Legionářská, náměstí Národních hrdinů či prostranství městské 
tržnice. Všeobecné principy k typologické kategorii náměstí jsou rozvinuty v kapitole
» 3.1 Typologie, Typologické podkategorie, str. 21 

• zelené osy • celoměstsky významná náměstí a prostranství v souvislosti s celoměstsky 
významnými budovami

• celoměstsky významné ulice v rámci historického centra

charakter propojující zelená prostranství města

Ulice, které jsou součástí os systému zeleně, by 
tuto svou roli měly odrážet svým charakterem. Tam, 
kde je to z hlediska profilu možné, je vhodné vložit 
prostor pro cyklopruhy a rekreační cesty se stromo-
řadím. V případě užších profilů by měl být systém 
dotvářen vizuálními prostředky – zelenými liniemi v 
podobě např. vegetačních pásů. 

aktivní užívání a architektonické vymezení

Některá veřejná prostranství tohoto typu trpí ur-
banistickou rozlehlostí a v současnosti také ne-
dostatkem programové náplně, která by takovou roz-
lohu pokryla (např. Palachovo náměstí, prostor okolo 
tržnice). Je potřeba začínat úvahy o těchto prosto-
rech ne od prostředků architektonického detailu, 
úprav povrchů atd., ale u urbanistického vymezení 
místa, které by přispělo k jeho ohraničení a využití, 
a dostatečné programové náplně, která by zajistila 
přítomnost uživatel. 

organizace dopravy a doprava v klidu

Celoměstsky významným místům, která mají navíc 
vyšší společenský a shromažďovací potenciál, ne-
smí dominovat jejich dopravní funkce. Je vhodné 
zvažovat redistribuci dopravy v klidu na strategická 
místa, odkud jsou dobře dostupná pěšky, a odlehčit 
zatížení parkováním těmto prostranstvím (typicky 
např. v prostoru kolem Husova sboru v ulici Legio-
nářská či v prostranství tržnice)

koordinované pořádání velkých společenských akcí

Celoměstsky významná náměstí a prostranství v 
souvislosti s významnými budovami jsou ideálními 
prostory konání větších společenských událostí. Je 
vhodné akce ze strany města kultivovat a podpo-
rovat spolupráci s místními podnikateli, kulturními 
organizacemi a spolky a cíleně spoluvytvářet roz-
manitý program. 

principy

principy

Jaktgatan s Lövängsgatan, Stockholm. Příklad ulice se zeleným 
charakterem. Autor: AJ Landskap. Foto: landezine.com

Městská ulice s e zastoupením zeleně, Berlín. Příklad kvalitní 
zeleně v uličním prostranství.
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dobré napojení na město a rekreační krajinu

Posilování významných bodů v krajině kvalitním, 
především pěším a cyklistickým napojením, přispí-
vá mimo jiné k posílení významu a využívání sítě 
celoměstských tříd a propojení. Je vhodné dívat se 
na tyto body jako na možné výletní cíle a posilovat 
lineární napojení k nim o další veřejná prostranství s 
příležitostí k zastavení, občerstvení, odpočinku.

aktivní využití

Základem fungování lokálních center je aktivní vy-
užití obyvateli. Úvaze o materiálovém charakteru a 
architektonickém detailu místa by měla předcházet 
realistická rozvaha o využití místa – to by mělo po-
skytovat příležitosti k aktivnímu pobývání, vstřícné 
všem skupinám obyvatel – tj. provozovny vybavené 
kvalitní předzahrádkou, místa k posezení, drobné 
příležitosti pro hru dětí či sportovně – herní aktivity 
klidnějšího typu. Žádoucí je spolupráce s místními 
iniciativami a podpora rozmanitých společenských 
akcí. Pokud je k tomu na daném místě příležitost, je 
vhodné možné aktivity typu trhy podpořit doplně-
ním základní infrastruktury pro jejich pořádání.  

přirozený charakter místa

Prostranství v bezprostředním okolí významných 
historických a kulturních bodů by svým charakterem 
a úpravou měla dát vyniknout přirozeným kvalitám 
místa. Mobiliář a další architektonický detail by se 
neměl sám o sobě příliš výrazně designově uplat-
ňovat, ale naopak v duchu místa jej spíš nenápadně 
doplňovat a nenásilně podporovat.

• historicky významné body v krajině • olomoucké břehy a nábřeží

• lokální centra

principy

principy

Citadela Spandau, Berlin. Příklad společenského využití veřejných 
prostranství bývalého vojenského objektu. Foto: André Soujon

Piazza della Chiesa, Pradamano, Itálie. Příklad střídmého 
architektonického detailu vhodně doplňujícího historické kvality 
místa. Autor: Di Dato & Meninno. Foto: landezine.com

charakteristika:

Celoměstsky významná prostranství zahrnují také kulturně a přírodně významné dominan-
ty, ke kterým často směřují celoměstsky významné komunikace. Jsou to např. prostranství 
olomouckých fortů na důležitých historických osách, hřbitovy nebo krajinné prvky, jako je 
Chomoutovské jezero. 

charakteristika:

Mezi celoměstsky významná prostranství se řadí také prostranství podél významných měst-
ských toků, zejména úsek Mlýnského potoka obtékající městské centrum a břeh řeky Moravy 
propojující město a krajinu, po celé délce toku. Podrobnější principy Olomouckých břehů 
jsou rozepsány v » 30 Klíčových protranství, Katalogový list č. 20: Olomoucké břehy a ná-
břeží, str. 63

charakteristika:

V rámci lokálně významných veřejných prostranství určuje koncepce subcentra jednotlivých 
městských oblastí – jde o místa s potenciálem lokálních těžišť, často s přítomností historické 
stopy (v podobě kapliček, kostelíků, božích muk…), na křížení cest, v urbanistických rozší-
řeních, položená ve středových oblastech jednotlivých městských struktur. Mnohá z těchto 
míst mají výrazný potenciál stát se prostranstvími sousedských setkání, který je často nevyu-
žit v důsledku nedostatečné pobytové kvality. V rolích lokálních center jsou často návsi, pro 
které jsou všeobecné principy rozvedeny v kapitole » 3.1 Typologie, Typologické podkatego-
rie, str. 22

lokální význam
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Guitrancourt, Francie. Obnova lokálního veřejného prostransví 
s důrazem na obytnou kvalitu a kultivaci dopravy. Autor: Espace 
Libre. Foto: landezine.com

Náves ve Velké Polomi. Příklad revitalizace lokálního centra s 
důrazem na podporu setkávání obyvatel. Autor: Atelier 38, Tomáš 
Skalík Ateliér. Foto: Roman Polášek, Jaroslav Spišák. 

Desio, Itálie.  Příklad interaktivního vodního prvku v centru obnovy 
veřejného prostranství lokálního centra. Autor: Openfabric. Foto: 
landezine.com

Linden Alley, San Francisco. Příklad lokální ulice aktivované 
pobytovými prvky.

Dialog jako forma. Dočasná instalace vybízející místní obyvatele k 
dialogu nad prostředím města. Autor: Raumlabor

Kaplička v Chomoutově. Příklad drobných prvků ve vesnické 
struktuře - nositelů kulturního a historického významu. Foto: 
drobnepamatky.cz 

• hlavní lokálně významné ulice

• drobná místní centra

charakteristika:

Lokálně významné ulice jsou charakteristické tím, že se nabízejí jako nejlogičtější propojení 
lokálních center a systému celoměstsky významných tříd. Všeobecné principy k typologické 
kategorii ulici jsou rozvinuty v kapitole » 3.1 Typologie, Typologické podkategorie, str. 21

charakteristika:

Kromě subcenter, ke kterým se vztahují širší městské celky, nalezneme v rámci lokálního vý-
znamu ve městě řadu drobných příležitostí ke zvelebování a zobytňování veřejného prostoru 
menšího měřítka. K těmto prostranstvím se mohou vztahovat obyvatelé nejbližšího okolí 
– bloku, několika ulic…. Typicky se může jednat o rozšířené prostranství ulice s posezením, 
zastavení u vzrostlého stromu, boží muka, veřejně přístupný vnitroblok, malý plácek pro hru 
dětí.

obytná kvalita

Lokální ulice vyššího významu nejsou typicky zatí-
ženy vysokou frekvencí dopravy  - je žádoucí podpo-
rovat především jejich pobytový charakter, který je 
vhodné doplnit umístěním stromořadí. Vzhledem k 
tomu, že jsou typicky napojeny na lokální subcentra, 
měl by návrh jejich obnovy vzít do úvahy charakter 
daného lokálního těžiště a vhodně jej doplňovat.

podpora lokální identity

Je vhodné aktivně vyhledávat drobné příležitosti 
a motivy k vytváření veřejných prostranství, která 
mohou sloužit jako prostředek identifikace obyvatel 
s jejich nejbližším okolím a doplňovat síť městských 
subcenter. Prostředky tvorby a obnovy takových 
prostranství mohou být nenáročné, ale s velkým 
efektem pro konkrétní oblasti. 

zapojení obyvatel

Tato drobná prostranství jsou ideálními příležitost-
mi pro zapojení obyvatel do procesu návrhu (např. 
formou workshopu pod vedením architekta), obnovy 
i údržby prostranství.

principy

principy
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3.3.1 URBANISTICKÝ CHARAKTER

Olomouc je nejčastěji asociována se svým hodnotným rostlým historickým jádrem, z větší 
části je ale tvořena rozmanitými urbanistickými strukturami městských bloků, rozvolněných 
blokových strktur, sídlišť, vesnic a krajinou.

Pro správný přístup k veřejným prostranstvím je potřeba uvažovat o charakteru urbanistické 
struktury, která je definuje.

01

rostlá městská struktura

sídlištní struktura

bloková kompaktní struktura

bloková rozvolněná struktura

Rozsah rostlé struktury v Olomouci odpovídá městské památkové 
rezervaci, nejstarším částem města. Veřejný prostor je zpravidla 
vymezen nepravidelnou uzavřenou stavební čarou, totožnou s 
čárou uliční, typické jsou úzké uliční profily nedimenzované pro 
velké dopravní zatížení, ulice tvořené morfologií terénu, průchody 
v rámci stavebních bloků. 

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

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. Zároveň 
jde o strukturu typickou pro školské areály, nemocnice, církevní 
areály, zoo a hřbitovy.

Kompaktní rostlý vesnický typ je charakteristický pro historické 
jádro bývalých samostatných vesnic. Historické jádro obecně za-
hrnuje nejstarší část sídla, soubor objektů s parcelací a stavebním 
fondem založeným před koncem 19. století. V Olomouci se jedná 
o řadovou zástavbu původně přízemních, později patrových 
domů, která je orientovaná zejména podélnou stranou k veřejné-
mu prostranství. Stavební čára je zpravidla identická s uliční čárou. 

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 zbyt-
kových ploch) navázat na navazující systém VP.

Pokrývá oblasti města rozvíjené po zboření hradeb, jde o zá-
stavbu založenou nejčastěji na přelomu 19. a 20. století. Rozvoj 
této struktury v Olomouci výrazně ovlivnil Camillo Sitte svým 
regulačním plánem z roku 1894. Bloky jsou komponované, geo-
metrické, středního měřítka. Nejtypičtějšími veřejnými prostran-
stvími jsou pravidelná uliční síť, parky a náměstí vzniklá nejčastěji 
na křížení ulic či vynecháním bloků, vymezena fasádami objektů. 

Zástavbu tvoří převážně solitérní objekty menšího měřítka, větši-
nou 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. Rozvolněná 
bloková struktura často navazuje jako mladší část obce na původní 
venkovská jádra a je definována souvislou, plánovanou parcelací. 
Stavební čára je otevřená, zpravidla ustoupená za uliční čáru.

rostlá vesnická struktura

areálová struktura

solitérní atypické budovy

3.3 CHARAKTER
Pro tvorbu nových i obnovu stávajících veřejných prostranství je zásadní úvaha o jejich 
cílovém charakteru. Ten by měl být čitelný a odpovídat smysluplné úloze prostranství ve 
struktuře města. Určení charakteru konkrétního místa by mělo stát na začátku prací na 
každém veřejném prostranství na straně zadavatele i projektanta.

URBANISTICKÝ CHARAKTER - ZPůSOBY ZOBRAZENÍ V GENERELU
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živé centrum

Z hlediska veřejného prostoru je podstatná jeho 
náplň a příležitosti poskytnuté v parteru. Olomouc je 
významným turistickým cílem a v historickém centru 
je třeba dbát na vyvážený mix funkcí. Všeobecným 
rizikem je přemíra orientace služeb na turismus. Je 
žádoucí systematicky podporovat přirozené příleži-
tosti každodenního života obyvatel.

přirozená pobytová kvalita

Je vhodné také dbát na dostatek příležitostí k pose-
zení a v omezeném prostorovém uspořádání histo-
rických ulic efektivně využívat rozšířená prostranství 
v rostlé struktuře, vyhledávat a pozdvihovat pří-
stupné proluky, drobné plácky atd.

přehledný charakter

Celkový dojem z oblastí s blokovou kompaktní 
zástavbou je v Olomouci přívětivý, mají klidnou 
obytnou atmosféru. Často však trpí roztříštěností v 
detailu – materiálovou nejednotností, nevyřešeným 
odpadovým hospodářstvím, přítomností drobných 
nevyužitelných zelených ploch. Je vhodné usilovat 
o implementaci jednotných jednoduchých principů, 
směřujících ke kultivovanému, přehlednému a ma-
teriálově sjednocenému charakteru těchto prostran-
ství.

využívání přirozených kvalit města

Do vzniku či obnovy veřejných prostranství je žá-
doucí zapojovat existující kvality města. Např. řeky 
v místech, kde kříží blokovou zástavbu, vytvářejí 
příležitost pro vznik atraktivních pobytových nábřeží 
a žádoucích uvolnění uličních prostor kompaktní 
struktury města

kultivovanost

Hodnotou rostlého historického města je jeho 
obchodní parter, který iniciuje společenský život 
centra. Přemíra vizuálních upoutávek a informací 
s ním souvisejících však může negativně ovlivnit a 
přebít přirozenou architektonickou kvalitu místa a je 
tak vhodné stanovit regulaci reklamy a pravidla pro 
předzahrádky, které působí zvláště negativně v pří-
padě jejich masivního oplocení a zastínění. V úzkých 
uličních profilech jsou taková vymezení zahrádek 
často fyzickou i vizuální bariérou.

komfortní pěší pohyb

Historické centrum by mělo být především orien-
továno na pohyb pěších – dopravu v klidu je možné 
a žádoucí dále redukovat a kultivovat (např. na 
Náměstí Republiky). Omezená šířka uličních profilů 
by neměla znamenat nedostatek prostoru pro pěší 
pohyb a dopravní využití, řešení odpadového hospo-
dářství či expanze parteru do veřejného prostoru by 
jej vždy měly umožňovat. 

rostlá městská struktura

bloková kompaktní struktura

principy

principy
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aktivní lokální centra

Ve struktuře blokové rozvolněné zástavby Olomou-
ce často chybí centrální veřejná prostranství, která 
by se mohla stát hlavními body aktivního života 
jednotlivých lokalit. Je vhodné vytipovávat místa s 
již existujícím potenciálem (parky a plácky, kaplič-
ky a kostelíky, rozšíření v křižovatkách, prostranství 
před budovami veřejné vybavenosti, před místními 
hospodami) a cíleně podporovat jejich charakter 
lokálních míst setkání.

příležitosti pro neformální způsob setkávání

Bloková rozvolněná struktura vzhledem ke svému 
obytnému charakteru často postrádá prostor pro 
neformální sousedská setkání a prostranství pro 
každodenní obyvatelnost  – je vhodné vytipovávat 
místa pro možné poskytnutí zázemí aktivnímu využití 
obyvateli. Je možné obyvatele také zapojit do pro-
cesu tvorby a obnovy veřejných prostranství, i jeho 
následné údržby.

pestrá programová nabídka

Sídlištní struktura, se svými rozsáhlými monofunkční-
mi celky a velkým měřítkem obytných budov, je 
ohrožena anonymizací prostředí. V těchto oblastech 
je proto potřeba podporovat sousedské vztahy a 
cíleně přispívat k identifikaci obyvatel s místem – 
systematickým vytvářením příležitostí k setkávání, 
podporou veřejných prostranství přiléhajících ke 
stávajícím centrum dění (školám, knihovnám, ob-
chodům a komunitním centrům), vytvářením nových 
příležitostí k aktivnímu trávení času. To vše se zamě-
řením se na skutečné cílové skupiny, které prostran-
ství využívají, tj. mladé rodiny, děti, mládež, seniory. 
V rámci veřejných prostranství sídlišť Olomouce 
hrají všeobecně velkou roli areály škol, a je zde řada 
příležitostí pro vytvoření či zlepšení sportovních a 
aktivních příležitostí pro děti.

přívětivé měřítko veřejných prostranství

Častým nedostatkem veřejných prostranství sídlišť 
je absence prvků středního měřítka, které by vy-
tvářely pomyslný přechod mezi měřítkem člověka a 
nadrozměrným měřítkem obytných budov sídliště. 
Je vhodné veřejná prostranství doplňovat o vzrostlou 
zeleň, a při jejich obnově se na problematiku měřítka 
a vizuálních vztahů v rámci prostranství soustředit.

bloková rozvolněná struktura sídlištní struktura

Curych. Příklad platformy jako atypického prvku k sezení, který má 
vícero využití a abstraktní geometrickou formou se hodí do vnitřní 
krajiny modernistického sídliště.

Drewitz, Potsdam. Revitalizace veřejných prostranství sídliště 
pracující s prvky středního měřítka a množstvím sportovně 
rekreačních příležitostí. Foto: gartenstadt-drewitz.blogspot.com

Schermbeck. Bezmotorová parková osa, která prochází 
rodinnou čtvrtí, nabízí bezpečné zázemí pro sportovní a rekreační 
aktivity všech věkových skupin přímo v urbanizovaném prostředí 
v blízkosti školy a domova. Autor: DTP

principy

Berlín. Prostranství zahradního města jsou také příležitostí pro 
rozmanité rekreační a drobné sportovní aktivity. 
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VP areálů

odpovídající měřítko

Z hlediska vlivu na veřejný prostor jsou nejproble-
matičtější rozsáhlé monofunkční areály, které neod-
povídají měřítku okolní zástavby. Při vzniku a obnově 
areálových struktur je třeba dbát na členění struktu-
ry tak, aby odpovídala měřítku okolního města. 

pobytová kvalita v rámci areálů

Vnitřní prostředí areálů by se mělo orientovat na 
přívětivost k jejich návštěvníkům, zohledňovat své 
funkční využití a naplňovat očekávání uživatelů (např. 
areály škol by měly vytvářet vjemově bohaté prostře-
dí s odpovídajícím množstvím příležitostí pro aktivní 
využití, areály nemocnic poskytovat klidný prostor 
pro odpočinek a snadný pohyb). 

prostupnost

V rámci areálu je žádoucí dbát na zajištění 
prostupnosti územím tak, aby nebyly přerušeny 
vzájemné městské návaznosti, a tomu přizpůsobit i 
režim přístupnosti konkrétního areálu.

kvalitní návaznost na síť veřejných prostranství 
města

Je třeba areály dobře navázat na síť dalších ve-
řejných prostranství města, např. umisťováním vstu-
pů na osy širšího území, navazováním charakterem 
veřejných prostranství na veřejná prostranství okolní 
struktury, dobrým napojováním na cyklistické a pěší 
trasy a veřejnou dopravu v území, minimalizací čistě 
dopravních ploch, či umisťováním prvků vegetace v 
rámci parkovacích ploch.

kultivované rozhraní

Problematická z hlediska veřejných prostranství jsou 
rozsáhlá oplocení. Ve vztahu k okolnímu městu by 
se mělo dbát na kultivovanost rozhraní areálových 
struktur. Charakter oplocení by neměl vytvářet v 
rámci města situace, které snižují pocit bezpečí a ve-
dou k postupné degradaci místa. Častým problémem 
přispívajícím k nečitelnosti prostředí je vizuální smog 
a přemíra reklam.

principy

Calvados-Honfleur business park, Francie. Areál logistiky je 
udržitelným způsobem i esteticky integrován do okolní krajiny. 
Parkovací plochy jsou částečně propustné s návaznými objekty 
hospodaření s dešťovou vodou a doplněn vegetací. Objekty mají 
zelené střechy a fasády, a v dálkových pohledech se tak uplatňují 
minimálně. 

Monash univerzitní kampus, Austrálie. Netradičně pojatá veřejná 
prostranství v rámci univerzitního kampusu nabízejí řadu příležitostí 
k sportu i relaxaci. Autor: Taylor Cullity Lethlean Landscape 
Architecture. Foto: landezine.com
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kamenný

kamenný charakter

smíšený charakter

smíšený

zelený

kamenný charakter popisuje veřejná prostranství, ve kterých 
jednoznačně převažují zpevněné povrchy

Kamenný charakter mají veřejná prostranství spíše reprezentativnějšího rázu, kde materiál 
podlahy tvoří převážně zpevněné plochy. Často jde o prostranství s vyšším pohybem lidí 
a zatížením dopravou. Nejtypičtějším reprezentantem kammených veřejných prostranství 
jsou městské ulice, reprezentativní náměstí a předprotory významných budov. Kamenný 
charakter nevylučuje přítomnost zeleně  - ta však nemá podobu ucelených zelených ploch, 
ale např. stromořadí.

Smíšená veřejná prostranství jsou prostranství kombinující zpevněné plochy s plochami 
zelenými, popřípadě využívající materiály na pomezí této charakteristiky (např. mlat). 
Často jde o prostranství neformálnějšího, pobytovějšího charakteru. Typickými repre-
zentanty jsou městská subcentra - návsi a náměstíčka. Zeleň v rámci takovýchto prostran-
ství bývá zastoupena výraznějšími prvky - středovými pásy v případě ulic, souvislými 
zelenými plochami v případě náměstí, než „jen“ stromořadím.

smíšený charakter mají veřejná prostranství kombinující zelené 
plochy s plochami zpevněnými

zelená prostranství jsou prostranstvími, u nichž jednoznačně 
převažuje podíl ploch zeleně.

3.3.2 FYZICKÝ CHARAKTER

Pro tvorbu nových i obnovu stávajících veřejných prostranství je zásadní úvaha 
o jejich cílovém charakteru. Ten by měl být čitelný a odpovídat smysluplné úloze 
prostranství v struktuře města. Určení charakteru konkrétního místa by mělo stát na 
začátku prací na každém veřejném prostranství na straně zadavatele i projektanta. 
Z hlediska poměru mezi kamenným a přírodním charakterem povrchů  charakteru 
rozlišuje Generel tři typy prostranství: prostranství kamenná, smíšená a zelená.

Dolní náměstí, Olomouc. Centrální prostranství města vysoce 
reprezentativního charakteru.

Ulice Vester Voldgade, Kodaň. Příklad kamenné městské ulice se 
stromořadím. Design dláždění ulice je přátelský k dětem – kruhové 
obrazce vybízejí ke hře. Autor: COBE

Jardin Dufaux, Curych. Autor: mavo Landschaften. Foto: landezine.
com

Náměstí 28. října v Hradci Králové Autor: Ateliér Hájek. Foto: 
landezine.com 

FYZICKÝ CHARAKTER - ZPůSOBY ZOBRAZENÍ V GENERELU
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zelený charakter

ASO park, Olomouc. Revitalizace parku Komenského, Zlín. Autor: Ing. Václav Babka, 
Ing. arch. Pavel Mudřík, Foto: Dana Zelená

Základním prvkem zelených prostranství je vegetace, materiály podlahy jsou převážně 
nezpevněné. Tato prostranství hrají důležitou úlohu v systému městské zeleně  a modroze-
lené infrastruktury - typicky se jedná o parky, parčíky, ale i větší plochy rekreační krajiny.

3.3.3 CHARAKTER - VYUŽITÍ

reprezentatitvní

pobytový

pobytově-reprezentativní

CHARAKTER VYUŽITÍ - ZPůSOBY ZOBRAZENÍ V GENERELU

Peprezentativní veřejná prostranství se nejčastěji pojí s kon-
centrací významných budov a významným umístěním v celku 
města. 

Některá veřejná prostranství v sobě kombinují více ploch, které 
se mohou charakterem využití lišit (často jde např. o dlouhé 
městské třídy). Taková prostranství jsou označena jako poby-
tově-reprezentativní

Pobytová veřejná prostranství jsou společenskými centry 
širšího okolí.

reprezentativní charakter

pobytový charakter

Reprezentativní veřejná prostranství by měla kvalitně  doplňovat architekturu, která je vy-
mezuje. Jsou typická pro historické centrum a prostranství s vysokým pohybem lidí. Jejich 
primární role není relaxační, což však neznamená, že neposkytují dostatečný prostor k 
posezení a trávení času. Pobytové příležitosti v tomto typu veřejných prostranství doplňu-
jí a podporují kulturní, společenskýn a historický charakter místa, do kterého většinou 
není potřeba přinášet škálu dalších aktivních náplní.

Obytnost, tj. dostatek příležitostí k pobytu a přívětivost ve vztahu k uživatelům je cha-
rakteristika, o kterou by měla usilovat všechna veřejná prostranství. Prostranství s 
pobytovým charakterem jsou nad rámec obytných veřejných prostranství těžišti spole-
čenského dění pro své širší okolí, poskytují možnosti aktivního využití, místa k setkávání a 
relaxaci a často jsou dějišti různých typů aktivit (trhů, her, sportovních aktivit).

Náměstí republiky, Olomouc. Příklad veřejného prostranství s 
vysokým zastoupením městsky významných institucí.

Place de la République, Paříž. Příklad reprezentativního 
prostranství s pobytovými prvky. Autor: Martha Schwartz Partners 
TVK / Trévelo & Viger-Kohler. Foto: landezine.com

Husby Barbecue Area, Švédsko. Autor: LAND arkitektur. Foto: 
landezine.com

Parc de la Senne, Brusel. Autor: La Compagnie du Paysag. Foto: 
landezine.com

Správné určení cílového využití charakteru by mělo vycházet z úvahy o úloze místa v 
širším kontextu. Generel vymezuje dva základní typy charakteru využití: reprezenta-
tivní a pobytový. 
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4. 30 vybraných veřejných prostranství

Kapitolu tvoří karty třiceti zásadních olomouckých veřejných prostranství 

obsahující zejména popis stávajícího stavu, popis potenciálu rozvoje, 

stanovení témat k řešení a jednoduché zadání pro další kroky.



SCHÉMA 30 KLÍČOVÝCH VP
zástupné klíčové vp, viz. Tabulková část

M 1: 42000

LEGENDA

Bodové vp

Liniové vp

náměstí, náves, park, parčík, spesifické vp, modernistická sídliště, 
areály

prostranství dopravní infrastruktury, významné třídy, ulice

Návrhové vrstvy

Podkladové vrstvy

hranice města Olomouce

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

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.)

 /

 /

železniční dráha, vlečka
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důležitá urbanistická osa - významná osa z hlediska širších městských souvislostí (celoměstsky 
významná třída či hlavní ulice)

důležitá zelená osa - významná osa z hlediska zelených městských ploch (typicky např. propojení 
mezi významnými městskými parky, nebo ulice významná svým rekreačním charakterm)

důležitý směr - významná osa z hlediska komunikačního propojení

důležité vizuální propojení - významná pohledová osa, značící významný průhled nebo směr 
pohledu na významný objekt, který by měl být podpořen

fyzická hrana vp - vymezení veřejného prostranství fyzickým objemem

lokální centreum - místo s potenciálem stát se aktivním centrem širší lokality

zapojení lokální komunity - místo s potenciálem zapojit své obyvatele do tvorby, obnovy a 
případně i údržby veřejného prostranství

optimalizace parkování - místo, kde parkování neodpovídá významu veřejného prostranství, tvoří 
vizualní a fyzickou bariéru a jeho přehodnocení je žádoucí z hlediska dobrého fungování prostoru

potenciál pro doplnění stromořadí - oblast vhodná pro doplnění stromořadí

zlepšení pěší prostupnosti - oblast, kde je pěší pohyb nekomfortní, nebo zcela chybí pěší propojení

optimalizace dopravních profilů - místo, kde je potenciálně možná redukce dopravních ploch ve 
prospěch ploch pobytových

potenciální propojení - místo, kde je do budoucna možné vytvořit propojení

těžiště území - v rámci rozsáhlejšího území důležité místo, které má potenciál stát se těžištěm 
obnovy

důležitý prvek - kulturně, historicky nebo jinak všeobecně významný objekt

zlepšení přehlednosti - místo, které trpí vizuálním smogem, a je žádoucí vylepšit jeho estetické 
kvality

doplnění pobytových příležitostí - místo, kde by měly přibýt příležitosti k trávení času 

vymezení nástroji urbanismu - některá prostranství lze jen složitě řešit pouhými nástroji úprav 
parteru - z hlediska jejich uchopitelnosti, rozlohy a aktivní nápně je pro ně podstatné zabývat se i  
výstavbou v místě, která by napomohla jejich vymezení

LEGENDA	SYMBOLŮ	POUŽITÝCH	VE	SCHÉMATECH

potenciál komunikace s břehy - místo, kde je vhodné vizuálně i fyzicky zpřístupnit břeh vodního toku

důležitá budova z hlediska nápně - funkce budovy má význam pro veřejné prostranství a může být propojena s 
jeho fungováním

prostranství v rámci zeleného prstence

expanze budov do parteru
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1  prostranství okolo Tržnice
49.596182 N, 17.264997 E   

I. Typolog. kat. vp: specific. vp
II. Význam. hierarchie: celoměstský 
III. Urb. charakter: blok. kompakt.    
   struktura

Lokalita:  01 - historické   
(dle ÚP)   jádro   
       
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Městská tržnice leží na rozhraní rostlé zástavby historického jádra, blokové zástavby podél 
Smetanovýách sadů a roztříštěné, neurčité struktury v oblasti autobusového nádraží a galerie 
Šantovky. Prostranství přiléhající k tržnici trpí urbanistickou nedefinovaností a rozlehlostí, pro 
kterou v současnosti neexistuje dostatečné využití. Prostor je „vstupní branou“ do Třídy Svobody, 
jednoho z hlavních olomouckých reprezentativních bulvárů.

Doplňkové informace: 
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. Dokončuje se studie na dočasné 
využití prostoru bezprostředně u tržnice.

Popis potenciálu místa:
Prostranství má potenciál stát se místem setkání obyvatel různých městských struktur, na jejichž 
rozhraní leží, a čerpat energii ze své pozice hned u historického rostlého města. V urbanistické 
struktuře navazuje prostranství na osu Horního a Dolního náměstí, a má tak potenciál stát se 
třetím těžištěm oblasti. Svým charakterem a tradičním využitím pro trhy může však nabídnout 
trochu odlišnou atmosféru – stát se prostorem neformálnějšího charakteru, sousedského 
potkávání, trhů, oslav, jídla. Vzhledem ke své poloze může být společenským centrem celého 
města. Historická budova tržnice je těžištěm místa a prioritu by mělo mít její zachování, obnova, 
a maximální využití potenciálu samotné budovy, která je přirozeným atraktorem pro své okolí. Je 
vhodné dbát na velkorysé, otevřené řešení, tržnici pojmout jako celoměstskou společenskou halu.

I když je prostor situován blízko hlavním náměstím centra, má vysoký potenciál stát se oblíbeným 
společenským těžištěm. 
Prostranství leží nedaleko Mlýnskéh potoka a nabízí se podpořit propojení Smetanovy sady 
- Bezručovy sady, které je v současné době nečitelné. Prostory mezi autobusovým nádražím a 
galerií Šantovka jsou ovládány dopravní funkcí a v současnosti jsou spíše bariérou. Kvalitní a čitelné 
propojení v tomto bodě parkového prstence může významně přispět ke kvalitnímu fungování 
veřejných prostor širšího okolí  i místa samotného.

Scénář rozvoje (zadání):
Důležité je zde uvažovat v kontextu nové výstavby   - místo může být těžištěm pro novou zástavbu v 
okolí a obráceně, kvalitní zástavba ho může výrazně posílit. Nová zástavba by měla být v součinnosti 
s požadavky na veřejný prostor - je zde vhodné usilovat o městskou zástavbu s různorodou náplní 
a vstřícným perterem, otevírajícím se do prostoru. 
Svým charakterem může sloužit jako plocha pro experimenty – dočasné instalace, divadelní 
představení, velká společenská setkání. Obnova prostranství by tedy neměla být příliš determinující 
svým designem – jde o to, vytvořit jednoduchý flexibilní prostor s kvalitními povrchy a technickým 
zázemím pro konání akcí a trhů, který umožní velmi proměnlivé využití. V této souvislosti je zde 
možnost začít i postupnými a testovacími projekty.  Tržnice a trhy jsou z podstaty různorodé, živé. 
Při uvažování o obnově klást důraz na snahu o udržení otevřené atmosféry, umožnění různorodého 
programu, vyvarovat se komerční exkluzivitě místa.

Návrh postupu:
Tržnice je ideálním prostranstvím pro diskusi na úrovni celého města se zapojením místních 
rezidentů a široké veřejnosti. Vhodné je vypsání architektonické soutěže s přihlédnutím k řešení 
širších souvislostí - nové zástavby v místě a návazností v rámci zeleného parkového prstence.

T1

stávající stav legenda schématuref.: tržnice, Gent,  Belgie

schéma přístupu M 1:5000stávající stav M 1:5000 vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

T3

T2

T8

zlepšení přehlednosti
vymezení nástroji urbanismu

důležitá zelená osa
prostranství v rámci zeleného prstence
potenciál pro expanzi budovy do parteru
důležitá budova z hlediska náplně

doplnění pobytových příležitostí



49Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

I. Typolog. kat. vp: náměstí 
II. Význam. hierarchie: nadměstský
III. Urb. charakter: rostlá městská   
   struktura

Lokalita:  01 - historické   
(dle ÚP)   jádro  
 
  
Celoměstská 
témata:

T8

2  náměstí Republiky
49.5963432 N, 17.2577238 E

Základní charakteristika prostranství:
Menší trojúhelníkové náměstí na páteřní třídě historického centra - 1. máje / Denisova je 
urbanisticky vymezeno významnými historickými budovami a institucemi - kostelem Panny 
Marie Sněžné s jezuitskou kolejí, Muzeem moderního umění v secesní nemocnici, Vlastivědným 
muzeum, Knihovnou města Olomouce, budovou pošty. Ve středu je jeho těžištěm kašna Tritónů. 
Severní stranou náměstí prochází tramvajová trať. V současné chvíli prostor slouží převážně jako 
parkoviště. Povrchy a architektonický detail veřejného prostoru jsou vzhledem k jeho pozici v 
rámci historického centra značně zanedbány.

Doplňkové informace:
Na řešené území byla vypracována evidovaná územní studie veřejných prostranství v MPR 
Olomouc náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova, 
09/2018 (Ing. arch. David Mareš, třiarchitekti)

Popis potenciálu místa:
Prostor na ose spojující výběžek historického jádra s katedrálou s Horním a Dolním náměstím má 
ideální polohu stát se hojně využívaným veřejným prostranstvím. Ten je podpořen historickým 
a kulturním významem budov, které náměstí vymezují, a průhledy na historické památky v okolí 
(věž katedrály). Kulturní instituce na náměstí hrají významnou roli jak v pohybu lidí, pro které 
je veřejné prostranství určeno (může být místem setkávání se, místem odpočinku po návštěvě 
muzea, apod.), tak v samotné funkční a dějové náplni  - místo je vhodné např. pro živé umění, 
umění v ulicích. Hanácká kasárna, která jsou v současnosti prázdná, vyvolávají úvahy o jejich  
možném novém využití v souvislosti s obnovou náměstí. Jak osa ulice Denisova, tak osa ulice 
Hanáckého pluku jsou významnými pohledovými osami, a obnova náměstí by s nimi měla počítat 
a podpořit je.
Scénář rozvoje (zadání):
Nejpodstatnější otázkou je zde vyřešení dopravy v klidu, parkování v ploše náměstí je vzhledem 
k potenciálu veřejného prostranství zcela nevhodné. Prostranství vyžaduje celkovou novou 
koncepci uspořádání, zeleně, povrchů, vybavení a mobiliáře s ohledem na jeho význam a historický 
charakter. Vhodné je zapojit do úvahách o náměstí místní instituce -jejich vstupní, dvorní a další 
veřejné prostory hrají v prostoru roli určité pomyslné extenze náměstí a je vhodné o nich v 
souvislosti s ním uvažovat.

Návrh postupu:
Žádoucí je do diskuse nad zpracovanými studiemi zapojit instituce v místě přítomné (vlastivědné 
muzeum, muzeum umění Olomouc, knihovnu) a zapracování jejích výstupů, případně zadání 
architektonické soutěže.

stávající stav

typ vp

schéma přístupu M 1:5000stávající stav M 1:5000 vyznačení v rámci města M 1:250 000

legenda schématuref.: Moravské náměstí, Brno, ČR

T1

důležité vizuální propojení

potenciál pro expanzi budovy do parteru

důležitá budova z hlediska náplně

důležitá urbanistická osa

těžiště území
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I. Typolog. kat. vp: ulice
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: rostlá městská;  
   blok. kompakt.  
   struktura 
Lokalita:  01 - historické   
(dle ÚP)   jádro  
 
Celoměstská
témata:

3	  třída Svobody, ulice Legionářská
49.592000 N, 17.250000 E

schéma přístupu M 1:10000stávající stav M 1:10000

vyznačení v rámci města M 1:250 000
Základní charakteristika prostranství:
Jedna z hlavních tříd ohraničuje v západní 
části  města na jedné straně historické jádro, 
a na druhé straně se  nachází v těsné blízkosti 
významných Čechových a Smetanových sadů. 
Vede od křižovatky u Šantovky k Náměstí 
hrdinů, kde dále navazuje na Legionářskou ulici 
a potenciální osu až k Mlýnskému potoku.  Je 
sídlem celé řady institucí a frekventovanou 
ulicí. Ačkoliv je dobře založená a výhodně 
položená, v detailu a uspořádání je její 
potenciál reprezentativního městského bulváru 
nenaplněn. V současnosti trpí především 
urbanisticky podmíněnou velkorysou šířkou, 
která je dána historickou přítomností dnes 
zasypaného vodního kanálu, a pro níž není ve 
veřejném prostoru dostatek využití.
Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována 
evidovaná územní studie. Existuje studie Třídy 
Svobody, 2002 (Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. J. 
Kašík - DHV CR spol. s r.o.)
Popis potenciálu místa:
Třída Svobody jako významné urbanistické 
dílo – okružní „ring“ - má potenciál 
reprezentativního městského bulváru, který 
vzhledem k své šířce dokáže ubytovat dostatek 
ploch pro pohodlný pěší i cyklistický pohyb, 
rekreaci, zeleň i dopravu Ulice navazuje na 
další klíčová prostranství, především oblast 
kolem Tržnice a Náměstí hrdinů. Ty mají 
potenciál hrát roli „vstupních bran do města“ 
a jejich posílení může výrazně napomoci 
definování a využití Třídy Svobody. Ve vztahu 
k poloze ulice po obvodu historického centra 
je pro ulici podstatný nejen liniový podélný 
směr, ale i příčné propojky na ose historické 
centrum - městské centrum - prstenec parků. 
Jde o potenciálně atraktivní prostory, na jejichž 
vytipování a tematizování by se obnova třídy 
měla zaměřit.
Scénář rozvoje (zadání):

T1

typ vp

důležitá urbanistická osa
důležitá budova z hlediska náplně

důležitá zelená osa
prostranství v rámci zeleného prstence
vymezení nástroji urbanismu

potenciální příčná propojení

T3

T6

Pro úspěšně fungující veřejná prostranství je 
klíčový především dobrý urbanistický základ, 
a podél Třídy Svobody je v tomto ohledu celá 
řada rezerv, především směrem k areálu tržnice 
a autobusovému nádraží, kde by doplnění 
zástavby a jasnější definice uličního prostoru 
podstatně napomohly. Ulice je založena jako 
ambiciózní okružní bulvár na základě plánu ze 
sklonku 19. století urbanisty Camilla Sitteho, 
který předpokládal její jasné vymezení a vyšší 
urbanistickou hustotu včetně dokončených 
bloků ve stopě bývalého vodního kanálu. Ve 
vztahu k veřejným prostorům by priority ve 
výstavbě města měly směřovat k jasnějšímu 
urbanistickému vymezení třídy. 
K naplnění potenciálu současného bulváru je 
potřeba ulici uchopit celistvě a vytvořit jasné 
zónování funkcí v její šířce, optimalizovat 
dopravu a soustředit se na vytvoření souvislých 
jednotných pobytových ploch.
Parter ulice je částečně živý, mnohdy 
upozaděný bariérami stánků atd…pro aktivní 
využití veřejného prostranství je potřeba 
soustředit se na vytváření příležitostí k 
expanzi parteru v podobě dostatečných ploch. 
Tomuto potenciálu momentálně brání také 
častá přítomnost parkování v blízkosti parteru 
budov, které tvoří vizuální a fyzickou bariéru. V 
délce ulice je vhodné vytipovat místa s vyšším 
potenciálem pobytových plácků a živých 
prostranství a parkování, prokládané zelení a 
multifunkčními plochami, směřovat mimo ně. 
Detail a prvky, jako jsou stánky, jsou vizuálně 
roztříštěné a nesjednocené, jedním z 
problematických momentů ulice je vysoká 
míra vizuálního smogu. Třída by měla získat 
jednotný design odpovídající charakteru 
reprezentativního bulváru.
Návrh postupu:
Studii od Ing. arch. Pejpka, který je principiálně 
vhodným řešením celého bulváru, vzít jako 
výchozí, zastřešující návrh pro navazující 
projekty na Třídě Svobody.

T7
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4	  náměstí Národních hrdinů
49.595692 N, 17.247311 E   

I. Typolog. kat. vp: náměstí
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: rostlá městská;  
   blok. kompakt.  
   struktura
Lokalita:  01 - historické   
(dle ÚP)   jádro  
 
  
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Náměstí se nachází v bezprostřední blízkosti městské památkové rezervace a funguje jako vyústění 
Třídy Svobody - jednoho z hlavních reprezentativních bulvárů, který tvoří rozhraní mezi rostlou a 
blokovou městkou srukturou.
 Do náměstí vstupují architektonicky výrazné budovy: zrekonstruovaná budova polikliniky SPEA 
-  postavená v duchu racionalistické moderny ve 20. letech architektem Jindřichem Kumpoštem a 
secesní budova kina Edison (později Mír) z roku 1913. 
Historicky šlo v podstatě o přemostění stoky v místě původního kanálu souvisejícího s fortifikačním 
opevněním, která byla později zatrubněna.
Prostranství evokuje spíše dopravní křižovatku, než náměstí. Na třídu svobody navazuje 
nepřehledným a nevyužitým prostorem, a jako přestupní stanice MHD nenabízí dostatečný 
komfort pro cestující.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. 

Území je řešeno ve studii od Ing. arch. Tomáše Pejpka
2002 (Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. J. Kašík, DHV CR spol. s r.o.)

Je vypracována navazující studie dílčích úprav Náměstí Hrdinů
12/2020 (MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, ječmen studio)

Popis potenciálu místa:
Náměstí je významným orientačním bodem na ose vedoucí centrem přes Náměstí republiky i 
těžištěm v rámci Třídy Svobody a důležitou „vstupní branou“ do města. V rámci obnovené třídy s 
optimalizovanou dopravou a zvýšeným pobytovým charakterem může hrát roli důležitého bodu 
křížení, zastavení, koncentrace aktivit. Tento potenciál je také posílen dobrým urbanistickým 
základem náměstí, kdy se do prostoru orientují průčelí architektonicky kvalitních budov, jejichž 
partery mohou do veřejného prostranství expandovat a oživit jej. Zároveň je místem pohybu 
velkého množství lidí, pro něž by mělo sloužit jako přehledné prostranství, které jim neklade 
překážky, umožňuje snadný, intuitivní a přímý pěší pohyb a dobře naplňuje svou utilitární funkci. 
V současné chvíli trpí místo výraznou roztříštěností - jsou zde plochy nevyužitelných trávníků, 
různorodé nevyužívané prvky tvořící vizuální a fyzické bariéry, a je zatíženo vizuálním smogem. 
Odstranění těchto problémů může výrazně přispět k vnímání prostoru jako příjemného náměstí, 
ne jen jako křižovatky, kterou chce člověk co nejrychleji překonat.

Scénář rozvoje (zadání):
Náměstí je součástí třídy Svobody a jeho úpravy by měly navazovat především na celkovou úvahu 
o této urbanistické ose. V této návaznosti by mělo být usilováno o co nejlepší a nejefektivnější 
optimalizaci dopravních ploch náměstí s cílem rozšíření plochy chodníku do profilu křižovatky 
a poskytnutí dostatečného prostoru pro expanzi parterů budov. Stejně tak by v rámci celkové 
koncepce třídy i zde mělo být doplněno stromořadí, povrchy by měly být sjednocené a místo by 
mělo být vybaveno odpovídajícím mobiliářem. Je vhodné usilovat o zlepšení pěších návazností - 
poskytnutí dostatečné šířky chodníků a zmenšení vzdáleností přechodů a zastávek. 

Návrh postupu:
Studie řešení Třídy Svobody od Ing. arch. Tomáše Pejpka je principiálně vhodným řešením celého
bulváru, při zpracovávání navazující dokumentace doporučujeme dbát na výše zmíněné principy. 

T1

stávající stav

schéma přístupu M 1:2500stávající stav M 1:2500 vyznačení v rámci města M 1:250 000

T7

typ vp

legenda schématuref.: Oxford square, Londýn, UK

ref.: rušná městská 
křižovatka je zároveň 

jednotným čitelným 
veřejným prostorem, 
včetně dostatečného 

prostoru před obchodním 
parterem budov

potenciál pro expanzi budovy do parteru

zlepšení přehlednosti

důležitá budova z hlediska náplně

optimalizace dopravních profilů

důležitá urbanistická osa

těžiště území
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5	  nábřeží Přemyslovců
49.595378 N, 17.261930 E   

I. Typolog. kat. vp: uliční prostranství
II. Význam. hierarchie: nadměstský
III. Urb. charakter:  rostlá městská   
   struktura
Lokalita:  01- historické 
(dle ÚP)   jádro   
    
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Jedná se o prostranství nábřeží začínající u vyústění z Bezručových sadů, kdy charakter parku 
přechází do charakteru blokové struktury města, a pokračující ve formě městského nábřeží podél 
obytných budov. Prostranství je ze severovýchodní strany ohraničeno přiléhajícím Mlýnským 
potokem. Uvozeno je trojúhelníkovým pláckem při rozdvojení parkové cesty na dvě ulice - Kosinovu 
a nábřeží Přemyslovců. V obou ulicích je umístěno parkování (šikmé a podélné) orientované dle 
přikázaného směru pohybu vozidel. 

Doplňkové informace: 
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie.
Existuje studie veřejného prostranství Kosinova v Olomouci, 
11/2018 (Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA Olomouc  - Zahradní architektura a krajinářství)

Popis potenciálu místa:
Nábřeží má potenciál prostoru, který by mohl podporovat příležitosti k pobytu v blízkosti vody a 
být příjemným městským nábřežím. V současné chvíli je vysoký potenciál kvalitní blokové zástavby 
v těsné blízkosti městského břehu potlačen vizuální a fyzickou bariérou parkování, nekomfortním 
pohybem po relativně úzkých chodnících, všeobecnou nepřiměřenou převahou vyasfaltovaných 
dopravních ploch a nedostatkem vizuálního kontaktu s vodou. Trojúhelníkové prostranství při 
vstupu do Bezručových sadů má potenciál příjemného pobytového náměstíčka, které by park s 
nábřežím přirozeně propojovalo.
Scénář rozvoje (zadání):
Tématem pro obnovu prostranství je tak v první řadě dopravní řešení prostoru a úvaha o 
částečném vyparkování vozidel. Celkově je poměr vyasfaltovaných dopravních ploch nepřiměřený 
a neefektivní. V prostoru setkání ulic Kosinova a Nábřeží Přemyslovců je prostor pro náměstíčko 
(mohlo by například obsahovat měkkou zpevněnou plochu pobytového charakteru s intimnější 
příležitostí k posezení a setkávání s případným umístěním výtvarného díla). Parkování v ulicích 
je třeba zkoncentrovat, ideálně umístit podélně k fasádám bytových domů v obou ulicích s 
naředěním pro případnou výsadbu liniové zeleně či umístění dalších prvků. Prostor chodníku by 
měl být rozšířen, celé situaci by významně napomoha obnova materiálů povrchů. Zváženo by 
mělo být také posílení kontaktu s vodou - vizuální, i v podobě fyzických prvků (např. posezení na 
vrchní hraně nábřeží, pobytové schůdky ve svahu..). Dalším tématem k prověření je přítomnost 
stromořadí - ta by výrazně napomohla charakteru trojúholníkového náměstíčka, možná je i obnova 
linky aleje podél nábřeží (historicky zde byla přítomna).

Návrh postupu:
Participace a diskuse nad budoucím řešením vp se zapojením např.: místních obyvatel, studentů, 
zástupců církve a dalších akterů, kteří jsou s řešeným územím v blízkém kontaktu. Podkladem pro 
diskuzi je zpracovaná studie.

stávající stav

schéma přístupu M 1:2500stávající stav M 1:2500 vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

T3

T6

T2

T8

legenda schématuref.: nábřeží řeky Loučné, Litomyšl, ČR

Mlýnský potok - dominantní urb. prvek

vymezení nástroji urbanismu

důležitá budova z hlediska náplně
optimalizace parkování

doplnění pobytových příležitostí
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6	  Žižkovo náměstí
49.596182 N, 17.264997 E   

I. Typolog. kat. vp: náměstí
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: blok. kompakt.
   struktura
Lokalita:  02 - Masarykova  
(dle ÚP)   rozšířené   
   centrum 
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Náměstí je vlastně rozšířením Masarykovy třídy /ulice 1. máje před budovou Univerzity Palackého 
v pozici vstupu do městské památkové rezervace. Ze severovýchodu je ohraničeno ulicí Jiřího z 
Poděbrad, přiléhajícím Mlýnským potokem, a z jihozápadu třídou 17. listopadu. Prostor, na jedné 
straně vymezený univerzitou a na straně druhé frontou bytových domů s budovou policie, není 
kvůli dominantní Masarykově třídě čitelný jako náměstí, ale spíše jako předprostor budovy ve 
vazbě na ulici. Tématem pro jeho obnovu je tak v první řadě jeho celkové uchopení. V současnosti 
má charakter formálního předprostoru před univerzitou se sochou T.G.Masaryka ve svém středu, 
kterému chybí náplň a nenabízí příležitosti k pobytu.

Doplňkové informace: 
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie.
Byly vypracovány následující studie:
12/2018 (Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA Olomouc  - Zahradní architektura a krajinářství - Veřejné 
prostranství Žižkovo náměstí)
2018 (Ing. arch. Michal Sborwitz, Architektonická studie veřejného prostranství Žižkova náměstí)
11/2020 (Ing. Doležel Petr, DS+GEO Projekt, Žižkovo náměstí, Zastávky MHD - úprava předpolí 
mostu přes Mlýnský potok, investiční záměr)
Studie od DS|GEO Projekt řeší zastávky v prostoru Žižkova náměstí ve dvou variantách - Varianta I. - 
hrana chodníku je dotažena až po tramvajový pás, Varianta II. - hrana chodníku zůstává ustoupena 
a vystupují pouze Vídeňské zastávky

Popis potenciálu místa:
Hlavním tématem je jasná definice charakteru prostranství tak, aby fungovalo jako předprostor 
univerzity i příležitost pro zastavení na Masarykově ulici, která v rámci svého profilu mnoho 
podobných rozvolnění nenabízí. Stávající zelené plochy neskýtají prostor k pobytu, mají formální 
charakter, z jedné strany jsou vymezeny parkováním a z druhé dopravní komunikací . Velký 
potenciál je v návaznosti na univerzitní budovu. Pohyb a pobyt studentů a pedagogů je motivem 
pro náplň a živost prostranství. Přítomnost univerzitní budovy a studentský život, který budova 
generuje, by se měl propsat do náplně veřejného prostranství, a ta by měla vznikat jako reakce 
na debatu se studenty a pedagogy. Ve vztahu k univerzitě se dá předpokládat vyšší pohyb lidí a 
poptávka po pobytovém prostředí, současný stav jej však nenabízí. Severovýchodní strana, ulice 
jiřího z Poděbrad, má potenciál kontaktu školy s Mlýnským potokem, může být klidovou zónou. 
Scénář rozvoje (zadání):
Náměstí je součástí Masarykovy ulice, a na celkovou úvahu o její podobě by také měla navazovat 
jeho úprava. Součástí by mělo být potlačení uplatnění lineární dopravní funkce a obnova vnímání 
prostoru jako náměstí. Tématem je vytvoření  kvalitního předprostoru univerzitě s dostatečným 
množstvím příležitostí k posezení a setkání i intimnějšími příležitostmi k relaxaci. Parkování před 
budovou je třeba zkoncentrovat, ideálně umístit bočně k univerzitě. V současnosti tvoří parkování 
fyzickou a vizuální bariéru přímo před budovou. Dále je možné se zaměřit na návaznost náměstí 
a břehu Mlýnského potoka, která v současnosti chybí. V prostoru je památník T.G. Masaryka s 
pohnutou historií, jehož osové umístění v (ne zcela čitelném) půlkruhu zeleně a v rámci rozsáhlé 
zpevněné plochy vytváří velmi formální dojem - k úvaze je přemístění památníku, či vytvoření 
nového, přívětivějšího kontextu.
Návrh postupu:
Předpokladem kvalitní obnovy Žižkova náměstí je existence celkové koncepční úvahy o Masarykově 
ulici, na kterou by obnova navazovala a smysluplně do ní zapadala. Žádoucí je zahájení spolupráce s 
univerzitou na vytváření budoucí podoby náměstí v podobě participace se studenty a zaměstnanci. 
Je možné následné vypsání architektonické soutěže s rozšířením o navazující území do prostor 
u paláce na tř. 1. Máje včetně vodního prvku Mlýnského potoka, či aktualizace vypracovaných 
dokumentací v souladu s výše uvedenými principy, principy celkové obnovy Masarykovy ulice, a 
poznatky z participace. 

T8

T1

stávající stav

schéma přístupu M 1:2500stávající stav M 1:2500 vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

legenda schématuref.: Bonn square, Oxford, UK

ref.: univerzitní náměstí s 
historickým monumentem 

a zároveň současným 
pobytovým pojetím

T6

T2

důležitá urbanistická osa
doplnění pobytových příležitostí
důležitý prvek (pomník T.G.Masaryka)
optimalizace parkování
potenciál pro expanzi budovy do parteru
důležitá budova z hlediska náplně

vymezení nástroji urbanismu
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7	  Palachovo náměstí
49.591071 N, 17.249936 E   

I. Typolog. kat. vp: náměstí 
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: blok. kompakt.
   struktura

Lokalita:  04 - třída Svobody  
(dle ÚP)   - Úřednická čtvrť
 
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Prostranství v rámci blokové zástavby přiléhá k Třídě svobody. Vymezeno je budovou univerzity 
Palackého, budovou gymnázia a řadou obytných budov. Motivem náměstí je barokní Terezská 
brána- samostatně stojící pozůstatek původní fortifikace kolem historického města. Severovýchodní 
část náměstí, prostor bývalé synagogy v majetku židovské obce, je v současnosti parkovištěm. 
Jihozápadní část je tvořena trávníkovou plochou před Terezskou branou. Ze strany Třídy Svobody 
vymezuje prostor trakt kasematového valu, další fortifikační pozůstatek. V současnosti trpí místo 
především nedostatečnou prostorovou vymezeností a rozlehlostí, pro kterou chybí využití.

Doplňkové informace:
Na řešené území byla vypracována evidovaná územní studie, Územní studie Palachovo náměstí, 
technicko-ekonomická studie. 
10/2008 (Ing. arch. Ivo Gerhard, Ing. Petr Zachrdle, Alfaprojekt Olomouc, a.s.)
Je zde jak evidovaná studie na celý prostor tak dílčí studie na část ve vlastnictví města, část s 
parkovištěm je na místě bývalé synagogy ve vlastnictví židovské obce, která parkoviště provozuje. 

Popis potenciálu místa:
V blízkosti městské památkové rezervace a několika historických reprezentativních náměstí má 
Palachovo náměstí potenciál stát se prostorem s obytnějším charakterem, nabídnout příležitost 
k pobytu obyvatelům okolní blokové a vilové zástavby, reagovat na přítomnost okolních školských 
institucí. Terezská brána a kasematový val připomínají historii fortifikace, a jsou přirozenými 
dominantami, kterým by budoucí úprava měla dát vyniknout a využít jejich motiv.
V současné chvíli náměstí nenabízí dostatečnou pobytovost, chybí příležitosti k posezení. V 
principu dobře fungují zahrádky restaurací, mohly by být ale lépe integrované do náměstí. 

Scénář rozvoje (zadání):
Palachovo náměstí je rozlehlou plochou, které konkurují nedaleká hlavní historická náměstí, 
prostory kolem tržnice a prostory podél Třídy svobody, a které tak chybí dostatečný pohyb osob 
a využití. Rozlehlost této plochy lze jen těžko řešit pouze prostředky parteru a designovými 
úpravami.
Hlavní otázkou Palachova náměstí je jeho urbanistické vymezení a členění buď prostředky nové 
zástavby v oblasti bývalé synagogy (zde by však docházelo k rozporu s územním plánem), nebo 
prostředky zeleně, která by v místě mohla vytvořit jasně vymezený objem. 
Parkoviště v polovině náměstí urbanistickou neukotvenost spíše podtrhuje, a vzhledem k 
významnému umístění prostoru v kontextu města by se mělo, v případě nutnosti ponechání, 
usilovat o jeho lepší začlenění do reprezentativní a pobytové role místa a pracovat s výsadbou 
stromů v celé ploše parkoviště.
Motiv Terezské brány a kasematního valu tvoří přidanou hodnotu, zvyšuje atraktivitu prostředí. 
Řešení náměstí by nemělo konkurovat v množství a výraznosti prvků, ale nechat přirozeně 
vyniknout již přítomné dominanty.
Vzhledem k rozlehlosti je žádoucí rozmanitost příležitostí a flexibilita. Parter by měl být spíše 
obytný, než komerční. Funkční náplň by měla reagovat na pohyb školáků, studentů, okolo bydlících 
obyvatel a vytvořit pro ně příležitost k zastavení.
Návrh postupu:
Evidované územní studie neřeší místo koncepčně a v širších souvislostech. Především v situaci 
vybudování podzemních garáží, jejichž nosná kostrukce neponechává dostatečnou tloušťku pro 
výsadbu stromů, nebude monotematická rozlehlá plocha bez zeleně a funkční náplně z pohledu 
fungování veřejných prostranství úspěšná. Doporučení vypsaní zcela nového zadání na řešení 
celého náměstí. Doporučení řešit celé území v širších souvislostech Třídy Svobody. viz. Studie 
Třídy svobody od Ing. arch. Tomáše Pejpka.

T1 T4

stávající stav

schéma přístupu M 1:2500stávající stav M 1:2500 vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

legenda schématuref.: Place Dauphine, Paris, Francie

důležitá urbanistická osa
doplnění pobytových příležitostí
důležitý prvek (Terezská brána, býv. hrady)

potenciál pro expanzi budovy do parteru
důležitá budova z hlediska náplně

vymezení nástroji urbanismu

potenciální propojení

ref.: náměstí pojednané 
vzrostlou zelení, se 

kterou částečně pracuje 
jako s „urbanistickým“ 

nástrojem objemového 
vymezení
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8	  fragment městského opevnění v ulici   
  Studentská

I. Typolog. kat. vp: parčík
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: rostlá městská   
   struktura
Lokalita:   01 - historické   
(dle ÚP)   jádro  
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Jedná se o pozůstatek původních městských hradeb ze 14. století, které využívaly k obraně tok 
řeky Moravy obtékající město z východní strany. Ze západní strany byl vyhlouben umělý příkop, 
který byl původně náhonem ke kamennému mlýnu, dnes je tento příkop zatrubněn a je zde jeden 
z hlavních “bulvárů“ - Třída Svobody. Hradby z této doby se dochovaly v dnešních Bezručových 
Sadech, torzo hradby je také v ulici Koželužská a při Hradu Olomouc.
Torzo původní fortifikace se nachází v ulici Studentská, naproti budově pobočky Krajského soudu  v 
Ostravě. V bezprostředním okolí hradby je umístěna Základní Umělecká škola Campanella, budova 
společnosti Moravia, a budovy veřejných služeb. Přímo před hradbou se nachází parkoviště, na 
druhé straně hradby jsou vnitrobloky činžovních domů se službami v parteru.
Zcela zásadní pro charakter prostoru je přítomnost silničního koridoru s vysokou průtočností 
automobilů za den. Tento stav se podle výhledu zatížení silniční sítě individuální automobilovou 
dopravou do roku 2030 zásadně nezmění. 
Za pozitivní lze považovat přítomnost zeleného valu přiléhajícího k hradbě, který vytváří zvýšenou 
úroveň.

Doplňkové informace:
Na řešené území byla vypracována evidovaná územní studie prostorového uspořádání Studentské 
ulice v Olomouci.
Studentská  - studie prostorového uspořádání
10/2002 (Ing. arch. Pavel Pospíšil, Ing. arch. Alice Michálková)

Popis potenciálu místa:
Kvalita místa spočívá v přítomnosti fortifikačního zbytku, jehož podpoření veřejným prostranstvím 
by mohlo omezit převažující dopravní charakter místa, vytvořit pobytovější příležitosti a usnadnit 
průchod. Potenciál leží v zobytnění zeleného valu přidáním vhodných aktivit (například pobytovými 
prvky, využitím pro výstavy prací žáků nedaleké ZUŠ) a vhodném zpřístupněním samotného torza 
hradby. 

Scénář rozvoje (zadání):
Předpokladem pro dobré fungování veřejného prostranství je zkomfortnění pěší dopravy a 
omezení dopravy v klidu tak, aby prostoru zásadně nedominovala (v současné chvíli člověk v 
podstatě prochází přes parkoviště). K valu je potřeba vytvořit přívětivější přístup, včetně doplnění 
přechpdů přes ulici Studentskou.
Úprava by měla zahrnovat doplnění liniové zeleně pro pokračování kontinua prostranství v rámci 
zeleného prostence. Na místě je úvaha o vyparkování nebo částečném vyparkování automobilů 
a naředění parkovacích stání v závislosti na stromové výsadbě s ohledem na prostupnost 
územím. Důležité je vytvoření předprostoru před dominantními historickými prvky v linii hradby, 
a tím poukázání na jejich historický význam (pevnostní věž, Růžová brána nebo pozůstatek po 
Tereziánském opevnění).
Vypracovaná evidovaná studie tyto požadavky zohledňuje. Navrhuje zobytnit zelený val u hradby, 
vytvořit přístupové schodiště k hradbě, vytváří předprostor před Růžovou branou. Doporučuje 
se přehodnotit využití místa jako parkoviště v souvislosti se zefektivněním parkovacích kapacit za 
linií bývalých hradeb, v oblasti parkováním výrazně zatíženou . Doporučujeme použití adekvátních 
materiálů s ohledem na přítomnost hradby i v oblasti případných parkovacích stání.

Návrh postupu:
Diskuse nad studií s ohledem na výše zmíněné principy, oslovení aktérů, kteří by aktivně využívali 
prostřední zeleného valu.

T8T5

schéma přístupu M 1:5000vyznačení v rámci města M 1:250 000

stávající stav

stávající stav M 1:5000

typ vp

legenda schématuref.: Masák a partner, Kolín, ČR

T1

důležitý směr
důležitý prvek (torzo hradeb)
optimalizace parkování
potenciál pro expanzi budovy do parteru
důležitá budova z hlediska náplně

vymezení nástroji urbanismu
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9  Blažejské náměstí

I. Typolog. kat. vp: náměstí
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: rostlá městská   
   struktura

Lokalita:   01 - historické   
(dle ÚP)   jádro
 
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Menší a méně frekventované kamenné náměstí přibližně trojúhelníkového půdorysu leží v 
jihovýchodní části historického jádra, stranou od hlavních tahů. Název nese po původním kostele 
sv. Blažeje, který stál na jeho místě (odstraněn 1840). Schodištěm je prostranství propojeno s 
Bezručovými sady. Travnatý střed náměstí je v současnosti spíše neprostupný, nemá jasnou funkci. 
Parkování kolem něj je neuspořádané a vytváří vizuální i fyzickou bariéru. Parter je částečně aktivní.

Doplňkové informace: 
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie.

Popis potenciálu místa:
Prostranství vyžaduje celkovou novou koncepci uspořádání, zeleně, povrchů, vybavení a mobiliáře 
s přihlédnutím k jeho historickému malebnému charakteru. Není zde naplno využit pobytový 
potenciál místa, v místě se není kde posadit. Náměstí může vzhledem ke své poloze (mezi centrem 
a parkem) nabízet komornější využití pro klidové aktivity, např. posezení pod stromy. Dále může 
poskytnout velmi příjemný prostor pro expanzi parteru (kaváren, restaurací..). Za zmínku stojí 
možnost propojení náměstí a přilehlých Kapucínských zahrad, včetně lepšího využití a zkvalitnění 
části náměstí, která přímo sousedí se zahradní zdí. Zvýšením kvality tohoto místa dojde ke zvýšení 
hodnoty historického jádra jako takového - hodnota historického centra totiž spočívá v kvalitě 
všech veřejných prostranství, která tento celek utvářejí.

Scénář rozvoje (zadání):
Blažejské náměstí má v současnosti příjemnou atmosféru, které by zásadně pomohlo 
přeorganizování dopravy. Prostor by neměl působit jako malý kruhový objezd, ale jako přívětivé 
lokální náměstíčko. V prostoru před schody propojující náměstí by jednoznačně měla přibýt plocha 
ve prospěch chodců s potenciálem expanze parteru (např.  pro zahrádku restaurace s výhledem 
na Bezručovy sady). Ke zvážení je existence středového ostrůvku a jeho objíždění automobily - ty 
by, kromě dopravní obsluhy, do hloubi náměstíčka vůbec nemusely zajíždět.

Návrh postupu:
Vypracování architektonické studie, případně příprava zadání architektonické soutěže na základě 
participace s veřejnosti, zejména se zapojením klíčových místních aktérů (místní obyvatelé, 
podnikatelé, vlastníci, univerzita a studenti, spolky), která pomůže nadefinovat budoucí směřování 
prostoru.

T8T5

schéma přístupu M 1:1250vyznačení v rámci města M 1:250 000

stávající stav

stávající stav M 1:1250

typ vp

legenda schématuref.: Piaristické náměstí, České Budějovice, ČR

potencionální propojení
potenciál pro expanzi budov do parteru
důležitá budova z hlediska náplně
důležité vizuální propojení
důležitá zelená osa

vymezení nástroji urbanismu
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10  Masarykova třída, třída 1.Máje,   
  Žižkovo náměstí

49.594508 N, 17.271212 E  

I. Typolog. kat. vp: ulice
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: blok. kompakt.
   struktura
Lokalita:  02 - Masarykova 
(dle ÚP)   rozšíř. centrum 
Celoměstská
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Jedna z hlavních městských tříd s mírně odlišným, civilnějším, obytnějším charakterem, než 
jaký má Třída Svobody. Vede od Hlavního nádraží přes řeku Bystřici i Moravu k Žižkovu náměstí 
a Mlýnskému potoku, který společně s nábřežím Přemyslovců tvoří vstup do historického jádra 
města. Část od Mlýnského potoka k Bytřici začíná nejvýraznějším rozšířením třídy v podobě Žižkova 
náměstí s výrazným vlivem budovy Univerzity Palackého, dále je spíše historického rázu, lemována 
převážně obytnými domy, s výraznějšími budovami Vrchního soudu a bývalé banky Čechoslávie. 
V druhé části, kde třída vrcholí budovou nádraží, je pak obytná zástavba modernější. Středem 
ulice je vedena tramvajová trať. V současnosti je třída vysoce zatížena automobilovou dopravou a 
postrádá obytnost, kterou by vzhledem ke svému umístění v rámci města mohla nabídnout.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná studie. Byla vypracována DPS dokumentace na 
opravu tramvajové trati a vybudování zastávky U Bystřičky.
Masarykova ulice - oprava tramvajové trati, vybudování tramvajové zastávky U Bystřičky - směr 
Hlavní nádraží. 2020 (Ing. Pumprla, Ing. Indráková, Ing. Procházka, HBH Projekt spol. s.r.o.)

Popis potenciálu místa:
Masarykova  Třída by se potencionáně mohla stát spíše klidnější, obytnější ulicí. Tento potenciál 
podtrhuje její kontakt s městskými řekami.
Hlavním tématem je zvýšení pobytovosti, doplnění pobytových ploch, plácků, mobiliáře. Po 
celé délce třída nenabízí velké množství urbanistických rozvolnění, práce s ní by se tak měla 
koncentrovat na práci s parterem budov a chytré vytváření příležitostí k pobytu v rámci profilu 
ulice. Nabízí se zaměřit se na oblasti v blízkosti vodních toků, zpřístupnit je, využít jejich pobytový 
potenciál a dát důraz na jejich možnou roli přívětivého veřejného prostoru v rámci jednoznačně 
vymezeného profilu ulice. 

Scénář rozvoje (zadání):
Řešení by mělo zahrnovat dopravní koncepci, doplnění stromořadí, zohlednění cyklodopravy, 
jednotný přístup k designu (osvětlení, mobiliář, odpadové hospodářství…atd.). Motivem třídy 
je její jednoznačná lineárnost s urbanisticky jednotnou šířkou. Prostory pro chodníky, zeleň a 
cyklodopravu by měly mít kontinuálně dostatečný prostor. Rozmístění pobytových příležitostí by 
mělo být po celé délce rovnoměrné. S úpravou Masarykovy třídy souvisí témata Žižkova náměstí 
jako „vstupního prostoru“ do ulice. 

Návrh postupu:
Návrh vyžaduje celkovou koncepci s důrazem na cílový stav Masarykovy třídy jako klíčového 
lineárního veřejného prostranství s obytnou atmosférou s vhodným využitím břehů řeky Moravy, 
Bystřičky a Mlýnského potoka. Doporučuje se vypsání architektonické soutěže.
Součástí přípravy zadání by ideálně měla být participace s veřejností, místními obyvateli, studenty  
Univerzity Palackého a všemi dalšími relevantními aktéry. 

stávající stav

schéma přístupu M 1:15000stávající stav M 1:15000 vyznačení v rámci města M 1:250000

T1

typ vp

legenda schématuref.: Moskevská u Vršovického nám. Praha, ČR

T6

T2

hlavní urbanistická osa

těžiště území, uzlové body

potenciál pro expanzi budov do parteru

důležitá budova z hlediska náplně

vymezení nástroji urbanismu
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11  Svatý Kopeček
49.628607 N, 17.337508 E  

I. Typolog. kat. vp: park
II. Význam. hierarchie: nadměstský
III. Urb. charakter: areálová   
   struktura
Lokalita:  21 - Svatý   
(dle ÚP)   Kopeček   
    
Celoměstská
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Jedná se o vyvýšenou oblast přibližně 8 km severovýchodně od centra města. K poutnímu místu - 
barokní Bazilice  Navštívení Panny Marie se skoro stometrovým monumentálním průčelím přiléhá 
obytná oblast. Osa v podobě přístupové aleje míří netradičně ne západovýchodně, ale na bývalý 
kláštěr Hradisko. Jde o důležitý turistický cíl a místo významných poutí (navštívil je i Jan Pavel II).

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. V blízkosti je evidovaná technicko-
ekonomická studie parkovacího objektu, rozšířené parkoviště a příjezdové komunikace na Svatém 
Kopečku. 01/2010 (Ing. arch. Ivo Gerhard)

Popis potenciálu místa:
V místě je významný potenciál osy město  - Sv. Kopeček (respektive Klášter Hradisko  - Sv. Kopeček) 
jako krajinného prvku, cesty s historickým významem, výletního cíle pro turisty i místní a místo 
identifikace.
Prostranství přiléhající k bazilice má potenciál být prostranstvím, které plní jak reprezentativní 
funkci a je schopné pojmout velké množství lidí (pouti), tak umí být příjemným pobytovým místem 
v rámci krajiny mimo velké události (místo - cíl, místo odpočinku, příležitosti k posezení, zastavení). 
Prostranství je zárověň centrem venkovské části města s potenciálem pro příjemný sousedský 
charakter. Je zde možný propis atmosféry poutního místa i do přilehlé obytné oblasti v podobě 
klidných plácků a míst k rozjímání.
Scénář rozvoje (zadání):
V nejbližším okolí Baziliky Minore Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku by měla být 
architektura adekvátně a střídmě podpořena (materiálem povrchů, architektonickým detailem). 
V místě se také nachází hospic, kterému veřejné prostranství může psokytnout příležitost ke 
klidnému pobytu. 
Cesta na Svatý Kopeček by měla být vnímána jako součást veřejného prostoru, která vede od 
nástupního místa a vrcholí samotnou bazilikou. Nástupní místo cesty dnes tvoří ne zcela přívětivý 
prostor kolem kruhového objezdu. Zde by mělo být usilováno o vznik adekvnátního nástupního 
prostranství na cestu k bazilice. Kruhový objezd by neměl být koncipován pouze pro průjezd 
automobilů, ale jako pohodlný a bezpečný přechod pro turisty. 
Na trase cesty se nabízí posílit místa před křížky, místy zastavení, a případně jinými příležitostmi, 
vyhlídkovými body, a cestu adekvátně doplnit liniovou zelení.
Výhledově lze usilovat o zapojení celé délky původní linie historické cesty z Klášterního Hradiska 
na Svatý Kopeček.
Návrh postupu:
Příprava participace se zapojením církve a dalších vlastníků, poutníků, místních podnikatelů , 
širší veřejnosti a všech dalších relevantních aktérů která pomůže nadefinovat budoucí směřování 
prostoru. Na základě poznatlů se doporučuje vydefinovat zadání pro architektonickou soutěž.

stávající stav

schéma přístupu M 1:5000stávající stav M 1:5000 vyznačení v rámci města M 1:250000

T6 T8

typ vp

legenda schématuref.: Svatá Hora, Příbram, ČR

T5

zlepšení přehlednosti
lokální centrum

potenciál pro expanzi budov do parteru

důležitá budova z hlediska náplně

důležité vizuální propojení
důležitá zelená osa

vymezení nástroji urbanismu
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12  sídliště Povel, U Kapličky
49.5747133 N, 17.2509525 E 

I. Typolog. kat. vp: vp v sídlištních
   strukturách 
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: sídlištní struktura

Lokalita:  13 - Povel 
(dle ÚP) 
 
Celoměstská
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Povel je sídlištěm s převažující typickou rozmanitou zástavbu podélných a solitérních bytových 
domů. Sídliště disponuje pomyslným společenským centrem ve formě průchozího polyfunkčního 
bloku v ohybu ulice Dražební s řadou obchodů a služeb v parteru a bytovými jednotkami v horních 
patrech. Prostor před tímto polyfunkčním monoblokem zabírá rozsáhlé parkoviště, které tak 
redukuje veřejný prostor před domem. 
Symbolické jádro sídliště tvoří barokní kaple Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, která je 
situována uprostřed travnaté plochy. V blízkosti kaple funguje místní hospoda, která má funkci 
místa setkávání. Její podoba a bezprostřední předprostor však netvoří důstojný prostor s ohledem 
na blízkost barokní kaple.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. V současnosti existují regulační 
plány na obnovu jednotlivých částí sídliště Povel 
RP-16_ Sídliště Nové Sady, Trnkova; RP-17_Sídliště Povel; RP-19_Sídliště Nově Sady-Werichova; 
RP-20_Sídliště Nové Sady-Fischerova; RP-Teichmanova-Peškova 
2018, 2019 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová)
Park je součástí Strategie zeleně akčního plánu do r. 2027.

Popis potenciálu místa:
Polyfunkční dům v západní části prostoru má potenciál expanze parteru zaprvé do prostoru 
parkoviště, za druhé do parčíku s kaplí. Dalším prvkem vnášejícím do prostoru náplň je jednopodlažní 
vybavenost přiléhající k obytným domům v ulici Rožňavská, včetně rohové hospody. Prostranství 
tak spojuje přirozené společenské a obchodní centrum oblasti s rozlehlou volnou plochou a 
symbolicky významným prvkem barokní kaple. Již v současnosti přirozeně přitahuje obyvatele 
okolí, a při podpoření nástroji veřejného prostoru může hrát roli aktivního centra širší oblasti.
Scénář rozvoje (zadání):
Kvalita parteru přiléhající veřejné vybavenosti může funkci prostoru výrazně posílit, například v 
případě hospody by prospěla úprava, která by posezení veřejnému prostoru spíše otevírala, než 
se vůči němu vymezovala tak, jak je tomu v současnosti. Existující polyfunkční parter budov v 
prostoru je také příležitostí pro snahu o ubytování co nejrůznorodnější náplně s cílem přilákat co 
nejpestřejší skupiny obyvatel. Pokud by se například uvažovalo o umístění komunitního centra, 
mohlo by právě zde pro něj být vhodné místo. Polyfunkční dům v západní části se k hlavnímu 
centru obrací zády - služby se orientují do nepříznivé situace parkoviště. Součástí obnovy by měla 
být úvaha, jak dům do prostranství zapojit jako celek a vytvořit vybavenosti v jeho přízemí příjemný 
předprostor. Samotné travnaté ploše ve středu území na první pohled chybí náplň a není jasné, „čím 
by měla být“. Zpevněná cesta obkružující kapličku je velmi formální a změť vyšlapaných pěšinek v 
trávě dokazuje, že neodpovídá skutečnému pohybu obyvatel. Důležité je tedy především usilovat 
o sruzumitelnost a lepší využitelnost a průchodnost prostoru, uchopitelné měřítko s možností 
implementace funkcí dle potřeb obyvatel a tvorbu adektvátních příjemných povrchů. Prostoru by 
prospělo doplnění prvků středního měřítka (vzrostlá zeleň), které by vizuálně a pocitově propojily 
kapli a okolní zástavbu. Je však důležité vyhnout se řešení, které by plochu pouze „zaneslo“ prvky 
různorodého designu - prostranství by si mělo udržet flexibilitu a dát vyniknout kapli. Prospět 
mu také může smysluplné navázání na další veřejná prostranství a podpora pěších, běžeckých, 
cyklistických tras, které k němu vedou.

Návrh postupu:
Na základě proběhlé participace s Komisemi městských částí zapojit do obnovy veřejného 
prostranství i širší veřejnost - místní obyvatele. 

stávající stav

schéma přístupu M 1:5000stávající stav M 1:5000 vyznačení v rámci města M 1:250000

T5

typ vp

legenda schématuref.: Rusina Frei architekti, Bohnice, Praha, ČR

ref.: centrálnní veřejné 
prostranství sídliště s 

návazností na veřejnou 
vybavenost důležitý směr

optimalizace parkování
potenciál pro expanzi budovy do parteru
důležitá budova z hlediska náplně

doplnění pobytových příležitostí
důležitý prvek
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13  sídliště Povel, VP mezi byt. domy
49.5779422 N, 17.2453106 E  

I. Typolog. kat. vp: vp v sídlištních
   strukturách 
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: sídlištní    
   struktura
 
Lokalita:  13 - Povel 
(dle ÚP)  

Celoměstská
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Povel je sídlištěm s typickou zástavbou 70. až 80. let minulého století, do které se propisují skupiny 
řadových a solitérních rodinných domů. Stejně jako většina sídlišť, v duchu modernistické vize 
„bydlení v zeleni“ disponuje Povel rozsáhlými plochami veřejných prostranství mezi rozvolněně 
umístěnými bytovými domy, která často svou rozlehlostí a nejasností generují určitou bezradnost 
co se týče využití, a zanedbanost v detailu.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie.
Urbanistické studie Revitalizace a regenerace sídliště - Obytná zóna Povel, určuje dvě hlavní pěší 
zóny - Nedvědovu a Janského. Úpravy pěší zóny Nedvědova již byly realizovány, zbývající část 
směrem k Janského ulici je však stále v původním stavu, 2010 (Alfaprojekt Olomouc a.s., )

V současnosti existují zpracované regulační plány na obnovu jednotlivých částí sídliště Povel
RP-16_ Sídliště Nové Sady, Trnkova; RP-17_Sídliště Povel; RP-19_Sídliště Nově Sady-Werichova; 
RP-20_Sídliště Nové Sady-Fischerova; RP-Teichmanova-Peškova 
2018, 2019 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová)

Popis potenciálu místa:
Sídliště nabízí potenciál rozvoje v menších situacích a vytvoření příjemných měřítkově menších 
prostor mezi bytovými domy a v místech drobných pláck(například trojúhelníkový plácek 
u Sienkewiczovy ulice, obdélníkový plácek za ulicí Holečkova, trojúhelníkový plácek u ulice 
Lužická).  Problémem volých ploch sídlišť je všeobecně jejich rozsáhlost zkombinovaná s nejasnou 
představou, jakou úlohu mají plnit. Lze se však přiblížit původnímu ideálu bydlení v kvalitní zeleni 
a vytvořit prostředí, ve kterém je přítomnost rozsáhlých ploch výhodou. Při zapojení obyvatel do 
tvorby, správy a údržby míst kolem jejich bydliště jsou tato prostranství také výrazným nástrojem 
identifikace.
Scénář rozvoje (zadání):
Veřejný prostor sídliště trpí rozsáhlostí, která generuje především parkovací plochy (v původních 
koncepcích se počítalo s daleko nižším celkovým dopravním zatížením) a neuchopitelné 
„meziprostory“. Koncepce parkování a dopravní rozvaha, která by usilovala o co největší 
propojení uliční sítě, eliminaci asfaltových - nepropustných ploch a eliminaci slepých ulic, by 
významně prospěla i situaci prostorů mezi domy. Řadu zásahů lze však aplikovat i odděleně / 
etapově. Vegetační úpravy v rámci prostorů mezi domy (ve formě vzrostlé zeleně, alejí, ekotonů, 
remízků..) se do jisté míry mohou stát nástrojem, který prostoru dodává chybějící urbanistickou 
čitelnost a uchopitelnost  - mohou prostor členit, organizovat, dělit na jednotlivá funkční území. 
Prospěšným by bylo také členění podle míry soukromí  - řada prostor může fungovat v režimu 
prostor polosoukromých (obyvatelé jednoho domu mohou sdílet určitý vyhrazený prostor, 
nebo prostranstvím v místech, kde jsou čitelné vnitrobloky, mohou být veřejně přístupná, ale 
sousedského, neveřejného charakteru atd.
Návrh postupu:
Participace se zapojením rezidentů pro vyslovení názoru, co rezidentům na sídlišti chybí, co by si 
přáli změnit a co vnímají v rámci svého životního prostředí jako největší problém, např. v podobě 
workshopu za účasti architekta.  Situace ideálně umožní zapojení obyvatel do celého procesu až 
po účast na údržbě veřejných prostor. Východiskem diskuze je zpracovaný projekt revitalizace 
oblasti, výsledky by měly být zapracovány do vypracování další dokumentace.

stávající stav

schéma přístupu M 1:5000stávající stav M 1:5000 vyznačení v rámci města M 1:250000

T5

typ vp

legenda schématuref.: Gartenstadt Drewitz, Potsdam, Německo

lokální centrum
vymezení nástroji urbanismu

optimalizace parkování
zapojení lokální komunity

doplnění pobytových příležitostí
obecná témata:



61Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

14  ASO park
49.599081 N, 17.250551 E

I. Typolog. kat. vp: park
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: solitérní  struktura
Lokalita:  05 - Legionářská,  
(dle ÚP)   Šibeník, Hejčín
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
V současnosti zanedbaný park v blízkosti historického jádra. Podobně jako Husův sbor na 
Legionářské leží na rozhraní struktur, v širším okolí ho obklopují sportoviště a bloková rozvolněná 
zástavba. Místo za bývalými hradbami, nedaleko staroměstských kasáren, ve kterém se nacházejí 
základy v roce 1998 vyhořelé bývalé městské střelnice. Ta byla také někdy nazývána „rotundou“ a 
byla klasicistní stavbou z první poloviny 19. století.

Doplňkové informace: 
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. Byla zpracována studie na obnovu 
parku, (Ateliér Lubič s.r.o.) 2021-22
Park je součástí Strategie zeleně akčního plánu do r. 2027.

Popis potenciálu místa:
Poloha parku na rozhraní částí města s různým charakterem vytváří potenciál místa stát se těžištěm 
širší oblasti a spojovacím místem prostoru za hradbami a historického centra.
Všeobecně místa za (bývalými) hradbami, kde se do zrušení olomoucké pevnosti nesmělo stavět 
a nestaly se tak přirozenou součástí města, trpí určitou opomenutostí, bojují s hledáním své role , 
a právě v soustředění se na tyto oblasti leží klíč k lepší provázanosti města. 
Situace parku generuje vysoký rekreační potenciál stát se součástí prstence parku kolem 
historického centra s využitím historické stopy (fragment bývalé střelnice, staroměstská kasárna), 
nabízí dále možnost implementace nové různorodé náplně parku (téma „zdravé město“), a 
podpoření již přítomných funkcí (sportovní areály, tenisové kurty a jiné). Ulice U Stadiónu - 
provazující park s prostranstvím kolem Husova sbory a areály sportovišť má také velký potenciál 
ve využití industriálních objektů i propojení důležitých zelených veřejných prostranství. 
Scénář rozvoje (zadání):
Je dobré začít celkovým koncepčním přístupem k parku (zónování aktivit, definice vstupů, 
prostupnost územím) s přihlédnutím k širším souvislostem  - park by měl být dobře napojen na 
okolní město (např. ulici Na Střelnici nelze v oblasti parku přejít - přitom jde o důležitý směr v rámci 
zeleného prstence k parku Na Dlouhé). Z hlediska zeleného prstence je zásadním tématem využití 
plochy před Hanáckými kasárnami, na kterou by se ASO park měl smysluplně napojit charakterem 
a cestní sítí. Designové úpravy parku by měly být citlivé, jednotné, navazovat na genia loci místa 
s historickou stopou, v blízkosti historického centra. Vzhledem k přítomnosti sportovišť není 
potřeba vkládat velké množství „předesignovaných“ prvků, ale soustředit se spíše na nenápadné, 
chytré, flexibilní zásahy které nabízejí příležitosti k různým aktivitám (povrchy pro hraní pétanque, 
posezení, apod.) Definování hranic vzrostlé vegetace, případné doplnění vegetace pro příležitosti 
k pobytu.
Návrh postupu:
Spolupráce s místní komunitou pro vydefinování specifických hodnot prostoru, hledání podoby a 
náplně veřejného prostranství. Formulace zadání pro vypsání architektonické soutěže. 

stávající stav

T3 T5

schéma přístupu M 1:3500stávající stav M 1:3500 vyznačení v rámci města M  1:250000

typ vp

legenda schématuref.: Stromovka, Praha, ČR

T6

potenciál pro expanzi budov do parteru
zlepšení pěší prostupnosti

důležitá budova z hlediska náplně
potenciál pro doplnění stromořadí

důležitá urbanistická osa
doplnění pobytové příležitostí
prostranství v rámci zeleného prstence
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15	 parčík Dukelská
  

49.596953 N, 17.271224 E

I. Typolog. kat. vp: parčík
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: blok. kompakt.  
   struktura

Lokalita:   02 - Masarykova  
(dle ÚP)   rozšíř. centrum
 
Celoměstská 
schémata:

Základní charakteristika prostranství: 
Malý park na křížení ulic Charkovská, Kpt. Nálepky a Dukelská v blokové obytné zástavbě. Slouží 
především místním obyvatelům jako místo setkání,  zastavení, které má v současnosti provizorní 
charakter.
V severní části náměstíčka stojí vzrostlý strom, přirozená dominanta místa, která by měla být 
podpořena. Umístění odpadních nádob v tomto rohu náměstí je nevhodné. V místě jsou vidět 
spontánní zásahy místních obyvatel (krmítka pro ptáky, vysazené rostliny, lavičky, provizorní snaha 
o zpevnění povrchu). 

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. 
Byla vypracována studie parčíku (Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA Olomouc  - Zahradní architektura 
a krajinářství), 2019

Popis potenciálu místa:
Předností místa je měřítko obytné zástavby a fungující komunity v okolí, která představuje potenciál  
ve významu pro obyvatele okolí. Pomocí nevelkého množství zásahů se tato místa mohou stát 
příjemnými sousedskými plácky s neformální náplní směřující k místní komunitě. 
Je možné také pojmout toto prostranství jako součást komplexnějšího tématu obytných plácků 
v blokové zástavbě, vytipovávat místa podobná a vytvářet sérii městských „pokojů“ s lehce se 
lišícími charaktery.
Parčík Dukelská se tak může stát příkladem pro obnovu podobných prostor. Dočasná snaha 
místních o zpevnění povrchu v rámci travnaté plochy napovídá, že obnova by měla směřovat k 
prostranství smíšeného charakteru kombinujícímu zpevněné plochy se zelení. Náměstí by mělo 
být pojmuto v celé ploše prostoru mezi obytnými budovami a řešit nedostatky v kvalitě povrchů 
a návaznosti pěších cest, které vykazují i uliční prostory.  Architektonický návrh by zároveň měl 
skloubit potřeby užívání s formou vhodně doplňující a obohacující urbanistický a architektonický 
charakter místa. 

Scénář rozvoje (zadání): 
Prostranství by mělo být zohledněno jako celek, až k fasádám domů, které jej ohraničují. Součástí 
úprav trojúhelníkového plácku by měla být rozvaha o površích. 
Místo evidentně slouží k setkávání, na které současná trávníková plocha není koncipována. 
Vyšlapané cestičky v trávníku zároveň naznačují potřebu prostupnosti územím, kterou by úprava 
měla vzít v úvahu. Úpravy by také měly zahrnovat rozvahu o zeleni, která by v místě měla působit 
přehledně. 
Plácku jednoznačně chybí dostatečné mobiliářové vybavení. Vzhledem k neformálnímu 
sousedskému charakteru může být místo doplněno o drobné příležitosti k aktivitám, například 
(šachové stolky, povrchovou úpravu umožňující hru dětí, interaktivní umělecké dílo, apod.) 
Při obnově je vhodné sledovat již přirozeně vzniklé motivy (vyšlapané cestičky, vytvořené místo 
setkání, místa pro diskuse)  a podpořit je zásahy trvalejšího charakteru.

Návrh postupu:
Prvním krokem v obnově náměstíčka je zmapovat, jaké aktivity se již v místě odehrávají a jaké 
představy o budoucím využití náměstí mají místní obyvatelé. 
Je možná účast obyvatel na workshopu nad vypracovanou studií (ZAHRADA OLOMOUC),  
zapojování residentů do tvorby náměstí jak během plánování, tak na samotné realizaci úprav, 
kterou by mohla komunita provádět sama za podpory města.
Tato cesta má potenciál posílit identifikaci obyvatel s prostranstvím. V podobných místech je možná 
implementace drobných testovacích zásahů, které by budoucí náplň místa a její životaschopnost 
ověřily. 

stávající stav

schéma přístupu M 1:1250stávající stav M 1:1250

T5 T8

vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

legenda schématuref.: Taasinge-Square, Kodaň, Dánsko

potenciál pro expanzi budov do parteru
důležitá budova z hlediska náplně

optimalizace dopravních profilů

optimalizace parkování
zapojení lokální komunity

doplnění pobytových příležitostí
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důležitá budova z hlediska náplně

zapojení lokální komunity

doplnění pobytových příležitostí
lokální centrum

důležitý směr

Popis potenciálu místa: 
Centrum Chomoutova není jen o obnově konkrétního prostranství, ale o celkové úvaze, co 
vůbec centrum vsi tvoří. Vesnice, včetně území historické návsi, je organizována podél centrální 
ulice Dalimilova, která skýtá potenciál vytvoření řady menších aktivních prostranství, společně 
tvořících centrum obce. V současnosti je však významně zatížena charakterem dopravního tahu 
a pro fungování kvalitních veřejných prostranství je zásadní rozvaha o dopravním zatížení ulice, 
optimalizaci dopravních profilů, a především doplnění dostatečně širokých chodníků. 
Komfortní pěší pohyb je předpokladem pro životaschopnost jednotlivých prostranství v rámci 
ulice. Aktivní veřejná prostranství zároveň pomohou snížit celkovou atmosféru Dalimilovy ulice 
jako průjezdního tahu. Místa s nevyužitým obytným potenciálem jsou například plocha před 
střední školou stavební, křížení ulic Štěpánovská a Čapky-Drahlockého, břeh řeky Moravy, rozšíření 
ulice Dalimilova v oblasti bývalé návsi s autobusovou zastávkou, plocha hospody, záliv ulice před 
cukrárnou. 
Zastřešujícím motivem pro obnovu veřejných prostranství v Chomoutově může být například 
motiv vody - obec se nachází mezi řekou Moravou a Mlýnským potokem a disponuje řadou 
vodních ploch, krajina v její blízkosti je protkána řadou remízků a potůčků, což otevírá potenciál 
pro environmetální/krajinářské projekty jako (úprava vodních toků, definováni hranice intravilán/
extravilán).
Scénář rozvoje (zadání):
Vytipování míst s potenciálem společenského prostranství a jejich architektonicko-urbanistické 
posílení a doplnění adekvátními povrchy, odpovídajícími prvky pro zlepšení pobytovosti místa a 
celé návsi. 
Návrh postupu:
Nad vydefinováním konkrétních míst a potřeb obyvatel by měla proběhnout diskuse s obyvateli a 
aktivními spolky. Je možné uspořádat společnou vycházku, a projít si problémová místa.

16  náves Chomoutov
49.3828 N, 17.1352 E

I. Typolog. kat. vp: náves
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: rostlá vesnická
   struktura

Lokalita:  18 - Chomoutov
(dle ÚP)  

Celoměstská 
schémata:

Základní charakteristika prostranství:
Historická obec, nyní městská čtvrť se nachází v severní části katastrálního území statutárního 
města Olomouce. Základní charakteristiku celého území určuje protékající řeka Morava, nedaleká 
řeka Častava, Oskava a také Mlýnský potok. Celé území je také protkáno řadou větších i menších 
vodních ploch jako je Chomoutovské jezero nebo koupaliště Poděbrady. Významnou krajinnou 
dominantou je Chomoutovský dub - chráněný památný strom, a také kaplička Navštívení Panny 
Marie.
Hlavní centra obce Chomoutov se dělí na 1. centrum u ulice Štěpánovská, které funguje jako 
obratiště autobusu a místo památníku obětem I. Světové války, 2. centrum u ulice Horecká, kde 
je umístěna Hasičská zbrojnice, 3. centrum u ulice Baarova, kde je situována Hospoda U Pačesa, 
před kterou se otvírá plácek, dnes využívaný hlavně jako parkování. 
V současnosti je obec velmi zatížena projíždějící automobilovou dopravou. Automobily projíždějí 
obcí nepřiměřenou rychlostí, v mnohých úsecích se hlavní komunikace stává nebezpečnou. Chybí 
dostatečný prostor pro chodce, přechody pro chodce jsou nevhodně umístěny a jejich počet je 
nedostačující.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. Existuje evidovaná studie návrhu 
protipovodňových opatření v Olomouci - Chomoutově realizovaných v krátkodobém horizontu, 
2009 (Pöyry Environment a.s.)
Dle Plánu dopravní obsluhy města Olomouce na období 2021-2025 je v plánu realizace nové 
koncové zastávky autobusové linky, realizace se předpokládá na rok 2023.

schéma přístupu M 1:12500

T5T2

stávající stav

stávající stav M 1:12500 vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

legenda schématuref.: Sborwitz architekti, náves Bukovany, ČR
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17  náves Droždín

Popis potenciálu místa: 
Místo má potenciál stát se funkčním, reprezentativnám a pobytovým centrem obce. Hostinec 
U Šišků může hrát roli aktivního společenského centra obce přímo vedle malé vodní plochy. V 
současné chvíli působí plochy veřejného prostoru spíše jako zbytková místa mezi dopravními 
komunikacemi. Jejich jasným definováním a sjednocením se prostranství může stát celistvým 
těžištěm obce, zahrnujícím řadu objektů veřejné vybavenosti.

Scénář rozvoje (zadání):
K místu je potřeba přistupovat v širších souvislostech a nejprve vyhodnotit jeho dopravní situaci.
Ulice Gagarinova navazující na ulici v Rynkách prochází skrz větší urbánní blok a má vedlejší, 
obslužnou funkci, přesto se v místě velmi výrazně uplatňuje. Centrum Droždína, zahrnující budovy 
veřejné vybavenosti, plochy zeleně i vodní plochu, by mělo být pojato celkově a tvořit propojený 
veřejný prostor. 
Motivy obnovy mohou být například zapojení pozemků školy do veřejného prostranství, vytvoření 
pobytového schodiště nebo jiného prvku zpřístupňujícího vodní plochu ve vyšší úrovni návsi a 
upozorňujícího na její přítomnost. Dále se dá dobře pracovat s přirozeným začleněním autobusové 
zastávky do veřejného prostranství, vytvořením příležitostí pro sousedské setkávání (například 
zapojením hostince do veřejného prostoru), a tím vytvoření dalších příležitostí pro expanzi aktivit 
směrem k návsi. Další tematikou může být role prostranství v rámci výletní cesty na Svatý kopeček 
jako místa zastavení.

Návrh postupu:
Zapojení aktérů a obyvatel obce k workshopu pro vypracování dalších variant studií, nebo 
rozpracování dalších stupňů již vypracované evidované studie.

49.3658 N, 17.1957 E

I. Typolog. kat. vp: náves
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: rostlá vesnická
   struktura

Lokalita:
(dle ÚP)   20 – Droždín

Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Historická obec, městská čtvrť a katastrální území statutárního města Olomouce se nachází 
v sousedství obcí Svatý Kopeček, Samotišky, Bukovany, Bystrovany. Mezi obcí Droždín a Svatý 
Kopeček vede serpentinová cesta, dříve z části používaná jako závodní motocyklistická dráha.
Potenciální těžiště obce se nachází v kontextu stávajících veřejných budov, které svými hmotami 
určují tvar návsi. 
Jsou to Hostinec U Šišků, mateřská škola, škola s hřištěm, místní Jednota a hasičská zbrojnice. 
Nedaleko Jednoty se nachází autobusová zastávka s úředními deskami. Mezi školou a zastávkou je 
umístěno torzo kruhového mobiliáře na travnatém plácku. Naproti je situován památník obětem 
II. světové války, ke kterému vede jediný přechod pro chodce na návsi přítomný. Za kvalitní lze 
považovat pozici stávajících vzrostlých stromů, jejichž počet je však nedostačující. Za školou jsou 
umístěna Boží Muka a za nimi seczvedá mírný svah  - hráz nádrže s náznakem mobiliáře, který 
pravděpodobně souvisí s hostincem. Za hostincem je situována malá vodní nádrž, která může 
sloužit jako zajímavý motiv ve veřejném prostoru. Předprostory před jednotlivými obytnými domy 
bývají často pouze travnaté plácky s nedostačující přístupovou cestou, linie chodníků je rozbředlá, 
chybí jednoznačné těžiště obce posílené kvalitním veřejným prostorem.

Doplňkové informace:
Na řešené území existuje vypracovaná evidovaná územní studie Droždín - náves, 2009 (Ing. arch. 
Iveta Trtílková)
Je zadána studie Droždín - náves (zatím jen zadání) vyvolaná potřebou KMČ a základní školy na 
řešení tělocvičny.

 

stávající stav

schéma přístupu M 1:3500stávající stav M 1:3500

T5

vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

legenda schématuref.: náves Koterov, Plzeň, ČR

potenciál pro expanzi budov do parteru

důležitá budova z hlediska náplně
důležitá urbanistická osa

optimalizace dopravních profilů
lokální centrum
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18	 náves Černovír

Popis potenciálu místa: 
Jedná se o relativně velkorysý prostor, od Heydukovy ulice po ulici Čelakovského, který by měl být 
pojímán jako jeden celek, a také tak působit. 
Místo má příjemný charakter s oporou v kvalitní architektuře historického kostelíka, nenabízí však 
svým obyvatelům příliš důvodů k trávení času. V rámci velkorysosti prostoru je do něj možné 
umístit řadu aktivit.

Scénář rozvoje (zadání):
Do místa by se hodila společenská nebo kulturní náplň v parteru některé z budov nebo alternativně 
na pozemku v křižovatce s Heydukovou ulicí. V rámci obnovy by husitský kostelík měl získat kvalitní 
předprostor. Směrem dál od Husova sboru je možné se zaměřit například na příležitosti méně 
formální, poskytnout prostor ke grilování, hře dětí atd. Mohlo by zde vzniknout zázemí pro konání 
větších sešlostí a vesnických akcí.
Důležitou součástí celkové obnovy je i křižovatka ulic U Stavu, Heydukova a Frajtovo náměstí, kde 
je možná minimalizace dopravních profilů ve prospěch pěšího pohybu. V křižovatce se nachází 
autobusová zastávka, která by měla být dobře a bezpečně napojena na zbytek návsi. V současnosti 
je umístěna v nepřehledné ploše „vyšlého“ chodníčku mezi vjezdy a parkováním – kultivace této 
situace by celkové obnově mohla také prospět.

Návrh postupu:
Součinnost s obyvateli obce, členy sboru Prokopa Holého a místními spolky pro vydefinování 
skutečných potřeb v obci. Vypsání architektonické soutěže.

49.36448 N, 17.152699 E

I. Typolog. kat. vp: náves
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: rostlá vesnická
   struktura

Lokalita:  07-Klášterní   
(dle ÚP)    Hradisko-Černovír

Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Obec Černovír se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Moravy. Ze západní strany meandr řeky a 
z východní strany linie železnice jsou do velké míry určující pro typologii obce. 
Významná je souvislost obce Černovír s nedalekým Klášterním Hradiskem, i skrze vojenskou 
nemocnici v objektu bývalého kláštera. Vojáci, kteří v této nemocnici zemřeli, byli pochováváni na 
černovírském hřbitově. 
Typologicky je obec tvořena jednou páteřní osou linie silnice, od které se odvíjí síť menších ulic, 
které ústí na bývalý vojenský hřbitov, k výrobnímu areálu, do areálu středních škol,a dále do 
sportovních a jiných areálů. 
V těžišti obce - na Frajtvě náměstí  - byl v roce 1940 postaven husitský kostel – sbor Prokopa 
Holého. Ten je  v současnosti umístěn v rámci travnaté plochy z jedné strany přímo přiléhající k 
frontě obytných domů, jejíž součástí je skupina vzrostlých stromů.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie.

stávající stav

schéma přístupu M 1:3500stávající stav M 1:3500

T5T2

vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

legenda schématuref.:Atelier 38, náves Velká Polom, Ostrava,ČR

potenciál pro expanzi budov do parteru

důležitá budova z hlediska náplně
potenciál pro doplnění stromořadí

optimalizace dopravních profilů

lokální centrum
zapojení lokální komunity
doplnění pobytových příležitostí
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I. Typolog. kat. vp: specific. vp
II. Význam. hierarchie: nadměstský
III. Urb. charakter: rostlá městská   
   struktura

Lokalita:   01 - historické   
(dle ÚP)    jádro

Celoměstská 
schémata:

19  Michalský výpad a obdobná      
  drobná VP - prostupnost hradeb v centru

49.5937661 N, 17.2555436 E (Michalský výpad, Vila Primavesi)

Základní charakteristika prostranství: 
Michalský výpad je hranolová strážní věž se schodištěm z 18. století, součást hradeb kolem 
historického centra nad Bezručovými sady. Je jedním z přístupových míst do historického jádra, 
v současnosti je mu však vytýkána zanedbanost a nepřívětivost. Prostranství zastupuje tematiku 
hradebního propojení v centru města a jeho prostupnost. (Katovská brána, Jakubský výpad, 
zahrady, Cikánská branka).

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. Existuje evidovaná prověřovací 
studie při toku Mlýnského potoka, 2007 (Alfaprojekt Olomouc, a.s.)
Místa prostupu jsou i místy koncentrace významných architektonických objektů. V bezprostřední 
blízkosti Michalského výpadu se nachází vila Primavesi a kostel sv. Michala na Michalském návrší. 

Popis potenciálu místa: 
Zbytky opevnění jsou pro veřejný prostor silným motivem z historického a kulturního hlediska, ale 
i jako topografický prvek, který do města vnáší různé úrovně, výhledy, ohraničení. 
Cílená práce s tematikou hradeb v centru skýtá množství příležitostí v podobě nejrůznějších 
drobných veřejných prostranství se silným architektonickým základem, k jejichž využití stačí pouze 
drobné zásahy cílené na jejich dobrou prostupnost a přístupnost. 
Spojovacím prvkům vrchní úrovně města a spodní úrovně Bezručových sadů a Mlýnského potoka 
by měla být věnována zvláštní pozornost.  

Scénář rozvoje (zadání): 
Místa, kterými jsou prostupné hradby v historickém centru, představují typickou opakující se 
situaci, jsou značně prostorově omezena svou architektonickou formou. Jde především o schodiště 
v rámci strážních věží. Ta by měla na prvním místě působit vstřícně, bezpečně a udržovaně, být 
dobře osvětlená a vybavená navigací. Návštěvník by se v obou úrovních měl při výstupu snadno 
zorientovat, u spodní úrovně by bylo vhodné uvažovat o vizuálním kontaktu s Mlýnským potokem 
v rámci Bezručových sadů. 

Návrh postupu:
Vypracování koncepce zpřístupnění a zapojení věží do systému vp, s důrazem na bezpečnost, 
údržbu objektů a hradeb. Prvky navigace, architektonického osvětlení, opatření pro bezpečnost 
je dobré vytipovat, a zaměřit se koncepčně na jejich roli a budoucí charakter. 

stávající stav

schéma přístupu M 1:10000stávající stav M 1:10000 vyznačení v rámci města M 1:250 000

T8T4

typ vp

legenda schématuref.: MCA Atelier, park Folimanka, Praha, ČR

fyzická hrana vp

Mlýnský potok

důležitý prvek (místo prostupu hradbami)
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I. Typolog. kat. vp: rekreační zeleň
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: x(více charakterů)

Lokalita:  x (více lokalit) 
 
Celoměstská
témata:

20  Olomoucké břehy a nábřeží
49.5969269 N, 17.2672725 E (úsek Husova, Nábřeží)

schéma přístupu M 1:50000stávající stav M 1:50000

vyznačení v rámci města M 1:250 000
Základní charakteristika prostranství:
Hlavní řeka Morava, která protéká východně 
od historického centra, představuje zelenou 
rekreačně-relaxační páteř města, a zásadní 
horizontální dominantu. 
Obsahuje rozmanitou škálu veřejných 
prostranství různého charakteru podél 
olomouckých vodních toků, a nabízí příležitosti 
pro různé typy sportu ve vp (téma “zdravého 
města“).
Tok Moravy vede z okrajové části města od 
krajiných ploch, polí a remízků skrz industriální 
zástavbu, blokovou obytnou zástavbu na 
soutoku s Bystřicí, smíšenou strukturou 
zahradních měst, sídlišť, nabízí možnosti  
pobytu a individuální rekreace. 
Linie Mlýnského potoka obtéká a ohraničuje 
historické rostlé jádro. Vytváří příjemný 
přírodní charakter v blízkosti  hradeb, v parcích 
se vzrostlou zelení (Bezručovy sady, park 
pod katedrálou). V současnosti chybí kontakt 
městských veřejných prostranství s vodou. 
Tok Bystřice se postupně vlévá do města, kolem 
oploceného fortu, protéká industriálními 
areály, neurčitou smíšenou obytně-industriální 
zástavbou do blokové obytné zástavby. Nábřeží 
Bystřice představuje potenciál pro kultivaci,   
příjemné bydlení a sousedskou identifikaci.

Doplňkové informace:
Na řešené území byla vypracována evidovaná 
územní studie urbanistického a ekologického 
začlenění koryta řeky Moravy do struktury 
města Olomouce, 2002
(doc. Ing. arch. Jiří Löw, LÖW&spol. Brno)

Popis potenciálu místa:
Tento soubor vodních toků má potenciál 
propojovat, prokrvovat části města různých 
charakterů a vytvářet příležitosti pro 
kontinuální prostupnost města lineárními 
rekreačními plochami. Městské břehy by měly 
být pojímány celistvě jako celoměstská priorita, 
ne rozkouskovaně na jednotlivé úseky. 
Scénář rozvoje (zadání):
Městské břehy by především měly získat 
status celoměstsky významného motivu z 
hlediska veřejných prostranství a takto být 
pojímány i komunikovány.  V rámci koncepční 
obnovy by mělo dojít k vymezení prostoru 
řeky a usilování o vnímání jeho ploch jako 
veřejných prostranství všude, kde je to možné. 
Koncepční přístup k řece se může zaměřit na 
následující témata: příčné vztahy - propojování 
řek s městem a přístupnost břehů, smysluplné 
střídání různých charakterů nábřeží (přírodní, 
rekreační, městské..), bezmotorový pohyb 
podél řeky a návaznost na rekreační trasy, 
koncepci vodní plavby (turistické, rekreační 
a sportovní), sportovní příležitosti v prostoru 
řeky a další. Součástí přístupu k olomouckým 
říčním břehům je i zvyšování povědomí 
obyvatel o tématu. 
Návrh postupu:
V současné chvíli jsou břehy řeky Moravy 
upravovány v rámci protipovodňových opatření 
(probíhají ve čtyřech etapách, z nichž se právě 
dokončuje etapa druhá).U fází, které jsou 
zatím v přípravě, doporučujeme zapojit témata 
veřejného prostoru - přístupnost, průchodnost, 
kontakt s městem, komfort pohybu a pobytu, 
nabídka škály aktivit. Na fáze v přípravě se 
doporučuje vypsání architektonické soutěže. 
Dále by bylo vhodné zadání tvorby koncepčního 
dokumentu, který by se na městské břehy díval 
jako na celek z pohledu veřejného prostranství 
a nastavoval vizi jejich rozvoje v dlouhodobém 
horizontu. 

T6

T2

typ vp

výletní charakter nábřeží

městské nábřeží, náplavka
rekreační charakter nábřeží

T3
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21  Klášterní Hradisko a jeho okolí

Scénář rozvoje (zadání):
Prostranství v blízkosti Kláštěrního hradiska doplňují historicky a kulturně významnou budovu, a 
zároveň jsou součástí rekreační krajiny a místem, kde se kříží výletní trasy. Měla by tak působit 
jak reprezentativním, tak vstřícným dojmem. Místu by napomohla lepší organizace a kultivace 
dopravy v klidu – parkoviště přímo v historické ose bývalého kláštera je první věc, kterou návštěvník 
přicházející nebo přijíždějící z města vidí. 
Motivem obnovy veřejného prostranství by zde mohl být přístup k řece Moravě a navázání na 
rekreační trasy podél ní – překonání ulice Jablonského/ Sokolovy by mělo být vstřícné a nedaleká 
přítomnost řeky čitelná. 
V křižovatce je v současnosti zbytková vyasfaltovaná plocha poskytující pár parkovacích míst mimo 
parkoviště, která působí jako bariéra průchodnosti. Do místa ústí i další potencionálně zajímavé 
lineární trasy – cesta k fortu XXII přes Černovír a dále k vodním plochám v krajině, nebo Černá cesta 
s alejí, směřující k prostranství železnice a směrem do města. Jejich navázání na prostranství u 
bývalého kláštera a vytvoření „výletnické křižovatky“ by mohlo být dalším motivem obnovy místa. 
V současnosti je v bývalém církevním areálu nemocnice. Veřejné prostranství by tak mělo vycházet 
vstříc pacientům, návštěvníkům i pracovníkům. Vhodné je poskytnout příležitost k posezení, 
relaxaci, setkání s blízkými a při obnově usilovat o maximální přehlednost, bezbariérovost a 
dobrou navigaci v místě. Dobré navázání na rekreační stezky a vytváření příležitosti k procházkám 
různých délek by zpříjemnilo fungování nemocnice. Jednotlivé cesty mohou mít svá jména – 
„Černou cestou k památné Lípě“, „K břehu řeky Moravy“.

Návrh postupu:
Vypracování koncepční studie, popřípadě soutěžní workshop na celé rozsáhlé území související s 
prostranstvím významné budovy vojenské nemocnice.

49.362173 N, 17.155389 E

I. Typolog. kat. vp: park
II. Význam. hierarchie: nadměstský
III. Urb. charakter: areálová   
   struktura

Lokalita: 07 - Klášterní Hradisko,  
(dle ÚP)  Černovír
 
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Jde o významnou dominantu Olomouce, umístěnou do systému parků, alejí a stromořadí. 
Prostoru dominuje bývalý premonstrátský klášter, který se v literatuře vyskytuje i pod názvem 
Klášterní Hradisko nebo Hradiště. V současnosti je využíván jako vojenská nemocnice. Od roku 
1995 je klášter Hradisko podle nařízení vlády zařazen mezi národní kulturní památky. US Hradisko 
- východ je zařazena do Strategie zeleně akčního plánu do r. 2027. Před dominantou bývalého 
kláštera je umístěno kapacitní parkoviště v podobě betonové plochy. Přístupové cesty ke klášteru 
jsou rozbředlé, často betonové popraskané plochy v kombinaci se štěrkopískovými plochami, 
trávníky jsou na mnoha místech vyšlapané, obrubníky neudržované a v havarijním stavu. V oblasti 
se vyskytují dva památné stromy, viz. Strategie zeleně. V blízkosti je plánován vznik velkého 
rekreačního příáměstského parku.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. V blízkém okolí byly vypracovány 
evidovany tyto územní studie:
ÚS „Park Klášterní Hradisko“ - část ÚS-25 „Hradisko - východ“, 2015 (Knesl + Kynčl architekti); ÚS 
„Park Klášterní Hradisko“ - část ÚS-26 „Černá cesta“ 2015 (Knesl + Kynčl architekti); zpracovává se 
zadání na US-24: Hradisko-západ
US Hradisko - východ je zařazena do Strategie zeleně akčního plánu do r. 2027

Popis potenciálu místa: 
Budova kláštěrního hradiska je významnou kulturní památkou a vizuální domaninatou Olomouce 
při přechodu města do krajiny a v těsné blízkosti břehu řeky Moravy. Veřejné prostranství v její 
blízkosti má potenciál lépe se napojit na břeh řeky, okolní rekreační krajinu a být velmi příjemným 
výletním zastavením, a zároveň poskytnout pacientům nemocnice možnost terapeutického 
pobytu v krajině.

stávající stav

schéma přístupu M 1:10000stávající stav M 1:10000 vyznačení v rámci města M 1:250 000

T6T2

T8

typ vp

legenda schématuref.: Masák a partner, Kolín, ČR

ref.: úprava veřejného 
prostoru v bezprostřední 

blízkosti historicky 
významné budovy chrámu 

sv. Bartoloměje
důležitá budova z hlediska náplně
potenciál pro doplnění stromořadí
potencionální propojení
důležité vizuální propojení
optimalizace parkování
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22  park na Dlouhé

Popis potenciálu místa: 
U parku na Dlouhé jde především o dvě hlavní propojení s městem – ulici Dlouhou, která jej 
propojuje s historickým centrem a měla by hrát roli přehledné pěší a cyklistické přípojky k parku a 
Mlýnský potok, ke kterému by se budoucí park měl jednoznačně vztahovat, zpřístupnit jeho břeh 
a vytvořit v blízkosti toku pobytové příležitosti. 
Dalším motivem obnovy je zapojení parku do systému zelené prostupnosti města. Směrem 
na jihovýchod území navazuje na zelený prstenec městských parků, ke kterému by mohlo být 
připojeno jak zatraktivněnou dlouhou ulicí, tak stezkou podél mlýnského potoka. Směrem z města 
má trasa podél potoka potenciál navázat až k přírodnímu koupališti Poděbrady.

Scénář rozvoje (zadání):
Do obnovy parku je možné zapojit aktivity, které jsou již v místě nebo jeho blízkosti přítomné   
(zahrádkaření a výukovou zahradu Univerzity Palackého). 
Prověřovací studie navrhuje revitalizaci říční nivy, která by evokovala přírodní prostředí s novým 
průtočným ramenem, přístupem k vodě, pobytovou loukou s výhledem na vodu a přírodním 
parkem s domácími druhy dřevin, modelací terénu ve prospěch celého území, nezpevněnými 
cestami a herními prvky pro děti. 
Prověřovací studie navíc navrhuje rozšíření rekreačního pásu podél Mlýnského potoka na dosud 
nepřístupné břehy a změnu tvaru výukové školní zahrady.

Návrh postupu:
Zrevidování studie z hlediska širších souvislostí - vztah k ulici Dlouhá a městskému centru. Do 
budoucna větší funkční propojení parku s pozemkem Univerzity, případně zahrádkářské kolonie.
Komunikace návrhu s veřejností.

49.36045 N, 17.15227 E

I. Typolog. kat. vp: park  
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: solitérní struktura

Lokalita:  06 - Lazce 
(dle ÚP) 
 
Celoměstská 
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Jedná se o volnou plochu mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem, který zde vytváří říční nivu. 
Územní plán definuje plochu jako parkovou zeleň. Celá plocha je v současnosti jedna velká louka 
s rozmanitým druhem porostů, dřevin, křovin a příležitostných individuálních zahrádek. Území  na 
které byla zpracována prověřovací studie je v majetku SMOL, část území je v majetku Univerzity 
Palackého, a slouží také k výuce.

Doplňkové informace:
Na řešené území byla vypracována evidovaná územní studie, Prověřovací studie parku na Dlouhé 
ulici Olomouc, 05/2006 
(Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA OLOMOUC - Zahradní architektura a krajinářství). Roku 2021 
probíhá aktualizace předmětné studie a v části je řešena již ve stupni investičního záměru.
Park je součástí Strategie zeleně akčního plánu do r. 2027.

stávající stav

schéma přístupu M 1:10000stávající stav M 1:10000 vyznačení v rámci města M 1:250 000

T6

T2 T3

typ vp

legenda schématuref.: AP Atelier, nábř. řeky Loučná, Litomyšl ČR

zlepšení pěší prostupnosti

důležitá budova z hlediska náplně
potenciál komunikace s břehy

prostranství v rámci zeleného prstence
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23  Kollárovo náměstí
49.595283 N, 17.246293 E

I. Typolog. kat. vp: náměstí 
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: blok. kompakt.   
   struktura

Lokalita:   04 - třída Svobody  
   Úřednická čtvrť  
 

Celoměstská 
schémata:

Základní charakteristika prostranství: 
Menší náměstí v pásu blokové zástavby mezi třídou Svobody a Čechovými sady.  V současnosti je 
tvořeno středovou travnatou plochou alejí deseti lip. Součástí je dnes nefunkční umělecké dílo 
-Theimerova kašna. V detailu je prostranství podhodnocené, chybí například dostatek příležitostí 
pro posezení.
Výhodou prostoru je jeho poloha v kvalitní obytné blokové zástavbě a širším kontextu historického 
centra, v návaznosti na třídu Svobody, Náměstí Hrdinů, i prstenec parků okolo středu města. 
Kvality místa jsou v okolních budovách i vzrostlé zeleni. 

Doplńkové informace:
Na řešené území byla vypracována evidovaná územní studie úprav Kollárova náměstí, 12/2016
(StudioPAB s .r.o .)

Popis potenciálu místa: 
Náměstí má potenciál být příjemným klidným prostorem hned vedle jedné z hlavních ulic. Přestože 
je náměstí trochu “schované“, může být prostranstvím pro každodenní pobyt okolních obyvatel, 
místem setkávání a sousedského kontaktu, a zároveň prostorem vydechnutí a odpočinku v 
kontextu přilehlých významných a rušnějších prostor. Je zde potenciál zabývat se tématem  umění 
ve veřejném prostoru. Samotný charakter místa se vzrostlou zelené je silný, není potřeba vnášet 
příliš nových prvků.

Scénář rozvoje (zadání): 
Klíčové pro obnovu Kollárova náměstí je zaměření se na jeho úlohu v zeleném pásu jako na 
prostranství propojující zelené plochy parků, které má však městský charakter. Obnova prostranství 
by měla tuto jeho úlohu reflektovat. Podstatná jsou zde především příčná napojení na Čechovy 
sady, která by měla být atraktivními ulicemi připojujícími prstenec parků k Třídě svobody. Pomohla 
by jim kultivace parkovacích stání a doplnění stromů.  Celkově by obnově pomohla lepší organizace 
dopravy v klidu. Místo si zaslouží návrh se zkvalitněním pobytové plochy ve středu náměstí a 
doplněním prvků pro trávení volného času a pro setkávání. Ke zvážení je rozšíření pobytové 
plochy a redukce plochy dopravní, zejména v severní části náměstí. Pokud by to někde parter 
budov umožňoval, prospěla by místu aktivace ve formě společenské náplně v přízemí některého 
z přilehlých domů. Dalším možným motivem obnovy je práce s uměleckým dílem buď v podobě 
znovuzprovoznění Theimarovy kašny a hledání jejího důstojného umístění v rámci náměstí, nebo 
v podobě přesunu kašny a vzniku díla nového. 

Návrh postupu:
Vypsání architektonické soutěže o návrh nové podoby náměstí s jasně definováným zadáním z 
hlediska širších vazeb a začlenění náměstí do zeleného pásu parků.

stávající stav

schéma přístupu M 1:1750stávající stav M 1:1750

T8

vyznačení v rámci města M 1:250 000

typ vp

legenda schématuref.: Schengenplein, Antverpy, Belgie

ref.: náměstí zeleného 
charakteru v městské 

zástavbě
důležitý směr

důležitá urbanistická osa

prostranství v rámci zeleného prstence

optimalizace parkování
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I. Typolog. kat. vp: ulice 
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: x(více charakterů)

Lokalita:   x (více lokalit)
(dle ÚP)  

Celoměstská 
témata:

T1

24  ulice Velkomoravská (-Foerstrova)
49.5837019 N, 17.2416733 E (úsek Albertova)

Základní charakteristika prostranství: 
Jedná se o hlavní komunikační tepnu, silnici I. třídy, která obkružuje historické jádro. K této 
významné tepně se připojují další komunikační uzly, průtahy a odbočky jako spojnice do nebo z 
centra města. K největšímu vytížení vozidel dochází na jižní straně historického jádra, kde denně 
projede 35-40 000 automobilů.

Doplňkové informace: 
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. V letošním roce proběhne obnova 
stromořadí na jižní straně a v příštím roce na severní straně. Existuje připravený rozvojový program 
Magistrátu města Olomouce  - Velkomoravská, zpracovatelka Ing. Tomaštíková

Popis potenciálu místa: 
Dle aktuálního dopravního modelu Olomouce 2020 s výhledem na rok 2030 se předpokládá 
změna silnic I. třídy (ulice Velkomoravská, ulice Přerovská, ulice Chválkovická, ulice Brněnská) 
na silnice II. třídy s odlehčením individuální automobilové dopravy jako pozitivním dopadem 
dokončení dálnice okolo města Olomouce. Zatížení v jižní části zůstane i nadále velké, ale změna 
přinese odlehčení v úseku ulice Pražská, Foerstrova, nebo u podjezdu v ulici Pasteurova. 
Dojde tedy k celkovému odklonu hlavních automobilových průtahů mimo město. I s ohledem 
na plánovaný pokles automobilové dopravy v určitých úsecích Velkomoravské je zde potenciál k 
humanizaci ulice a zvýšení její pobytové kvality. Velkomoravská je celoměstsky významnou třídou, 
a jako taková by měla být nejen dobře průjezdná, ale i z pohledu chodce vnímána jako důležitá, 
příjemná a dobře průchozí městská osa. 

Scénář rozvoje (zadání): 
Na ulici Velkomoravskou je potřeba se dívat jako na celek. Prvním krokem je zvážení budoucího 
dopravního odlehčení dopravního zatížení ulice a optimalizování dopravních profilů do 
minimálního prostoru, ve kterém bude těmto požadavkům vyhověno. Vzhledem ke svému 
významu celoměstské třídy, která má strukturu města propojovat, „prokrvovat“ a vnášet do ní 
orientační kostru, na kterou se váží další veřejná prostranství, je zvláště důležité, aby nepůsobila 
jako bariéra a umožňovala komfortní pohyb všem svým uživatelům, nejen automobilům. Prostory 
„získané“ optimalizací dopravy by tak měly v první řadě poskytovat dostatek pěšího prostoru s 
minimem bariér a v místech kde to charakter budov a celková šířka ulice jen trochu umožňuje, 
poskytovat prostor pro expanzi parteru. V celé délce ulice by měla být integrována opatření pro 
pohodlnou a dobře značenou cyklistickou dopravu. 
Z urbanistického a kompozičního hlediska je vhodné na celoměstsky významnou třídu a hlavní 
třídu umístit stromořadí. Pocitově by třída měla mít spojující charakter v celé své délce, čemuž 
napomáhá jednotnost a umístění mobiliáře, technické infrastruktury a lamp veřejného osvětlení 
do jedné linie. Velkomoravská prochází celou řadou struktur – sídlišti Nové Sady a Povel, areály i 
rozvolněnou blokovou zástavbou. V rámci těchto oblastí by měla být vytipována místa v kříženích 
či rozšířeních ulice se společenským pobytovým potenciálem, která by v rámci ulice hrála roli 
lokálních center, rytmizovala ji a provazovala s okolním městem. Příkladem jsou subcentrum v ulici 
Kmochova, předprostor ZŠ Mozartova, křižovatka s ulicí Schweitzerovou na Povelu s přiléhajícím 
sportovním areálem, pás zeleně v křižovatce s ulicí Rooseveltovou, křížení s břehy řeky Moravy, 
skatepark Baumax, vojenské opravárenské závody a další. Za zmínku stojí také území velkokapacitní 
křižovatky Albertova / Wolkerova,v jejímž místě bývalo Ječmínkovo náměstí. O oživení ulice je 
vhodné usilovat i prostředky výstavby, v mnoha místech by jí napomohlo vymezení domy. U nové 
výstavby či obnovy staveb stávajících je potřeba usilovat o přívětivá přízemí domů navazujících na 
VP, vyhýbat se zde umisťování technického vybavení a hledat společenskou náplň. Domy by se do 
ulice měly orientovat a ne se od ní odvracet.
Návrh postupu:
Vzhledem ke své roli celoměstské třídy zasluhuje Velkomoravská celkovou koncepční studii. 
Její zadání by mělo klást důraz na „značku“ Velkomoravské jako vstřícné nové významné ulice 
propojující a vnášející život do okrajovějších částí Olomouce. V rámci koncepce by měl být také 
iniciován rozvoj k ní přiléhajícím lokálním centrům, na základě celkového koncepčního dokumentu. 
Řešení těchto lokálních center je vhodné řešit pomocí participativních workshopů s obyvateli a 
následně k vypsání soutěže na lokální centra, která ale nejsou předmětem koncepční studie.

stávající stav

schéma přístupu M 1:25000stávající stav M 1:25000 vyznačení v rámci města M 1:250 000

T7

typ vp

legenda schématuref.: Vestenpark, Mechelen, Belgie

urbanistická osa

kontury stávajících urbánních bloků

potencionální propojení
těžiště území, uzlové body
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I. Typolog. kat. vp: vp areálů
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: areálová  
   struktura
Lokalita:   12 - Nový Svět a   
(dle ÚP)   Šlechtitelů
 
Celoměstská 
schémata:

25  Lermontova, Libušina
49.5940375 N, 17.2895456 E (Lermontova, Purkyňova)

Základní charakteristika prostranství: 
Jedná se o zástupce ulic v rámci východního okraje zástavby Olomouce, ve které téměř výhradně 
převládá urbanistický charakter průmyslových areálů. Ulice zde slouží především jako obslužné 
komunikace pro individuální automobilovou a tranzitní dopravu. Stojí v pozici rozhraní městských 
struktur - ulice Lermontova leží mezi strukturou areálovou a blokovou rozvolněnou, ulice Libušina 
lemuje mezi areály probíhající řeku Bystřici, a dále pokračuje jako ulice Pavelkova na rozhraní 
areálové zástavby a volné krajiny.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie.
Existuje evidovaná územní studie protipovodňové ochrany na řece Bystřici v Olomouci a 
Bystrovanech, 2004 (Aquatis Olomouc)

Dále byly vypracovány následující studie:
Zpracované územní studie: US-30, US-69, US-117, US-133, US-134
Zpracované dopravní studie: US-44

Popis potenciálu místa: 
Na veřejná prostranství areálové struktury je potřeba nahlížet v širším kontextu. Sama o sobě 
nejsou přirozeně funkčními prostranstvími s větším pohybem lidí, jaké nabízí městská zástavba, 
mohou však hrát roli propojení dalších atraktivních městských a krajinných prvků a vnést do 
struktury areálů příležitost pro příjemné trávení času jejich zaměstnanců. Ke zvážení je také 
možnost vytvořit z areálů „poloareály“, tedy polootevřená území tam, kde to jejich funkce 
umožňuje. 
Ve východní části Olomouce má čistě areálový charakter velká část území, do kterého největší 
potenciál z hlediska veřejného prostoru vnáší řeka Bystřice a její břehy. Ve struktuře areálů je 
vhodné hledat veškeré příležitosti k napojení na prostor řeky, u níž by neměly chybět příležitosti 
k pobytu. 

Scénář rozvoje (zadání): 
Předpokladem pro lepší fungování území je souvislá rekreační trasa podél řeky Bystřice, na níž 
se přiléhající uliční síť areálových prostranství bude mít možnost napojovat vizuálně, fyzicky, 
a možnými aktivačními body (např. občerstvení / jídelna s posezením venku pro pracovníky v 
areálech širšího okolí i výletníky využívající trasy podél řeky). Břeh Bystřice zde, v místě přechodu 
města do krajiny, nabízí příležitosti pro drobné pobytové prvky. Dalším tématem je provazování 
areálů s městem systémem zelené prostupnosti a vytyčováním zelených os v návaznost na Strategii 
zeleně. Takovou osou je potenciálně ulice Libušina podél břehu Bystřice, navazující Pavelkova 
jako součást osy Hamerského náhonu a Lermontova, kterou prochází osa Hodolanská. Dále je 
vhodné o místě uvažovat v kontextu tras turistických  - do krajiny. Libušina, kromě toho, že sleduje 
atraktivní břeh, dále navazuje na cestui k fortu IV a na druhou stranu pokračuje jako Pavelkova s 
potenciálem prodloužení cesty k Hamerskému náhonu.

Návrh postupu:
Vytvoření koncepční studie v širším rozsahu ve spolupráci s koncepcí Olomouckých břehů a se 
zohledněním systému cykloturistických tras. 

stávající stav

schéma přístupu M 1:15000stávající stav M 1:25000 vyznačení v rámci města M 1:250 000

T2

typ vp

legenda schématuref.: AP Atelier,  Litomyšl, ČR

T6

ref.: drobné zásahy 
zobytňující městské břehy  

ve struktuře zástavby

důležitá zelená osa
potenciál komunikace s břehy
zlepšení pěší prostupnosti

zlepšení přehlednosti
doplnění pobytových příležitostí
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26	 ulice Přerovská
49.5869747 N, 17.2899531 E (Přerovská, Na Výsluní)

I. Typolog. kat. vp: ulice
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: x(více charakterů)

Lokalita:   10 - Hodolany,  
(dle ÚP)   Rolsberk,   
   11 - Holice  
 
Celoměstská 
schémata:

Základní charakteristika prostranství: 
Přerovská je významnou ulicí směřující jihovýchodně od centra na ose Hodolany - Holice. Z 
velké části je obklopena areálovou zástavbou, z menší části zástavbou blokovou rovzvolněnou. 
V současnosti má výrazně periferní charakter, je podstatně zatížena vizuálním smogem. Dle 
aktuálního dopravního modelu Olomouce 2020 s výhledem na rok 2030 se předpokládá degradace 
silnic I. třídy (ulice Velkomoravská, ulice Přerovská, ulice Chválkovická, ulice Brněnská) na silnice 
II. třídy s odlehčením individuální automobilové dopravy jako pozitivním dopadem dokončení 
dálnice okolo města Olomouce. Od automobilového uzlu dálnice by měla nově vést silnice I. třídy, 
která by měla zásadním způsobem odlehčit automobilovou zatíženost ulice Přerovská a ulice 
Chválkovická na téměř 1/3 současného zatížení. 
Přerovská se ze své pozice periferní ulice dostává do pozice trasy propojující rozrůstající se město.  
Jejího blízkého okolí se týká například zpracovaná územní studie ÚS-122 nebo zpracovaný regulační 
plán RP-28 a další zatím nezpracované územní studie na rozvoj lokality. S ulicí Přerovská souvisí 
také územní studie Rolsberk, která se nachází blízko výrobních areálů. Ta vytváří ucelenou zástavbu 
bytových domů. Dotváří se tak uliční profil Přerovské, která má potenciál stát se plnohodnotnou 
ulicí. 

Doplňkové informace: 
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. 
K dispozici je územní studie Rolsberk při ulici Přerovská, 2021 (Ing. arch. Robert Sedlák a kolektiv, 
Atelier Mezidomy)

Popis potenciálu místa:
Mottem obnovy Přerovské ulice by mohlo být: “Ze silnice za městem ulicí, jež propojuje město“. 
Přerovská se z pozice okrajové komunikace dostává do role středové komunikace rostoucího 
městského území. S ohledem na plánované snížené dopravní zatížení má potenciál stát se 
skutečně městskou ulicí. 

Scénář rozvoje (zadání): 
Možným nástrojem dosažení tohoto cíle je na základě snížení dopravního zatížení ulice optimalizace 
jejího profilu, integrace pohodlné pěší a cyklistické dopravy i příležitostí k pobytu a doplnění 
stromořadí. Ulice prochází řadou rozvojových území, u nichž by měl být kladen důraz na orientaci 
parteru vznikajících budov k ulici a hledání rozmanité funkční náplně jejich přízemí. V územích, kde 
ulice prochází stabilnějším městským územím, může být motivem její obnovy hledání drobných 
lokálních center v městské struktuře na obou stranách ulice (na straně části Holice, a na straně 
části Nový svět), jejichž vzájemná propojení by přirozeně zahrnula úseky Přerovské. Tématem, 
které je možné řešit hned bez širších dopravních souvislostí, je zatížení ulice vizuálním smogem - 
bylo by vhodné usilovat o kultivovaňejší rozhraní areálů a omezení velkoplošné reklamy. Přerovská 
také akutně trpní nedostatkem přechodů, v místech obytné zástavby je výraznou bariérou.

Návrh postupu:
Snaha o redukci vizuálního smogu může být součástí rozšíření metodiky pro uznačování provozoven 
a reklamu v MPR o okrajové části města a velkoplošnou reklamu její implementace. 
Doplnění chybějících příčných propojení.
Příprava zadání pro vypracování územní studie pro urbanistický rozvoj části města a rozvoj 
veřejných prostranství ulice Přerovská, s důrazem na charakter plnohodnotné městské třídy.
Příprava procesních a organizačních náležitostí pro rozpracování dalších stupňů územní studie 
Rolsberk.

stávající stav

schéma přístupu M 1:20000stávající stav M 1:20000 vyznačení v rámci města M 1:250000

T1 T7

typ vp

legenda schématuref.: Viale Fulvio Testi, Milán, Itálie

ref.: integrace zeleně 
do rušné ulice vedoucí 
areálovou strukturou, 

kultivace areálových 
rozhraní prvky zeleně potenciál pro doplnění stromořadí

zlepšení pěší prostupnosti
zlepšení přehlednosti
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27	 železniční trať přes město včetně   
  zastávek a navazujících VP

I. Typolog. kat. vp: prostr. doprav.   
   infrastrukt.
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: x(více charakterů)

Lokalita:  x(více lokalit) 

Celoměstská
témata:

49.5873467 N, 17.2442567 E (zastávka Nová Ulice)

Základní charakteristika prostranství:
Linie železnice (Olomouc hlavní nádraží - Řepčín), která prochází skrze prakticky celé město,  vede 
od hlavního nádraží širokým obloukem kolem výrobních areálů, překračuje povodí řeky Moravy, 
míjí obchodní dům Šantovka, kde protíná Švýcarské nábřeží a tečuje Smetanovy sady, kde začíná 
struktura bodových domů, která se střídá se strukturou blokové zástavby. Na trase jsou umístěny 
přejezdy pro hromadnou i automobilovou dopravu, ale také přechody pro pěší a cyklisty.
V okrajovějších částech města např. v oblasti zastávky Olomouc - Hejčín, není zrealizována adekvátní 
kapacitní zástavka, ačkoli jsou v blízkosti umístěny areály středních, základních a mateřských škol. 
Kromě přechodů v ulici Wittgensteinova, Švýcarské nábřeží a Wolkerova téměř na všech místech 
chybí adekvátní přechody a pruhy pro chodce, cyklisty a jasně definované pruhy pro automobily. 
Povrchy jsou nejasně definované, často tvořené pouze rozpraskanými betonovými plochami.

Doplňkové informace:
Na řešené území trati nebyly vypracovány evidované územní studie.

Dále byly vypracovány následující studie:
ÚS-68 -Tovární jih, 2017 (MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, ječmen studio) 
Výstaviště Flora, 2018 (Ing. Zdenek Sendler, Atelier zahradní a krajin. architektury)
Nová Sladovna, 2010 (Ing. arch. Robert Štefka, A2 ARCHITEKTI s.r.o)
US-85 „Řepčín-Kopaniny“, 2015 (Ing. arch. Janatka, Ph.D., RotaGroup s.r.o.)
Nová Ulice -Litovelská, 2013 (Ing. Života, Ing. Malínek, Ing. Hadašová)
US-17 Poloostrov, 2016 (Ing. arch. VRBA PAVEL, STOPRO spol. s r.o.)
US-18 Šantova, 2015 (MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek)
podchod Václavkova, 6/2018 (Moravia Consult Olomouc) 

Správa železnic eviduje projekt spolufinancovaný Evropskou Unií (Transevropská dopravní síť 
TEN-T) na rekonstrukci železniční stanice Olomouc hlavní nádraží., projekt je již realizovaný.

Popis potenciálu místa:
Městská a příměstská železnice nabízí konkurenceschopnou alternativu k individuální 
automobilové dopravě. Z hlediska všeobecné kvality veřejných prostranství je vhodné vlakovou 
dopravu podporovat  - kromě dobře propojené železniční sítě s odpovídající kapacitou  je dalším 
důležitým nástrojem podpory jejího využívání zlepšení parametrů veřejného prostoru. Jako jeden 
z důležitých lineárních prvků ve struktuře města (vedle říčních toků) má trať z hlediska veřejných 
prostranství potenciál stát se orientačním vodítkem. Prostranství železnice je sice prostranstvím 
dopravní infrastruktury, ale i zde platí, že je možné a žádoucí jej významně doplnit o pobytovou 
kvalitu. Důležitá jsou prostranství samotných zastávek a jejich předprostory. Potenciál pro kvalitní 
veřejné prostranství má např. předprostor zastávky Olomouc-město v ulici Boženy Němcové (v 
blízkosti je vypracována evidovaná studie, která počítá s výstavbou nových domů a výsadbou 
vysoké liniové zeleně při linii trati), který momentálně slouží pouze jako parkoviště, a naproti jako 
areál garáží. Dalším příkladem je zastávka Olomouc -Nová Ulice u areálu sladovny při Wolkerově 
ulici, na kterém probíhá rozsáhlá výstavba bytových domů. Také zastávka Olomouc-Smetanovy 
Sady skýtá velký potenciál pro pobytovost s ohledem na blízkost Smetanových sadů a výstaviště 
Flora.
Scénář rozvoje (zadání): 
I. rovina: Hledání a posilování příčných propojení, která by měla být rovnoměrně rozmístěná, 
dostatečně frekventovaná, dobře napojená na město a vstřícná k chodcům a cyklistům. 
II. rovina: Podpora vnímání železnice jako lineárního prvku, podél nějž je možné vést rekreační 
trasy a spojovat k železnici přiléhající zelená veřejná prostranství, která mají často specifický 
industriální charakter a jsou prostory celé řady přirozeně vzrostlých rostlinných druhů. Takový 
rekreační systém může být alternativou k upraveným městským parkům a často mu postačí menší 
zásahy, které z něj mohou vytvořit atraktivní prostranství. 
III.rovina: Důraz na kvalitní veřejná prostranství v blízkosti zastávek, které by měly mít dostatečný 
předprostor a čitelně se napojovat na strukturu okolního města. Ve stanicích by mělo být zajištěno 
odpovídající zázemí pro cestující včetně kvalitního informačního systému.
Návrh postupu:
Vytvoření celkové koncepce rozvoje železnice včetně k ní přiléhajících veřejných prostranství s 
ohledem na odstraňování bariér, navazání na cyklistické trasy, a posilování příčných propojení. 
Participace s rezidenty, pro které je linie železnice determinací životního prostoru a pohybu.

T7

typ vp

schéma přístupu M 1:20000vyznačení v rámci města M 1:250000

stávající stav - zastávka Nová ulicestávající stav - zastávka Smetanovy Sady

stávající stav M 1:20000

legenda schématuref.: Jakub Zdechovan, Čeladná, ČR

ref.: vlaková zastávka 
s  odpovídajícím 

charakterem i 
předprostorem

urbanistická osa

kontury stávajících urbánních bloků

potencionální propojení
těžiště území
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28	 Subcentrum Kmochova
49.591355 N, 17.231882 E

I. Typolog. kat. vp: vp v sídlištních  
   strukturách
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: sídlištní   
   struktura

Lokalita:  14 - Tabulový 
(dle ÚP)   Vrch/ Nová   
   ulice  
Celoměstská
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Prostranství podél ulice Kmochova, přiléhající k velkokapacitní ulici Foerstrova (dále 
Velkomoravská), je typickým příkladem veřejného prostranství v návaznosti na centrální objekty 
veřejné vybavenosti, jaké často vidíme v rámci sídlišť ze 60. let. V místě jsou obchody, drogerie, 
lékárnam a prodejna nábytku umístěné v nízkopodlažní budově. V uliční linii z druhé strany 
Kmochovy jsou pak ve volné areálové zástavbě objekty supermarketu a pošty. 
Celý prostor ulice Kmochova je v současnosti velmi různorodý, nejasný a roztříštěny mezi 
nejrůznější typy zástavby. Ve veřejném prostoru převládá především parkování, příležitosti k 
pobytu jsou zcela minimální.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie.
Subcentrum okolo Kmochové je určitě typický příklad vybavenostního subcentra sídliště s doposud 
ne zcela využitým potenciálem; je zpracována pracovní verze dílčí úpravy nároží Donerova - 
Foerstrova s vazbou na poštu (MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, ječmen studio)

Popis potenciálu místa:
Jde o prostranství, ke kterému se již v současnosti vztahuje společenský život širší lokality. V místě 
jsou fungující obchody i služby veřejné vybavenosti různého druhu, chybí jim však opora v kvalitním 
prostoru s pobytovými kvalitami, který by obyvatele blízkého okolí motivoval v místě trávit čas. 
Prostranství kolem ulice Kmochova má potenciál stát se lokálním centrem, místem sousedského 
setkávání, identifikačním bodem komunity a orientačním bodem ve struktuře sídliště, která trpí 
rozdrobeností a neukotveností. Zároveň v sobě zahrnuje rozšíření v rámci Velkomoravské ulice, a 
z dobře fungujícího veřejného prostranství by tedy v tomto bodě profitovala i tato celoměstsky 
významná třída.

Scénář rozvoje (zadání):
Prvním prostředkem zlepšení orientace v místě je kultivace parkování v prostoru supermarketu. 
Srozumitelnosti místa brání rozptyl do obrovské parkovací plochy, která zabírá zcela neadekvátní 
prostor vzhledem ke svému okolí.  Aby bylo liniové prostranství vnímáno jako obchodní ulice, 
dopomohlo by mu prostorové vymezení stavebním objemem. Subcentrum se nachází na 
křižovatce s ulicí Velkomoravskou – jednou z celoměstsky významných tříd. Je žádoucí vnímat 
roh Kmochovy, kde se v nízkopodlažních budovách nachází řada služeb včetně pošty, jako 
těžiště, které je jak vstupem do obytné oblasti, tak veřejným prostranstvím v rozšíření významné 
třídy. Veřejný prostor by měl navázat na budovy veřejné vybavenosti a vytvořit pobytovou a 
společenskou plochu. Do budoucna je tato křižovatka vhodným prostranstvím pro nahrazení 
nízkopodlažních budov novým architektonickým objemem, který by v sobě slučoval komunitní 
potřeby místa. Linii existujících obchodů v nižších domech podél kmochovy výrazně chybí možnost 
k expanzi do parteru. Místo nevyužitelných křovin by zde měla vzniknout pobytová plocha s 
posezením umožňující kontakt obyvatel z okolí, kteří sem přišli na nákupy, a případnou existenci 
předzahrádek. Směrem k zelenému prostranství mezi obytnými budovami na konci Kmochovy lze 
pozorovat několik již fungujících „aktivačních bodů“ (např. občerstvení). Ty je potřeba podpořit 
nenáročnými, ale funkčními plochami pro posezení. Jejich princip je možné nadále rozvíjet – 
aktivační body v travnatých prostranstvích v místě mohou mít podobu malého dětského hřiště, 
plácku s posilovacími stroji atd. Uchopení sídlištního areálu vyžaduje jasné definování směrů, os a 
hlavních stromových linií. Páteřním ulicím v místě by pomohlo dovybavení stromořadím, které by 
zlepšilo čitelnost prostředí. Přítomnost stromů také napomáhá pozitivnímu vnímání místa z úhlu 
pohledu chodce a tvoří přechodový prvek velkého měřítka sídlištích budov a měřítka člověka. 
Návrh postupu:
V lokalitách tohoto typu se výrazně vyplatí zahájit obnovu veřejných prostranství v součinnosti 
s obyvateli. Vhodné je také vytipovat a oslovit existující spolky a komunitní uskupení v místě. 
Výsledky workshopu s obyvateli a místními iniciativami, ideálně pod vedením architekta, by měly 
být zaimplementovány do realizace zpracované územní studie. (arch. Blažek) Místo je také součástí 
ulice Velkomoravské, která by si zasloužila celkovou koncepci, a jeho role důležitého subcentra by 
v ní měla být reflektována.

stávající stav

schéma přístupu M 1:5000stávající stav M 1:5000 vyznačení v rámci města M 1:250000

T5

typ vp

legenda schématuref.: park a náměstí Krakov, Praha, ČR

vymezení nástroji urbanismu

potenciál pro doplnění stromořadí
potenciál pro expanzi budov do parteru
iniciační prvek ve vp
důležitá budova z hlediska náplně

důležitá urbanistická osa

těžiště území
optimalizace parkování
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29  Olomoucké forty
49.5748533 N, 17.2162675 E (Fort XIII na Nové Ulici)

I. Typolog. kat. vp: specifická vp
II. Význam. hierarchie: celoměstský
III. Urb. charakter: areálová  
   struktura
Lokalita:  x (více lokalit) 
(dle ÚP)      
     
Celoměstská
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Jedná se o pozůstatek původního pevnostního systému. Mezi lety 1747 - 1757 se Olomouc 
z rozhodnutí císařovny Marie-Terezie stala velmi moderní bastionovou polygonní pevností s 
množstvím redut a předsunutých pevnůstek. Poté následovala výstavba fortů - šlo o věnec 
17,  později 21 pevnůstek kolem celého města, který předsunul obrannou linii. Z Olomouce se 
tak stalo město s ojedinělým příkladem realizace fortového opevnění. V současné chvíli forty 
převážně nespadají do majetku města a jen několik objektů je veřejnosti zpřístupněných (někdy 
jen k výjimečným událostem) - jedná se např. Fort II Radíkov, Fort XXII „Lazecký“ v Černovíře, 
Fort XIII na Nové Ulici, Fort XVII Křelov (mimo území statutárního města Olomouce). Pozůstatky 
opevněné Olomouce, včetně některých fortů, propojuje naučná stezka „Cesta po pevnůstkách 
císařsko-královské olomoucké pevnosti“ (celkem má přes 80 kilometrů). 

Příklady fortů:
Fort XIII na Nové Ulici je jedním ze čtyř reduitových fortů (vnitřní prstenec opevnění). Se stavbou 
se začalo v roce 1851. Za První Republiky zde byla plemená stanice vepřů. Na konci II. světové 
války zde byla vykonána exekuce 17 obyvatel Kožušan, kteří se postavili se zbraní v ruce na odpor 
ustupujícím Němcům. 
Fort XV. v Neředíně je jediný z objektů, který v roce 1866 vedl palbu proti postupující pruské 
armádě. Objekt je nyní v dezolátním stavu. Z jedné strany jej využívá soukromá firma, z druhé 
slouží jako hřiště pro paintball a kynologické cvičiště.

Doplňkové informace:
Na řešené území byly vypracovány tyto evidované územní studie:
US-56 Fort Šibeniční vrch, 2019 (MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, ječmen studio)
US-135 Nová Ulice - u fortu XIII, 2018 (Š.Zatloukal, ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.)

Popis potenciálu místa:
Forty v rámci Olomoucké struktury mají z hlediska veřejných prostranstvín v zásadě dva hlavní 
potenciály:
a) Zpřístupňování, či částečné zpřístupňování fotů veřejnosti. Možné je pouze samotné 
umožnění vstupu do areálu fortu, podpořené méně náročnými zásahy z hlediska veřejného 
prostoru a údržby - fort se může stát např. výletním cílem. Dále je možné pro forty aktivně hledat 
náplň  - nabízí se aktivity spojené s pevnostní minulostí (historické výstavy, workshopy pro děti..) 
podpořené vybaveností (restaurace, obchůdek). Dobrým příkladem pro ostatní je obnova Fortu 
XIII, kdy nový majitel investoval značné prostředky do obnovy, zřídil zde muzeum (Muzeum 
Lagerfort XIII - Ziegelschlag), typickou vojenskou hospodu a pořádá zde ukázky. Forty také můžou 
velmi dobře sloužit jako dějiště festivalů, koncertů, divadla pod širým nebem atd. Třetí možností 
je hledat pro forty zcela novou náplň, sloužící veřejnosti (galerie, sportovní vyžití, koncertní 
prostory, knihovna, součást univerzity...). V principu platí, že každý zásah, který objekty nějakým 
způsobem otevře veřejnosti a napojí je na okolní strukturu, je přínosný. 
b) Podpora fortů jako sítě  - prvku, který se propisuje do okruhu kolem celého města. Takové 
vnímání se do veřejného prostoru má potenciál propsat ve formě cílů turistických a naučných 
stezek a cyklostezek a může výborně sloužit jako motiv pro propojení rekreační cestní sítě - např. 
jako součást PRP - přírodně rekreačního prstence (viz. Strategie zeleně). Vojenská minulost je 
navíc téma, které může do Olomouce přitáhnout návštěvníky z širokého kontextu a fungovat 
jako alternativa k historickým turistickým atrakcím městského centra.
Scénář rozvoje (zadání):
Obě roviny vyžadují celkovou strategii přístupu města k fortům, zahrnující i majetkovou otázku. 
Součástí celkového přístupu jsou nejen konkrétní fyzické zásahy, ale i budování a zlepšování 
povědomí o fortovém prstenci v podobě výletních map, přednášek, informačních akcí atd.
Návrh postupu:
Vypracování nové koncepční studie  - strategie, která by zahrnovala všechny zachované forty, torza 
fortů a případně všechny další fortifikační pozůstatky a formulovala celkový přístup k jejich úloze 
v rámci města, jejich cílové náplni a jejich vzájemnému propojení.

stávající stav - Fort XV, Neředínstávající stav - Fort XIII na Nové Ulici

schéma přístupu M 1:7500stávající stav M 1:7500 vyznačení v rámci města M 1:250000

T5

typ vp

legenda schématuref.: Kostřín, Polsko

zlepšení pěší prostupnosti

důležitá budova z hlediska náplně

T4

ref.: pevnost Kostřín, 
zpřístupněná veřejnosti
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30  lokální centrum ulice Táboritů, Bělidla
49.5991217 N, 17.2824406 E 

I. Typolog. kat. vp: náves
II. Význam. hierarchie: lokální
III. Urb. charakter: blok. rozvolněná
   struktura

Lokalita:  09 - Chválkovice,  
   Pavlovičky, Bělidla
   
Celoměstská
témata:

Základní charakteristika prostranství:
Náves je situována v oblasti severně od břehu řeky Bystřice, Jedná se o ulicovou náves s linií 
vzrostlých stromů procházející středem prostoru. Ta je umístěna do travnaté plochy a tvoří velmi 
příjemný obytný prostor, jehož potenciál však není zcela využit. Do návsi se orientuje mateřská 
škola a v severní části také škola základní s udržovanou předzahrádkou. Její vstup je směrován 
do nejširší části návsi, kde se nachází také Hostinec Na Blajchu. Parkování se orientuje zejména 
k budově hostince a k budově školy. Vedle parkovacích stání jsou umístěny úřední desky obce 
a také boží muka, která by mohla získat důstojnější pozici v celém prostoru návsi. Obecně je 
prostor návsi u hostince neutěšený, dominuje mu dopravní vyasfaltovaná plocha. Základní škola a 
hostinec by měly získat větší a lépe vyřešený předprostor. Informace o dění v obci  - úřední deska, 
reklamní plocha a odpadové hospodářství by mohly být vyřešeny přívětivějším a promyšlenějším 
způsobem, než je tomu nyní.

Doplňkové informace:
Na řešené území nebyla vypracována evidovaná územní studie. 
Náves/náměstíčko je jednou ze zastávek na nenáročné okružní trase, jejíž hlavní část vede kolem 
řeky Bystřičky. Cesta podél vody je pro zajímavost naplánována tak, aby v určitém úseku vedla 
vždy po jiném břehu řeky, podle toho, jak to okolnosti dovolují. 

Popis potenciálu místa:
Místo má kvalitní urbanistický základ, disponuje vzrostlou zelení i veřejnou vybaveností, má tak 
výrazný potenciál být přívětivým lokálním centrem a přirozeným místem setkání obyvatel.
Scénář rozvoje (zadání):
Hlavním motivem obnovy centra Bělidel by měl být vznik lokálního centra, jehož specifické 
potřeby by měly být zjišťovány v komunikaci s místními.  Místo vyžaduje lepší a čitelnější zónování 
ploch dopravních a pobytových, které je předpokladem pro zapojení budov veřejné vybavenosti 
do veřejného prostranství. Jde především o prostor před školou (lze se soustředit na vymezení 
adekvátního předprostoru, použití adekvátního, přívětivějšího povrchu, doplnění vybavenosti 
pro návštěvníky) a zapojení zahrádky v místě přítomné hospody, která má pro prostranství 
výrazný společenský potenciál, je od něj však zcela odříznuta. Výrazně by napomohla redukce 
neopodstatněně rozlehlé dopravní plochy v křižovatce Bendlova / Táboritů ve prospěch plochy 
pobytové a optimalizace/přemístění parkovacích stání, která se nacházejí zrovna v místě 
potenciálního společenského středu prostoru. Důležitá je zde práce s detailem a identifikací 
- vytváření příležitostí k posezení a setkávání pro obyvatele, práce s kultivovaným informačním 
systémem, nástěnkami. K úvaze je přemístění božích muk, která svým současným umístěním 
v keřové skupině zabraňují průchodu podél fasád domů a mohla by v rámci obnovy návsi hrát 
výraznější roli. 
Náměstíčko se nachází relativně nedaleko břehu řeky Bystřice. Podpoření okružních, turistických 
tras podél toku řeky může přispět k vnímání centra Bělidel jako jednoho z cílu na trase a např. 
generovat větší využití předzahrádky Hostince.

Návrh postupu:
Participace se zapojením místních obyvatel. Formulace zadání pro vypsaní architektonické soutěže 
na řešení centra obce.

stávající stav

schéma přístupu M 1:2500stávající stav M 1:2500 vyznačení v rámci města M 1:250000

T5

typ vp

legenda schématuref.: Moravská Nová Ves, ČR

T8

potenciál pro expanzi budov do parteru

důležitá budova z hlediska náplně
optimalizace dopravních profilů

optimalizace parkování

lokální centrum
zapojení lokální komunity
doplnění pobytových příležitostí
důležitý prvek ve vp
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5. Generel
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APLIKACE GENERELU

plovoucí značka vybrané veřejné prostranství

 » kapitola 4: 30 vybraných veřejných prostranství
Pro ulici Táboritů jsou zpracována podrobnější doporučení v 
rámci třiceti vybraných prostranství.

plovoucí značka lokální centrum

 » kapitola 3.3.5 významová hierarchie

Pro ulici Táboritů platí princip:

aktivní využití

plovoucí značka charakter

 » kapitola 3.3.2 fyzický charakter

Pro ulici Táboritů platí : 

smíšený charakter

pobytový charakter

V místě se nacházejí budovy veřejné 
vybavenosti – škola, školka, hospoda, a 
zároveň má příjemné měřítko a charak-
ter podpořený vzrostlou zelení. To vše 
nahrává jeho pozici přirozeného spole-
čenského centra a jeho obnova by se 
měla zaměřit na posílení tohoto poten-
ciálu.

Ulice Táboritů je typickým repre-
zentantem návsi, jejíž výsledný charakter 
bude kombinovat zelené a zpevněné 
plochy, a kde vzrostlá zeleň hraje vý-
znamnou kompoziční roli, která by měla 
být posílena.

Náves Bělidel je typickým zástupcem 
veřejného prostranství, které má nabízet 
příležitosti pro setkávání. Obnova by 
měla myslet na dostatek příležitostí k 
pobytu a možnosti aktivního využití.

Doporučení Generelu platí pro úpravy VP ve stabilizovaných a zastavěných územích i 
prostranstvích vyžadujících celkovou novou koncepci - názorný způsob použití mapové a 
textové časti dokumentu je uveden níže na příkladu ulice Táboritů. Pro nová VP v plo-
chách přestavby a zastavitelných plochách jsou pravidla rozvedena v rámci kapitoly » 3.1 
Typologie, Typologické podkategorie, Specifická veřejná prostranství str. 26
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šrafa veřejné prostranství 

 » kapitola kapitola 3.1.2 typologické 
podkategorie: náves

Pro ulici Táboritů platí principy:

rozvoj a posilování venkovských 
center

šrafa areálová struktura – škola

 » kapitola kapitola 3.3.1 urbanistický 
charajkter: VP areálů

šrafa upozorňuje na školní areál 
bezprostředně navazující na veřejné 
prostranství

šrafa hierarchie – celoměstský vý-
znam - prodloužení

 » kapitola 3.2.5 podkategorie vý-
znamové hierarchie

pro prostranství platí princip:

obytná kvalita

pobytová kvalita nadřazená dopravní 
funkci

historický kontext

Ulice Táboritů je typickým zástupcem 
center původních venkovských oblastí, 
jejichž úlohu doporučuje koncepce posi-
lovat. Má potenciál ovlivnit své širší okolí 
a stát se jeho společenským centrem. 

Poměr dopravních a pobytových ploch 
a umístění parkování je důležitým téma-
tem obnovy ulice Táboritů. Rozšířená 
a potenciálně nejživější část návsi, ke 
které se orientuje jak škola, tak hospoda, 
je zrovna místem parkování a neefek-
tivně širokého profilu silnice. Zlepšení 
prostorového uspořádání ve prospěch 
pobytových ploch může významně posílit 
společenskou funkci prostranství.

Bělidla mají zajímavou historii vesni-
ce, která se přesouvala v reakci na 
výstavbu hradeb. V ulici Táboritů je 
umístěn kamenný kříž, který se může 
stát hodnotným motivem v rámci 
obnovy, a nedaleko v Libušině ulici 
kaplička a sloup se sochou Panny 
Marie, s jejímž lepším napojením na 
centrální náves a zapojením do ve-
řejného prostranství se dá také velmi 
dobře pracovat.

Prostranství navazuje na síť hierar-
chicky významnějších ulic a je vhodné 
jeho obnovu propojit i s úvahami 
o navazujících trasách – automo-
bilových, pěších, cyklistických. Do 
prostoru ústící ulice by náves měla na-
pojit na širší okolí. Nástrojem, posilu-
jící toto lineární napojení je zvyšování 
obytnosti ulice, doplňování kvalitních 
pěších a cyklistických propojení a 
stromořadí.



potenciální VP (převzato z ÚP - plovoucí značka VP)

obchodní plocha - plovoucí značka VP

zastávka vlaku

Sloup Nejsvětější Trojice

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

areál letiště

SOUHRNNÁ LEGENDA K VÝKRESŮM GENERELU VP

Informativní / podkladové vrstvy
hranice města Olomouce

VP v roli lokálního ohniska

plochy lesní dle ÚP

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)

VP sídlišť

areál fakultní nemocnice

VP zón a areálů

plochy přestavby

plochy zastavitelné

Území s rozvojem podmíněným ÚS

reprezentativní

kamenný

nadměstský význam

celoměstský význam

celoměstský význam - potencionální prodloužení

celoměstský význam - hlavní třídy

celoměstský význam - hlavní třídy - potencionální prodloužení

lokální význam
označení vybraného (klíčového) veřejného prostranství

smíšený (kamenný+zelený)

zelený (parkově upravený)

pobytový

pobytově-reprezentativní

Území s rozvojem podmíněným RP

kód označení ÚS / RP- zpracovaná dokumentace 

kód označení ÚS / RP - dosud nezpracovaná dokumentace 

parková prostranství  - zeleň parková dle ÚP stávající / plánovaná

plochy zemědělské dle ÚP

parková prostranství  - areál hřbitovů

plochy veřejné rekreace stávající / plánované dle ÚP

plochy vodní a vodohospodářské dle ÚP

plochy individuální rekreace dle ÚP

areál ZOO

zeleň liniová  - návrh dle ÚP

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

katastrální mapa - budovy (zdroj: ČÚZK)

katastrální mapa (zdroj: ČÚZK)

Veřejný exterier města  - plochy příměstské a rekreační krajiny

Veřejná prostranství  - parková prostranství, systém sídelní zeleně
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 /

 /
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železniční dráha, vlečka
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Návrhové vrstvy generelu vp
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 /
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hranice města Olomouce
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ROZVRŽENÍ MAPOVÝCH LISTŮ
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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)

82Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



01

83Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



02

84Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



03

85Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



04

86Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



05

87Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



06

88Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



07

89Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



08

90Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



09

91Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



10

92Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



11

93Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



12

94Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



13

95Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



14

96Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



15

97Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



16

98Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



17

99Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



18

100Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



19

101Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



20

102Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



21

103Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



22

104Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



23

105Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



24

106Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



25

107Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



26

108Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



27

109Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



28

110Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



29

111Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



30

112Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



31

113Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



32

114Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



33

115Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



34

116Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



35

117Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



36

118Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



37

119Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci



120Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

6. Standardy

Kapitola sestává z návrhových doporučení pro jednotlivé složky veřejných 

prostranství. Standardy jsou platné jak pro veřejná prostranství nově 

vznikající, tak pro obnovu veřejných prostranství s přihlédnutím k stávající 

situaci a technické realizovatelnosti uvedených principů.
6.1 DOPRAVA

6.2 ZELEŇ

6.3 POVRCHY, MATERIÁLY

6.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ

OBSAH:



121Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

6.1 DOPRAVA
Veřejná prostranství slouží k umožnění pohybu jejich jednotlivým uživatelům skrze 
město. Slučují v sobě celou řadu požadavků, které vedou k funkčnímu rozdělení 
prostoru a organizaci pohybu. Pouhé splnění technických požadavků na dopravu ve 
veřejných prostranstvích však příjemný, obytný prostor netvoří. Ubytování jednot-
livých druhů dopravy a jejich uspořádání je podřízeno celkové kompozici prostoru, 
jejímž cílem musí být i pobytová kvalita místa.

6.1.A NÁVRHOVé PRINCIPY - USPOŘÁDÁNÍ ULIČNÍCH PROFILů

SDÍLENÝ PROSTOR BEZ MOTOROVÉ DOPRAVY

SDÍLENÝ PROSTOR S MOTOROVOU DOPRAVOU

OBSLUŽNÉ ULICE SE ZKLIDNĚNÝM PROVOZEM

ZKLIDNĚNÉ VÝZNAMNÉ ULICE

DOPRAVNĚ ZATÍŽENÉ ULICE

6.1.B NÁVRHOVé PRINCIPY

PREFERENCE ŠETRNÝCH MÓDŮ DOPRAVY

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ

ZKLIDNĚNÉ VJEZDY DO OBYTNÝCH OBLASTÍ

OBSAH:

6.1.2 TéMATA SPECIFICKÁ PRO JEDNOTLIVé CHARAKTERY Z GENERELU

6.1.2.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA

6.1.2.2 BLOKOVÁ KOMPAKTNÍ STRUKTURA

6.1.2.3 BLOKOVÁ ROZVOLNĚNÁ STRUKTURA

6.1.2.4 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA

6.1.2.5 AREÁLOVÁ STRUKTURA

6.1.2.6 ROSTLÁ VESNICKÁ STRUKTURA

6.2 PODTéMATA DOPRAVY

PĚŠÍ PROSTOR

VEŘEJNÁ DOPRAVA

CYKLISTICKÁ OPATŘENÍ

KŘIŽOVATKY

SJEZDY, VJEZDY DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

PARKOVÁNÍ

SCHODIŠTĚ, RAMPY, VÝTAHY

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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6.1.A USPOŘÁDÁNÍ ULIČNÍCH PROFILů

Ulice má jeden daný parametr - urbanistickou šířku, a jeden proměnlivý parametr - 
uspořádání profilu, které je odvislé od požadovaného dopravního zatížení ulice. V prin-
cipu platí, že čím vyšší je intenzita jednotlivých druhů dopravy, které má ulice ubytovat, 
a čím k větším rozdílům mezi rychlostmi jednotlivých uživatelů ulice dochází, tím větší je 
snaha o jejich oddělování - segregaci. Segregovaná doprava s sebou ve vztahu k obytnosti 
nese řadu problémů. Logika ochrany chodců a dalších zranitelnějších uživatelů veřejných 
prostranství před automobilovou dopravou je pochopitelná, vytváří ale ve veřejném 
prostoru začarovaný kruh požadavků vedoucích stále k dalším a dalším ochranným 
opatřením snižujícím obytnost prostoru. Opatření segregované dopravy nevedou pouze 
k vyššímu bezpečí chodců, ale také k pohodlnějšímu a jednoduššímu rychlému průjezdu 
automobilem městem. Tím se automobilová doprava stává snadným a jednoduchým 
způsobem přepravy, po kterém se zvyšuje poptávka a prostorové nároky na něj rostou, 
čímž rostou nároky na „tvrdá“ opatření ochrany zranitelnějších uživatel  - fyzická od-
dělení, zábradlí, zábrany, dopravní značení atd. V rámci městské struktury je úvaha o 
segregované dopravě většinou také spojena s hierarchizací uličních prostor  - hlavní 
urbanistické tahy se stávají hlavními tahy dopravními a pobytová funkce se přemisťuje 
do lokálních veřejných prostranství a vedlejších ulic. Segregace se tak neodehrává jen v 
rámci uličního profilu, ale v rámci různých veřejných prostranství města  - některé ulice 
slouží více motorové dopravě, jiné pobytu. To, že za hlavní dopravní tahy automaticky 
považujeme také hlavní urbanistické třídy, je však určitým převrácením historické logiky, 
kdy právě kostra městských tříd byla soustavou těch nejživějších veřejných prostranství 
s nejvyšší koncentrací jejich uživatelů. Další efekt, který s sebou uvažování o segregaci 
jednotlivých druhů dopravy přineslo, je kromě oddělování uživatelů veřejných prostran-
ství také oddělování jednotlivých profesí, které se na tvorbě veřejných prostranství 
podílejí (architekt, dopravní inženýr). Jakkoliv je samozřejmě účast odborníků na tvor-
bě prostranství důležitá, někdy vede pouhé naplnění dílčích požadavků a projektování 
pouze dílčími specialisty k řešením nekoncepčním, která spíše naplní určité nároky, ale 
nevnímají městský prostor jako harmonický celek.  Na druhé straně úvah o společném 
pohybu jednotlivých uživatelů VP městem je princip integrované dopravy, kdy se míří 
na co nejvyšší míru společného užívání prostoru bez oddělujících bariér. Bezpečnost je 
v takovém případě zajištěna nikoliv restriktivně, fyzickými bariérami, ale principem, na 
základě kterého sami uživatelé v prostředí, kde nikdo není vyloženě nadřazen, na sebe 
intuitivně vzájemně dávají pozor a přirozeně se situaci přizpůsobují. Předpokladem pro 
vytváření integrovaných veřejných prostranství je využívání nástrojů pro zklidňování do-
pravy viz » 1.1.B využití nástrojů pro zklidňování dopravy.
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s04 Příklady uličních profilů a charakterů jejich provozního uspořádání
Tabulka představuje ukázky možných řešení uspořádání uličních profilů v závislosti na šířce ulice.

[ schémata: uliční profily ]

 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

 

C 
1 
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příklady uspořádání uličních profilů různých dopravních zatížení v závislosti na šířce zdroj: Manuál tvorby veřejných prostranstvá, Kancelář veřejného prostoru, 2014/16, IPR Praha
pozn.: uliční profil je třeba koordinovat s inženýrskými sítěmi a odvodněním dešťových vod z komunikace, v souladu s platnými studiemi, standardy města
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SDÍLENÝ PROSTOR BEZ MOTOROVé 
DOPRAVY

ulice Kačení, Olomouc. Historická ulička sloužící jako pěší propojka.ulice 26. října, Olomouc. Sdílený prosotr bez motorové dopravy.
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s05 Ulička (šířka 4 m) s06 Pěší zóna (šířka 30 m)

069 Lokální pěší a cyklistická propojka
[ Praha 6, Skupova ]

070 Ulička v historickém městě
[ Praha 1, Jalovcová ]

[ schémata: uliční profily ]

 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Sdílený prostor

C 
1 
1
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 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Sdílený prostor

C 
1 
1

Ve sdíleném prostoru bez motorové dopravy užívají veřejné prostranství společně chodci 
a často také uživatelé bezmotorové dopravy na kolech, koloběžkách, kolečkových brus-
lích atd., zpravidla všichni v jedné úrovni bez zónování. Je vhodný pro ulice a náměstí v 
historickém centru s živým, komerčním parterem, a dále pro vedlejší uličky a pěší pro-
pojky v ostatních oblastech města.

příklady ulic v Olomouci spadajících do této kategorie:

26. října
Kačení
Mahlerova
Hrnčířská
Divadelní
Barvířská
Úzká

pěší zóna zdroj: Manuál tvorby veřejných prostranstvá, Kancelář 
veřejného prostoru, 2014/16, IPR Praha

ulička
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s07 Lokální ulice (šířka 8 m)
Lokální ulice se sdíleným prostorem 
pro všechny uživatele v jedné úrovni.

s08 Obchodní ulice (šířka 24 m)
Sdílený prostor s veřejnou dopravou na městské třídě. Reprezentativní, celoměstsky 
významné veřejné prostranství.

073 Sdílený prostor před školou v režimu obytné zóny
[ Praha 7, Tusarova ]

074 Sdílený prostor zklidněné ulice v režimu obytné zóny
[ Praha 7, Bubeneč ]

[ schémata: uliční profily ]

 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Sdílený prostor

C 
1 
1
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 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Sdílený prostor

C 
1 
1

Dolní náměstí, Olomouc. Prostor sdílený pěšími a dopravní 
obsluhou.

Lange Gasse, Vídeň. Příklad ulice se sdíleným prostorem pro pěší, 
motorovou i bezmotorovou dopravu. zdroj: la21wien.at

SDÍLENÝ PROSTOR S MOTOROVOU 
DOPRAVOU

obchodní ulice zdroj: Manuál tvorby veřejných prostranstvá, 
Kancelář veřejného prostoru, 2014/16, IPR Praha

lokální ulice 

Vzrůstajícím trendem v řadě evropských měst je realizace všech druhů provozu (pěší-
ho, bezmotorového, automobilového a případně i hromadné dopravy) na jedné sdí-
lené ploše. Z hlediska bezpečnosti musí být provoz automobilové a hromadné dopravy 
omezen  - nejčastěji jde o obytnou zónu s nejvyšší povolenou rychlostí 20 km/h. Povrch 
sdíleného prostoru je zpravidla v jedné výškové úrovni. Přesto, že realizace sdílených 
prostor může výrazně zatraktivnit veřejné prostranství ulice, zvýšit pobytovou kvalitu, 
vést uživatele k pozornosti a přispívat k bezpečnosti, není samozřejmě při současných 
dopravních zatíženích možná všude. Je třeba ji volit tam, kde lze dosáhnout nízké intenzi-
ty automobilového provozu, na celkovém úseku o maximálně přibližně 300 m. Sdílený 
prostor s motorovou dopravou je nutné navrhovat v první řadě přehledně tak, aby se v 
něm jednotliví uživatelé snadno orientovali. Pro tento typ uspořádání uličního profilu 
se ve velké míře využívají nástroje pro zklidnění dopravy viz » 6.1.B využití nástrojů pro 
zklidňování dopravy, kromě sjednocené výškové úrovně často také nepřímé vedení prů-
jezdu, intenzivnější výsadba zeleně či přítomnost mobiliáře v uličním profilu.
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OBSLUŽNé ULICE SE ZKLIDNĚNÝM 
PROVOZEM

Jihoslovanská, Olomouc. Příklad klidné ulice s pásem pro 
stromořadí.

Vídeň. Příklad kultivovaně řešené klidné ulice v blokové zástavbě 
-  dlážděnou plochu v úrovni chodníku řidiči naznačuje, že vjíždí do 
zklidněného prostoru.

Plaza del Centre, Barcelona. Město Barcelona si stanovilo zřídit
75 % v režimu s maximální povolenou rychlostí 30 km/h

Wanklova, Olomouc. Příklad jednosměrné ulice v kompaktní 
blokové zástavbě s umístěním zelených předzahrádek a s 
materiálově odlišenými pruhy pro parkování.

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy 2014IPR/SDM/KVP

71

077 Klidná ulice na sídlišti
[ Praha 8, K Olympiku ]

078 Klidná ulice ve vilové zástavbě
[ Praha 10, Chládkova ]

s09 Obslužná ulice (šířka 15 m)
Obslužná ulice s dvěma stromořadími, s oboustranným parkováním, 
obousměrným provozem jízdních kol a komfortnějšími chodníky.

s10 Obslužná ulice (šířka 15 m)
Obslužná ulice v minimálních parametrech pro dvě stromořadí, 
s oboustranným parkováním a s obousměrným provozem všech vozidel.

[ schémata: uliční profily ]

 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Klidné a zklidněné ulice

C 
1 
2
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 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Klidné a zklidněné ulice

C 
1 
2

obslužná ulice (šířka 15 m) zdroj: Manuál tvorby veřejných 
prostranstvá, Kancelář veřejného prostoru, 2014/16, IPR Praha

obslužná ulice (šířka 15 m)

Jde o ulice v obytných částech města s relativně nízkou zatížeností automobilovou do-
pravou, ve kterých je pohyb pěší a ostatní dopravy oddělen, nejčastěji situováním pěší-
ho provozu na chodníky. V takových ulicích je vhodné usilovat o co největší pobytovou 
kvalitu, která pak vede k zatraktivnění celých oblastí. Nástrojem zklidnění je v první řadě 
zpravidla omezení rychlosti, nejčastěji v režimu zóna 30 (často nazývané také Tempo 
30). Dalšími nástroji je omezování šířky jízdních pruhů a plošná přednost v křižovatkách 
zprava. Ve zklidněných ulicích se tak přirozeně zlepšují podmínky pro cyklisty i poby-
tovost místa. Zklidněný charakter lze dále podpořit dalšími opatřeními » 6.1.B využití 
nástrojů pro zklidňování dopravy, jakými je integrace zeleně v podobě zelených ploch, 
stromořadí, či dalších prvků modrozelené infrastruktury. Lze také využít střídavého par-
kování, vysazených chodníkových ploch, zvýšených ploch v křižovatkách a místech pře-
cházení. Provoz vozidel je natolik pozvolný a zklidněný, že zpravidla umožňuje společný 
pohyb cyklistů a automobilů, a přecházení ulice chodci v podstatě kdekoliv. Provoz cyklis-
tů je zpravidla obousměrný i v případě jednosměrného vedení vozidel.

příklady ulic v Olomouci spadajících do této kategorie (s cílovým charakterem ulic se 
zklidněným charakterem):

Koželužská
Švermova
Tylova
Havlíčkova
tř. Spojenců
Dukelská
Wanklova
Kpt. Nálepky
Jihoslovanská
Wanklova
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ZKLIDNĚNé VÝZNAMNé ULICE
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081 Živá obchodní ulice v úzkém profilu 17 m
[ Praha 3, Seifertova ]

082 Klidná obchodní ulice s asymetricky umístěným stromořadím 
mezi vozovkou a tramvajovým pásem
[ Praha 6, Bělohorská ]

s11 Ulice s tramvají (šířka 15 m)
Ulice s tramvají v centru města s komfortními chodníky 
a nízkou intenzitou automobilového provozu.

s12 Obchodní třída (šířka 24 m)
Na zklidněné městské třídě sdílejí vozidla společně vozovku a výrazná část prostoru je 
určena chodníkům, vhodné je zajištění stromořadí i krátkodobého stání pro automobily.

[ schémata: uliční profily ]

 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Významné ulice se zklidněným provozem

C 
1 
3
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 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Významné ulice se zklidněným provozem

C 
1 
3

Sokolská u Kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, 
Olomouc. Příklad významné ulice s vedením tramvajové trati v 
historickém centru města, zde s velmi úzkým pěším prostorem.

Sokolská, Olomouc. Příklad významné ulice s vedením tramvajové 
trati v historickém centru města.

Projekt na rekonstrukci Revoluční, Praha. Příklad projektu obnovy 
významné městské třídy s využitím prvků zklidnění dopravy. Autor 
projektu: AOC, zdroj: aoc.archi

Moskevská, Praha. Příklad obnovy významné městské třídy, autor: 
Jakub Cigler architekti, zdorj: jakubcigler.archi

Jde zejména o celoměstsky významné třídy » 3.2.5 podkategorie významové hierarchie 
- celoměstsky významné třídy  s relativně vyšší intenzitou dopravy a s potenciálně živým 
parterem, kde je rychlost zpravidla omezena na 30 km/h, případně 50 km/h.  I zde je 
vhodné využití řady nástrojů pro zklidnění dopravy » 6.1.B využití nástrojů pro zklid-
ňování dopravy, zejména rozšiřování chodníkových ploch za účelem komfortního pěšího 
pohybu a navýšení možností pro expanzi parteru do uličního profilu, využití stromořadí 
a dostatečného množství bezbariérových komfortních míst pro přecházení. Z hlediska 
oddělení jednotlivých provozů se nejčastěji využívá zvýšených ploch chodníků a in-
tegrovaného provozu ostatních druhů dopravy v ploše vozovky s prostorovým zohledně-
ním průjezdu cyklistů. 

příklady ulic v Olomouci spadajících do této kategorie (s cílovým charakterem ulic se 
zklidněným charakterem):

1. máje
Třáda Svobody
Pekařská
Denisova
Masarykova tř.
1. máje
Palackého
Chválkovická
Tovární

významná ulice (šířka 24 m) zdroj: Manuál tvorby veřejných 
prostranství, Kancelář veřejného prostoru, 2014/16, IPR Praha

významná ulice (šířka 15 m)



128Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

DOPRAVNĚ ZATÍŽENé ULICE
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s13 Městská ulice (šířka 18 m)
Ulici s vyšší intenzitou automobilové dopravy zkvalitňují široké 
chodníky a vzrostlé stromořadí.

s14 Městská osa (šířka 40 m)
Městská třída se silným zatížením motorovou dopravou vyžaduje velkorysejší prostorové parametry s proporčně  
vyrovnaným zastoupením pěších ploch a možností oddělení jednotlivých druhů dopravy.

75

[ schémata: uliční profily ]

 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Ulice zatížené motorovou dopravou

C 
1 
4
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 Uspořádání
Uspořádání uličních profilů

Ulice zatížené motorovou dopravou
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1 
4

Jde o dopravně zatížené ulice, nejčastěji hlavní třídy » 3.2.5 podkategorie významové 
hierarchie - hlavní třídy, kde se rychlost nejčastěji omezuje na 50 km/h, alternativně 
30 km/h. Jednotlivé druhy dopravy jsou nejčastěji realizovaný jako výškově oddělený 
pěší chodník, tramvajový provoz vedený v samostatném tělese a prostorově vymezený 
cyklistický provoz, nejčastěji formou integračních opatření - cyklistických pruhů a kori-
dorů. Důležité je zajištění dostatečného množství příčných vazeb - standardně ve všech 
základních urbanistických vazbách, doplněných o další místa pro přecházení. Z nástrojů 
pro zklidnění dopravy » 6.1.B využití nástrojů pro zklidňování dopravy je klíčová zejména 
realizace dostatečně širokých chodníků, kvalitě také významně přispívá výsadba zeleně, 
zejména stromořadí.

Brněnská, Olomouc. 

Přerovská, Olomouc. Passeig de Gracia, Barcelona Příklad dopravně zatíženého 
50 m širokého bulváru s velmi velkoryse řešenou zelení. I ulice 
takového profilu může být součástí města, ne jej rozdělovat. 
zdroj: barcelonaturisme.com

Třída kosmonautů, Olomouc. 

příklady ulic v Olomouci spadajících do této kategorie:

tř. Kosmonautů
Brněnská
Přerovksá
Velkomoravská
Foerstrova
tř. Míru

dopravně zatížená ulice (šířka 40 m) zdroj: Manuál tvorby 
veřejných prostranství, Kancelář veřejného prostoru, 2014/16, IPR 
Praha

dopravně zatížená ulice (šířka 18 m) zdroj: Manuál tvorby 
veřejných prostranství, Kancelář veřejného prostoru, 2014/16, IPR 
Praha
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6.1.B Návrhové principy

preference šetrných módů dopravy

Návrh veřejného prostranství by se měl odvíjet od zajištění dostatečné ochrany jeho 
slabších uživatelů (chodců  - a to přednostně těch nejohroženějších, např. dětí a seniorů, 
cestujících veřejnou dopravou, cyklistů).

zajištění bezpečnosti ulice

Kvalitní ulice jsou bezpečné a lze je snadno přecházet v úrovni vozovky, ne podchody či 
lávkami. Společným jmenovatelem nových přístupů k bezpečnosti ulic je opouštění od 
„mechanických“ řešení (segregování chodců a dopravy, osazování bezpečnostních prvků 
jako např. zábradlí, rozšiřování jízdních pruhů) a orientace na celkové zklidňování do-
pravy, zkvalitňování prostorů z hlediska obytnosti a orientace na člověka, jeho měřítko a 
jeho psychologii.

využití nástrojů pro zklidňování dopravy

V kvalitním veřejném prostoru nepřevažuje dopravní charakter. Dědictví politiky rozvoje 
motorové dopravy zanechalo městům často naddimenzované jízdní pruhy a profily kři-
žovatek, které ubírají z uličních profilů prostor chodcům, zeleni a společenským příleži-
tostem. K zvyšování obytnosti ulice slouží celá řada nástrojů, především:

-  omezení rychlosti a úprava šířkového uspořádání ulice 
- minimalizování tranzitní části komunikace ve prospěch pobytových a společenských 
ploch

 Tato opatření lze kombinovat s řadou dalších nástrojů pro zklidnění dopravy, mezi které 
patří:

- plochy vozovky výškově srovnávané s plochami chodníků (celoplošně, či v místech kři-
žovatek  - vjezdů do obytných ulic, přechodů, u budov veřejné vybavenosti...)
- vysazené chodníkové plochy v křižovatkách, místech přechodů pro chodce a u zastávek 
tramvajové dopravy
- optické zklidňování materiálovým členěním - např. provedením parkovacích pásů v 
polopropustném povrchu, umístěním parkovacích stání v rámci povrchu chodníku, způ-
sobem kladení dlažby
- zúžení komunikace
- změna průběhu jízdního pruhu např. změnou režimu parkován
- výsadba zeleně, zejména stromořadí
- umístění městotvorného mobiliáře

ul. Fr. Zikmunda Wintra, Praha 6. Příklad kvalitního využití nástrojů pro zklidňování dopravy - vysunuté 
chodníkové plochy v nároží chráněné decentními sloupky, zvýšené vozovky v křižovatce,  materiálového 
oddělení parkovacího pásu

Dukelská, Olomouc. Pás stromořadí v zeleném pásu zásadně přispívá k příjemnému zklidněnému 
charakteru ulice.

bezbariérová řešení

Požadavky na bezbariérovost jsou dávány platnými předpisy, zejména vyhláškou č. 
396/2009 Sb., která stanovuje Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
pozemních komunikací a veřejného prostranství. Obecně platí, že všichni zranitelnější 
uživatelé potřebují veřejná prostranství jasná a dobře čitelná, která na sebe vzájemně 
kontinuálně navazují a umožňují souvislou cestu městem. Pouhé naplnění požadavků 
norem ještě nezajišťuje vytvoření smysluplných a jednoznačně čitelných prostranství.

zklidněné vjezdy do obytných oblastí

Při zvyšování obytnosti ulic platí, že je třeba začínat při vjezdu do obce. Pro řidiče by 
mělo být jednoznačně zřejmé, že vjíždí do jiného dopravního režimu, a to ideálně nejen 
v úrovni dopravního značení, ale i samotným charakterem uličního veřejného prostran-
ství. Více k tématu v kapitole » 6.3 povrchy a materiály.
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6.1.2 Témata specifická pro jednotlivé      
charaktery z Generelu

zklidněný, reprezentativní charakter

V posledních desetiletích prošlo historické centrum řadou úprav směřujících jeho do-
pravou výrazně zatížený charakter k zklidněnému, reprezentativnímu charakteru.  Zvláště 
úspěšná byla tato přeměna v oblasti Horního a Dolního náměstí. Je žádoucí dále v tomto 
trendu pokračovat a ulice a náměstí historického centra sjednocovat v reprezentativním 
a zklidněném charakteru, dopravou a s ní související infrastrukturou co nejméně zatí-
ženém. Mnohé ulice mají stále chodníky v úrovni vyšší, než je úroveň vozovky (Riegrova, 
Opletalova, Ostružnická a a další). Zde je žádoucí chodníky srovnávat na jednu úroveň s 
vozovkou a mířit na sdílené užívání ulic, které uživatele neomezuje na plochu chodníků, 
často velmi úzkou. Rozhodnutí o srovnání výškové úrovně je závislé na vhodnosti s ohle-
dem na památkový charakter místa.  Náměstíčkům a zákoutím s výrazným pobytovým 
potenciálem nesmí doprava dominovat - nejvýraznějšími negativními příklady jsou par-
kování na Náměstí Republiky a dominující smyčka s podélným parkováním na Blažejském 
náměstí. 

obytný charakter ulic

Bloková kompaktní struktura v mnohých místech trpí neadekvátním dopravním charak-
terem veřejných prostranství.  Dopravní uspořádání by mělo vycházet z preference še-
trnějších módů dopravy a vycházet z potřeb především chodců a těch nejzranitelnějších 
z nás. Měla by být systematicky doplňována příčná propojení a přechody pro chodce, 
které na mnohých místech chybí. Ulice uvnitř kompaktní blokové zástavby, charakteris-
tické vysokou obytnou kvalitou, by měly odpovídat převážně rezidenčnímu využití těchto 
lokalit. Je vhodné realizovat oblasti zklidněných ulic v režimu obytné zóny s převahou 
pobytové funkce, kde je pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel umožněn ve 
společném prostoru, popř. „zóny tempo 30“ s maximální povolenou rychlostí průjezdu 
motorových vozidel 30 km/hod. Dále by měly být hojně využívány i další nástroje pro 
zklidňování dopravy » 6.1.B využití nástrojů pro zklidňování dopravy , typicky například 
upozorňování řidičů na vjezd do klidné lokality přejezdem zvýšeným na úroveň chodníku.

jednoduše a intuitivně čitelný režim pěší zóny

Velká část historického centra funguje v režimu pěší zóny s různě přísnými pravidly 
vjezdu vozů dopravní obsluhy, taxi, cyklistů atd. V místech vjezdu do pěší zóny by úpravy 
dopravních ploch měly tuto skutečnost reflektovat  - řidiči by na fakt, že vjíždějí do zvlášt-
ního režimu mohli být upozorňování i jinými prostředky, než dopravním značením - např. 
úrovní vozovek srovnanou s úrovní chodníků.

6.1.2.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA 

6.1.2.2 BLOKOVÁ KOMPAKTNÍ STRUKTURA Histrorická ulička, Jihlava. Kvalitně provedená pěší propojka.

Náměstí Republiky. Olomouc Náměstím a pláckům s pobytovým charakterem v historickém centru 
nesmí dominovat doprava v klidu.

Kreuzberg, Berlin. Příklad ulice v kompaktní blokové zástavbě se vzrostlým stromořadím. Ve veřejném 
prostoru jsou využity prvky zklidňování dopravy - v tomto případě zvýšený pás signalizující vjezd do 
obytné ulice. V minimalizovaném profilu křižovatky je prostor na parkování kol.zdroj: grahlmann.
immobilien-de
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snížený negativní dopad parkování ve VP

V kontextu situace, kdy velká část blokové struktury „zachycuje“ dopravu směřující do 
centra, je žádoucí komplexně řešit dopravu v klidu v rámci objektů, vybudováním par-
kovacích domů, nebo na parkovištích mimo exponované lokality s dobrou dostupností 
do centra. U takových koncentrovaných parkovacích stání je třeba šetrně pracovat s 
prostorem a v ideálním případě je doplňovat o prvky zlepšující jeho kvalitu - parkoviště 
pod stromy má úplně jinou atmosféru, než pouze rozsáhlá vyasfaltovaná plocha. Par-
kování v ulicích by se pak mělo řídit zásadami uvedenými v kapitole » 6.1.3 parkování.

Charkovská, Olomouc. Příklad nevhodného parkování na původně zeleném pásu.

Prostranství v blízkosti bývalého autobusového nádraží u tržnice a prostranství u Husova sboru, 
Olomouc. Širší centrum za hranicí bývalých hradeb se v řadě urbanisticky neuchopených ploch 
proměnilo v parkoviště. Výzvou je dopravu v klidu zkoncentrovat na neexponovaná parkoviště, ideálně 
s využitím zeleně a dalších prvků modrozelené infrastruktury.

6.1.2.3 BLOKOVÁ ROZVOLNĚNÁ STRUKTURA

ulice odpovídající rezidenčnímu charakteru

Je vhodné realizovat oblasti zklidněných ulic v režimu obytné zóny s převahou pobytové 
funkce, kde je pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel umožněn ve společném 
prostoru.

Ulice rozvolněné blokové struktury, zejména pásy pro stromořadí, jsou příhodným prostorem pro 
realizaci liniových prvků hospodaření s dešťovou vodou. Ilustrační foto zachycuje způsob odvodnění 
zpevněných částí komunikace a propojení zasakovacího průlehu s nízkou vegetací a stromy. 

Kodaň. Příklad tzv. play street. Vnitřní část obytné zóny je primárně věnovaná hře místních dětí nebo 
sousedským aktivitám. 
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6.1.2.4 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA

hierarchizovaná síť ulic

V době, kdy je připravenost měst na klimatickou změnu důležitým tématem, jsou roz-
sáhlé vyasfaltované plochy, které neumožňují zasakování dešťové vody a přehřívají se, 
jedním z kritických nedostatků sídlišť. Je žádoucí tyto plochy eliminovat a ve veřejném 
prostranství pracovat s hierarchizováním cestní sítě. Obslužné silnice (na parkoviště, k 
vjezdům do garáží), by se svým charakterem neměly rovnat silnicím hlavním, mohou být 
např. realizovaný v alternativním povrchu » 6.3 povrchy a materiály  a v minimalizované 
šířce. Dalším problémem, kterým sídliště trpí, je vágnost a nejednoznačnost ploch ve 
veřejném prostranství  - často není jasné, k čemu jaké plochy mají sloužit, místa nejsou 
pojmenovatelná a obyvatelé se s nimi těžko identifikují. Kultivované a přiměřené řešení 
dopravních ploch je také prvním nástrojem, který k lepší organizaci a k funkčnímu zó-
nování ploch přispívá.

kultivované parkování

Dalším palčivým problémem sídlišť je parkování. Původní koncepce nebyly na současnou 
poptávku po parkovacích stáních koncipované, v důsledku čehož jsou veřejná prostran-
ství sídlišť často zahlcena chaoticky parkujícími auty. Je potřeba promyšlená parkovací 
politika, která se dívá na obytnou kvalitu veřejných prostranství sídliště jako na prioritu. 
Možnými nástroji je např. zavádění parkovacích zón, či zvyšování rozmanitosti nabídky 
způsobů parkování na sídlišti (od soukromých garáží přes parkovací domy na okraji 
území, až po stání na ulici) s motivací parkovat v objektech vně nebo na okraji sídliště v 
docházkové vzdálenosti. Rozsáhlé plochy a křižovatky, které umožňují živelné parkování, 
je nutné redukovat například vytažením chodníku do prostoru vozovky apod. Pro stáva-
jící plošná parkoviště i parkování podél vozovky v ulicích je důležité parkovací stání jasně 
definovat – např. Parkovací pásy a zálivy je vhodné vymezovat stavebními a materiálový-
mi úpravami »  6.1.3 parkování.

kvalitní pěší síť

Na sídlištích je klíčové zlepšování jejich pěší prostupnosti. Je žádoucí zvyšovat množ-
ství a kvalitu bezbariérových pěších propojení. Zkvalitnění pěší sítě spočívá především 
v zlepšení přehlednosti odstraňováním překážek před přechody, které brání v rozhledu 
(např. nevhodně parkující vozidla, keře, kontejnery apod.) a ve využívání nástrojů ke 
zklidnění dopravy, které vedou ke komfortnějšímu pěšímu pohybu přes dopravní ko-
munikace a podél nich. Je vhodné také vytipovávat cesty skrze zeleň, které by umožnily 
bezpečný průběžný pěší pohyb mimo dopravní komunikace  - např. v blízkosti škol.

zázemí pro bezmotorovou dopravu

Sídliště jsou koncipována tak, že nabízí řadu veřejné vybavenosti (zejména školky, školy) v 
blízkosti bydliště a obklopenou zelení. Jsou tedy ideálním prostředím, kde lze podporovat 
šetrné způsoby dopravy  - tomu je potřeba uzpůsobit vybavení (např. zřídit místa, kde je 
možné si kolo/koloběžku vypůjčit či bezpečně zamknout).

Sídliště Povel, Olomouc. Typickým problémem sídlišť jsou rozsáhlé nepropustné vyasfaltované plochy.

Lormont, Francie. Příklad kvalitního parkování na sídlišti. Parkovací místa jsou uspořádaná, 
jednoznačně vymezená a prostřídaná plochami zeleně. Autor: LAN architecture

Heinrich-Lübke Siedlung, Německo. Příklad kvalitního využití veřejných prostranství mimo dopravní 
komunikace pro vedení pěších cest. Autor: AS+P
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6.1.2.5 AREÁLOVÁ STRUKTURA

6.1.2.6 ROSTLÁ VESNICKÁ STRUKTURA

vstřícnost k pěším a uživatelům šetrných způsobů dopravy

V Olomouci najdeme areálové struktury sloužící různému využití. Svým měřítkem a vyu-
žitím je tato struktura náchylná na vytváření veřejných prostranství s výrazně utilitárním 
charakterem.  U areálů veřejné vybavenosti  - školních, sportovních… platí, že by měly 
být dobře přístupné hromadnou dopravou, ale také pěšky a na kole. Vnitřní prostředí 
musí být přehledné a prostupné pro pěší. Je nežádoucí veřejná prostranství sportovních 
areálů redukovat na odstavné plochy automobilů. U areálů průmyslových a výrobních je 
dobré eliminovat jejich negativní dopady na veřejná prostranství. Je vhodné omezovat 
čistě dopravní charaktery ulic, které areály vytvářejí, např. dobrým napojením těchto 
struktur na veřejnou a cyklistickou dopravu tak, aby se eliminovala nutnost dopravovat 
se k nim autem. Klíčová je také pěší prostupnost areálů v hustotě a směrech vedení 
odpovídajících urbanistické struktuře okolní zástavby nebo obvyklé hustotě v daném 
charaktru lokality.

čitelná pobytová řešení bez zbytkových ploch

Automobilová doprava je mnohdy dominujícím prvkem řady vesnických jader v Olomou-
ci. Myslet by se ale mělo zejména na pěší, upřednostňovány by měly být pobytové kvali-
ty místa. Je potřeba se vyvarovat takových úprav, které jsou motivované pouhým vyře-
šením dopravního problému bez řešení celku a vynucují si vznik nevhodných cizorodých 
novotvarů a zbytkových ploch. Je vhodné redukovat rozsáhlé křižovatky zmenšováním 
poloměrů otáčení nebo zužovat šířky komunikací např. ve prospěch pěších ploch či 
měkkého travnatého přechodu mezi vozovkou a soukromými zahradami.

kultivované parkování

Obdobně jako v zahradním městě by se i ve venkovských jádrech mělo parkovat pri-
márně na vlastním pozemku, nikoli ve veřejném prostoru. Obecně je vhodné upřednost-
ňovat stání podél místních komunikací před vymezováním větších parkovišť, které pak 
ukrajují z cenných veřejných prostranství a návsí.

skromnější dopravní plochy

Areálové struktury se nacházejí často v okrajových částech Olomouce a v návrhu ve-
řejných prostranství s nimi souvisejícími se není potřeba prostorově „uskromňovat“ tak, 
jak je tomu v kompaktním městě. Přesto je důležité minimalizovat manipulační a čistě 
dopravní plochy a přizpůsobit prostředí areálů pro pohyb a pobyt člověka. Podobně 
jako sídliště, jsou areálové struktury často plné rozsáhlých zpevněných ploch  - i zde 
je potřeba snaha o eliminaci jejich negativních dopadů jejich redukcí a promyšlenou 
implementací principů a objektů modrozelené infrastruktury » 6.2 zeleň a 6.3 povrchy a 
materiály. 

Koterov, Plzeň. Příklad přehledného, jednoduchého veřejného prostranství s přívětivou kombinací 
tradičních materiálů v okolí významného bodu - kapličky. Doprava je zde přirozeně organizována 
využitím vhodných materiálů, místo působí obytně..

Parkoviště obchodního centra Enox, Francie. Příklad parkovacích ploch komerčního areálu, do 
kterých  jsou kvalitně zakomponované i plochy zeleně. Autor: Atelier Paul Arène

Frajtovo náměstí, Olomouc. Příklad chaotického veřejného prostranství, kterému dominují vedlejší 
dopravní plochy, v důsledku kterých vznikají nevyužitelné zbytkové plochy zeleně.
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6.1.3 Podtémata dopravy

pěší prostor

Kvalitní ulice poskytují dostatek pěšího prostoru (zjednodušeně dostatečně široký 
chodník) pro komfortní chůzi a s minimem bariér. Dostatečná průchozí šířka je výchozím 
bodem každého návrhu. Odvíjí se od intenzity využití a cílového charakteru ulice. Úzký 
chodník, vhodný pro místa s nízkou intenzitou pohybu, má šířku 2,5 -3 m, běžný chodník 
se pohybuje mezi 3 -  4 m a živý chodník s aktivním parterem začíná na 5 metrech. 
Od vozovky k průchodné části je vhodné vytvořit prostor alespoň 0,5-1 m široký pro 
umístění základních prvků technické infrastruktury a mobiliáře. Všude, kde je to možné, 
je vhodné poskytnut také prostor pro stromy, sezení, stojany na kola a další prvky v šířce 
alespoň 2 m. Tam, kde má ulice aktivní partery, je potřeba počítat s dostatečným prosto-
rem pro předzahrádky a další prvky. Do ulic s oboustrannou zástavbou patří chodníky po 
obou stranách ulice (pokud není ulice řešena jako zklidněná zóna bez chodníků)

veřejná doprava

Z hlediska kvality veřejných prostranství města je žádoucí podporovat veřejnou dopravu 
jako šetrný způsob přepravy. Kvalita, kultivovanost a uživatelský komfort infrastruktury 
a zastávek veřejné dopravy přirozeně přispívají k jejímu častějšímu užívání » 6.4.3 za-
stávky a označníky. Umístění zastávek je součástí kompozice veřejného prostranství a 
musí být vstřícné pro oba směry. Je potřeba vyhýbat se složitým přestupům a kompli-
kovaným situacím  - různé druhy je např. možno sdružovat. Důležitá je návaznost zastávky 
na okolní veřejné prostranství, pro kterou platí, že musí zajistit komfort a bezbariérový 
přístup. Délka zastávky se odvíjí od intenzity vozidel.  

cyklistická opatření

Cyklistická doprava se řadí k šetrným způsobům dopravy, a je potřeba ji do veřejných 
prostranství začleňovat. K opatřením, které k využívání kol přispívají, se řadí především:
- zajištění bezpečného pohybu s dodržením dostatečných prostorových parametrů
- logická možnost průjezdu veřejným prostranstvím na kole, která nevede cyklistu proti 
jeho přirozenému pohybu
- kvalitní a dobře čitelné značení
- podpora kombinace využití hromadné dopravy a cyklodopravy včetně možnosti zapar-
kovat kola na přestupních uzlech
- podpora bikesharingu včetně kultivovaně řešených parkovacích stanovišť
- umožnění bezpečného zaparkování (jeho řešení musí být nedílnou součástí všech zá-
měrů)

Čím intenzivnější automobilový provoz a vyšší jeho rychlost, tím vhodnější je usměrňovat 
a oddělovat od něj provoz cyklistický. Mezi opatření integrační, tedy umožňující pohyb 
cyklistů a automobilů v jednom povrchu, řadíme piktogramový koridor či samostatný 
cyklopruh. Pro ty platí, že  jsou vedeny v místech, kterými by cyklisté přirozeně projížděli, 

Jeremenkova, Olomouc. Příklad nesprávného přerušování cyklistického pruhu vjezdem na pozemek, 
vertikální značení pro ukončení a opětovné zahájení vedení cyklopruhu v rozmezí pouhých pár metrů 
od sebe jsou příkladem pouhého neplnění technických norem, které ale ve veřejném prostranství 
vytváří chaos a situace, které neodpovídají přirozenému způsobu užívání VP.

Wittgensteinova, Olomouc. Cyklistická doprava nesmí omezovat dopravu pěší  - vedení cyklopruhu na 
křižovatce v ulici Wittgensteinova je nelogické.

Schweitzerova, Olomouc. Příklad samostatného cyklopruhu podél dopravně zatížené komunikace.

že musí být dodrženy dostatečné návrhové parametry, a pěší provoz nesmí být cyklis-
tickou dopravou příliš omezen.
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křižovatky

Křížení dopravních komunikací by nemělo narušovat městský charakter a je proto žádou-
cí usilovat o co nejkompaktnější řešení negenerující zbytkové plochy. Trasování křížení 
by nikdy nemělo zabírat přílišný prostor a zabraňovat smysluplné výstavbě či vzniku 
kompaktního veřejného prostranství. Charakter křížení by měl vždy odpovídat charakteru 
místa  - rozlehlé křižovatky umožňující rychlý průjezd vozidel v rámci kompaktní zástav-
by mohou zcela zásadně negativně proměnit charakter širokého okolí. Nástroji město-
tvornosti křižovatek jsou: nepřerušená linearita pěšího pohybu, zajištění pěších vazeb 
na všech ramenech, plochy pro pěší maximalizovány na nejvyšší možnou míru, směrové 
oblouky malých poloměrů. U zklidněných ulic je vhodné zvyšovat plochy křižovatek na 
úroveň chodníku v celé jejich ploše.

mimoúrovňová prostranství

Mimoúrovňové překonávání dopravně zatížených komunikací do veřejného prostoru ne-
patří  - jsou náročná na údržbu, často jsou zdrojem potenciálně nebezpečných situací pro 
uživatele, a neměla by v ideálním případě vznikat. Všeobecně platí, že před výstavbou 
„tvrdých opatření“ - tedy opatření stavebních (podchodů, nadchodů, zábradlí atd.) je po-
třeba vyzkoušet a vyčerpat opatření „měkká“  (úpravu rychlosti, dopravní značení atd.). V 
případě, že existující podchody skutečně nelze nahradit přechody po povrchu, je vhodné 
jejich předpolí vyčistit  - zbavit neesenciálních drobnějších prvků jako např. keřů zhoršu-
jících bezpečnost, prosvětlit, popř. jednoduchými zásahy či propojením s jinou funkcí (ki-
osek, umělecký projekt...) místo zatraktivnit. Podobně i nadchody a lávky mohou gene-
rovat řadu špatně udržovatelných prostranství a komplikovat pěší pohyb územím. Pokud 
je nutné tyto stávající prvky zachovat, měly by být do co nejvyšší míry zbaveny nadby-
tečných elementů  - např. reklamy, a nástupy na ně by měly být co nejsrozumitelnější 
a dobře navázané na okolí. Lávky mohou, kromě své utilitární funkce, být i pobytovým 
místem poskytujícím nové vnímání města, výhledy atd. Architektonicky kvalitně řešené 
lávky většinou upřednostňují jednoduché a umírněné konstrukce. Každé mimoúrovňové 
prostranství by mělo být v co nejvyšší míře přímé a bezbariérově přístupné.

sjezdy, vjezdy do podzemních garáží

V situacích nutnosti překonání pěšího prostoru automobilem je rozhodující hierarchie 
- u méně důležitých sjezdů (k parkovištím, na soukromé pozemky) a u vjezdů do garáží 

schodiště, rampy, výtahy

U schodišť na veřejném prostranství se musí dbát na to, aby nezpůsobovala nadbytečné 
komplikace v pohybu zejména zranitelnějším uživatelům pěšího prostoru. Někdy je místo 
schodů možné bezbariérově modelovat terén. Samotné schodiště musí být pohodlné, 
bezpečné, opatřené zábradlím, a při větší délce poskytovat místa k odpočinku. Nemusí 
být jen účelovým prvkem, nýbrž může do veřejného prostranství vnášet žádoucí poby-
tovost. Schodiště a vstupy do podzemí a na podzemní parkoviště je vhodné přednostně 
umisťovat do parteru domů, pokud ústí do veřejného prostranství tak je minimalizovat . 
Nevhodná jsou např. zastřešení v historickém a kompaktním městě, či příliš prostorově a 
vizuálně se uplatňující výtahy v rámci veřejného prostranství.

Fugnerova, Hodolany, Olomouc. Příklad nevhodně 
vyřešených vjezdů na soukromé pozemky, které se 
příliš barevně uplatňují či přetínají plochu chodníku. 
Chodník by měl v takovémto případě zůstat 
průběžný.

Sudova, Olomouc. Příklad naddimenzované 
šířky sjezdu, který narušuje kontinuitu 
zeleného pásu. Přejezdy přes pás by měly být 
dimenzovány na nezbytné minimum.

Brusel, Belgie. Příklad úpravy rozsáhlé vyasfaltované křižovatky na městotvornou křižovatku s 
minimalizovanými poloměry. zdroj: Google streetview

Náměstí Krakov, Praha. Příklad revitalizace prostranství, kdy původní bariérové schody a zlomy byly 
nahrazeny přirozenou modelací terénu vytvářející bezbariérový prostor.

nesmí mít uživatel jdoucí po chodníku pocit, že má v těchto místech dát automobilové 
dopravě přednost. Sjezdy mají být řešeny jako chodníkové přejezdy (bez přerušení 
chodníků), nepřípustné jsou barevně zvýrazněné sjezdy a vjezdy do garáží přes chodník, 
či výškové rozdíly.  Musí být zajištěna koordinace s umisťováním sjezdů a stromořadí 
 » 6.2.4 Podtémata zeleně: stromořadí. Vjezdy do garáží mají být primárně umisťovány v 
rámci stavebních objektů.

před

po
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protihluková opatření

Nadměrný hluk z dopravy zatěžuje lidské zdraví a je zvláště rušivý v noci. Ve městech je 
doprava největším zdrojem hluku. Proto se ve veřejném prostranství přistupuje k celé 
řadě opatření, která mají za cíl hluk a jeho negativní dopady zmírňovat. Ta se pohybují 
na škále od opatření „měkkých“, tedy takových, která do prostranství nevnášejí nové 
fyzické prvky a bariéry, po opatření „tvrdá“, tedy taková, která zdroj hluku přímo fyzicky 
oddělují od jeho příjemců. Obecně platí, že je vždy nutné pokusit se o implementaci co 
nejměkčích opatření k dosažení stanoveného cíle, omezovat hluk nejlépe u zdroje, a až 
v případě, že jsou tyto možnosti vyčerpány, přistupovat k opatřením tvrdším. Možná 
protihluková opatření (od „měkkých po „tvrdá“) jsou: 

- zklidnění dopravního provozu  - snížení počtu pruhů, zúžení vozovky, snížení povolené 
rychlosti....

- výměna pojízdných povrchů  - je možné např. využít asfaltu s lepšími tlumícími 
vlastnostmi, alternativních povrchů pro tramvajové pásy atd.

- výsadba zeleně -  zároveň slouží jako prostorové oddělení a zlepšuje prostředí všeo-
becně

- opatření v úrovni oken  - Jde o úpravy přímo na hlukem zasažených objektech, což s se-
bou nese určité nevýhody, např. jejich nefunkčnost během větrání. Opatření také nemá 
dopad na hluk přímo u zdroje  - veřejná prostranství zůstávají negativně ovlivněna. Mezi 
tato opatření se řadí např. dotěsnění otvorů či využití speciálních výplní otvorů.

- protihlukové bariéry  - Nejtypičtěji jde o protihlukové stěny, valy či překrytí komunikace 
-  prvky do města zcela nevhodné, které patří na dálniční  a železniční koridory mimo 
zastavitelné území. I tam je pro ně nutné využít vhodných materiálů, které co nejméně 
naruší charakter okolí a případně využít nástrojů k dosažení co nejmenší rušivosti - např. 
porostu popínavými rostlinami. 

parkování

Zejména v kompaktní městské zástavbě platí, že většina potřeby parkovacích stání se 
v současnosti naplňuje ve veřejném prostranství navzdory tomu, že jde často o velmi 
cenné plochy. V nově vznikající zástavbě by měla být vždy primárně uspokojena v rámci 
soukromých pozemků, zpravidla v rámci budov, nejčastěji v podzemních garážích. Ve ve-
řejných prostranstvích nesmí doprava v klidu vytvářet souvislé bariéry v pěším pohybu, 
nesmí se stávat, že možnost v místě zaparkovat vzniká či setrvává na úkor ostatních funk-
cí veřejného prostoru. Parkovací místa nemohou existovat na úkor zeleně a pobytového 
zázemí ve VP. Pro parkování je vhodné hledat neexponované plochy. V ulicích jsou z 
hlediska kvality prostoru zpravidla vhodnější podélná stání, nejlépe formou parkovacích 
míst prostřídaných se stromořadím. Parkovací pásy je vhodné materiálově odlišit od 
vozovky a stavebně vymezit tak, aby nedocházelo k živelnému parkování v křižovatkách 
apod. » 6.3 povrchy a materiály. Velkoplošná parkoviště na veřejných prostranstvích by 
měla být až poslední možností po vyčerpání „měkkých“ opatření promyšlené parkovací 
politiky, která celkově nabídku po parkování upravují a možností kultivovaného stání v 
omezených plochách. Parkoviště by vždy měla být spojena s výsadbou zeleně a prvky 
modrozelené infrastruktury viz » 6.2.1 zeleň součástí opatření ke zmírnění dopadu klima-
tických změn, žádoucí je omezovat jejich čistě technický charakter.

Legionářská, Olomouc. Příklad rozsáhlého parkoviště v těsné blízkosti historického centra na 
potenciálně důležitém prodloužení Třídy Svobody do ulice Legionářské. Parkoviště je nevhodně 
umístěné, jeho plochy jsou řešeny příliš velkoryse a nepojí se s žádnými dalšími prvky - zelení či jinou 
úpravou povrchů, které by negativní dopady jeho charakteru změkčovaly. 

Pelzgasse, Vídeň. Příklad významně zklidněné obytné ulice, kde je podélné parkování součástí 
chodníkové plochy - vymezeno horizontálním vyznačením. Výhoda takového řešení je, že v době, 
kdy v parkovacím pásu neparkují auta, je plocha parkování využitelná jako součást chodníku. Zdroj: 
skyscrapercity.com

Studentská, Olomouc. Příklad parkovacích stání komplikujících plynulost pěšího pohybu a zabírajících 
exponovanou a potenciálně  pobytovou plochu v blízkosti fragmentů hradebního opevnění.
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6.2 ZELEŇ
Současné město je stále častěji vystaveno negativním dopadům klimatických změn a 
negativním dopadům zvyšujících se nároků na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Zeleň ve veřejných prostranstvích má významný potenciál tyto negativní jevy pozi-
tivně vyvážit. Vegetace má ve veřejných prostranstvích prostorovou funkci - může 
je definovat, dělit, členit. Dále významně zlepšuje mikroklima - ochlazuje, zvlhčuje, 
zbavuje prachu a zastiňuje prostředí a umožňuje zasakování dešťové vody. Systém 
zeleně je systémem pohybu skrze městskou strukturu jak pro lidi, tak pro zvířata. 
Konkrétní rostlinné druhy jsou nedílnou součástí identity města a dlouhodobě přispí-
vají k tvorbě jeho obrazu.

6.2.1 NÁVRHOVé PRINCIPY

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKEM

VÝBĚR VHODNÝCH DRUHŮ ZELENĚ

PRÁCE S PŘIROZENÝMI PŘÍRODNÍMI PROCESY

PRÁCE S EXISTUJÍCÍ ZELENÍ

PRÁCE S HISTORICKÝM KONTEXTEM

ZELEŇ SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE OD PRVNÍCH PLÁNOVACÍCH FÁZÍ

SMYSLUPLNÁ ROLE V SYSTÉMU ZELENĚ

ZELEŇ JAKO SOUČÁST OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU KLIMATICKÝCH ZMĚN

KOORDINACE S DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU RESPEKTUJÍCÍ VÝZNAM 
VEGETACE

KVALITNÍ VÝSADBA A PÉČE

ZÁKLADNÍ PRINCIPY TECHNOLOGIE VÝSADBY STROMU

6.2.2 TéMATA SPECIFICKÁ PRO JEDNOTLIVé KATEGORIE Z GENERELU

6.2.2.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA

6.2.2.2 BLOKOVÁ KOMPAKTNÍ STRUKTURA

6.2.2.3 BLOKOVÁ ROZVOLNĚNÁ STRUKTURA

6.2.2.4 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA

6.2.2.5 AREÁLOVÁ STRUKTURA

6.2.2.6 ROSTLÁ VESNICKÁ STRUKTURA

6.2.3 PODTéMATA ZELENĚ

SOLITÉRNÍ STROMY

STROMOŘADÍ A ALEJE

PROSTOROVÉ PARAMETRY STROMOŘADÍ

SKUPINY STROMŮ

VEGETACE STŘEDNÍHO A DROBNÉHO MĚŘÍTKA

VEGETAČNÍ POVRCHY - TRÁVNÍKY, LOUKY

OBSAH:
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6.2.1 Návrhové principy
spolupráce s odborníkem

 Zeleň neplní jen funkce prostorové a estetické, ale je i důležitou součástí ovlivňování 
mikroklimatu města a plní roli sociální. K dobrému zajištění propojení všech těchto 
aspektů je  vhodné zajistit spolupráci s odborníkem  - krajinářským architektem, již od 
koncepčních fází jednotlivých projektů.

výběr vhodných druhů zeleně

Je třeba vždy věnovat pozornost správnému výběru vegetačních druhů vhodných pro 
konkrétní oblast. Výběr musí zohledňovat historii daného místa, velikost a tvar vegetace 
musí odpovídat ostatním (např. technickým, dopravním...) požadavkům místa, druhy 
musí být voleny dostatečně odolné, přihlížet je potřeba také k dalším aspektům, např. 
ideálně volit druhy takové, které velkému množství lidí nezpůsobí alergické reakce. Zvo-
leným druhům musí být dopřán dostatečný prokořenitelný prostor a prostor pro rozvoj 
koruny. Součástí Strategie zeleně a údržby ve městě Olomouci je stručný doporučený 
sortiment dřevin, který vychází z Biogeografického členění ČR, který může sloužit jako 
základní orientační vodítko.

práce s přirozenými přírodními procesy 

Vnímání a respektování přirozených přírodních procesů často může snížit náklady na 
údržbu a zároveň podpořit přirozený ráz místa.

práce s existující zelení

Vegetace ve městě je ne vždy výsledkem promyšleného založení, často vzniká spontánní-
mi nálety. Jednotlivé projekty vzniku a obnovy VP v místě by měly přítomnou zeleň 
vyhodnotit a v případě, že je to možné a účelné, ji mohou využít.

práce s historickým kontextem

V prostorovém vývoji Olomouce hrála zeleň vždy důležitou roli, ať už šlo o vymezení 
důležitých cest k poutním místům alejemi, nahrazení hradební pevnosti parkovým a 
promenádním okruhem, či tradici květinových výstav na výstavišti FLORA. Při návrhu 
zelených prostrasntví a výsadby vegetace může seznámení se s historickým kontextem 
výrazně napomoci a práce s ním podpořit kontinuitu a obraz místa. Řada míst, typicky 
sídlišť, v návrhu disponovala promyšlenou úvahou o zeleni, k jejíž realizaci z mnohých 
důvodů nemuselo dojít - původní myšlenky je však možné oživovat a aktualizovat.  Sou-
částí Strategie zeleně a managementu údržby ve městě Olomouci je i dokument Základní 
analýza historického vývoje systému zeleně, která poskytuje úvod do tematiky.

Bezručovy sady, Olomouc. Příklad kvalitně pojatého parku v historickém kontextu hradebního 
opevnění  - zeleň hradby vhodně doplňuje, ale nezakrývá. Vytváří tak společně s kvalitně zvolenými 
prvky a povrchy parku příjemné rekreační zázemí.

Park Malého prince, Olomouc. Příklad nedávno založeného parku se vzrostlými stromy, který funguje 
jako centrální veřejné prostranství sídliště. Autor: Bonmot ateliér, zdroj: olomouckadrbna.cz

Gleisdreieck, Berlín. Příklad úspěšné práce s již existující, částečně náletovou zelení v rámci parkových 
úprav. Autor: Atelier Loidl
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smysluplná role v systému zeleně - vytváření navazující a logicky propojené sítě ze-
leně ve městě

Se zelení má být pracováno jako s kompozičním prvkem už ve fázích územního 
plánovaní. Územní plán Olomouce společně se Strategií zeleně města stanovují základní 
strukturu městských zelených os, klínů a přírodně rekreačních prstenců. Ve veřejných 
prostranstvích, která jsou jejich součástí, je vždy třeba na jejich zařazení do městské 
kostry veřejných prostranství dbát, a koncipovat jejich náplň s ohledem na jejich úlohu 
v rámci nadřazeného celku. Zeleň ve městě je dynamická, sestávající z celé řady prv-
ků, a tuto mozaiku je dobré podporovat záměrným vytvářením rozmanitých zelených 
prostranství. Nadřazenou kompoziční kostru zelených prostranství města je dále třeba 
doplňovat drobnější propojenou sítí na sebe navazujících stromořadí a zelených ploch.

kvalitní výsadba a péče

Je nutné zajistit technologicky správnou výsadbu stromů zajištěnou odborníkem.  Způsob 
péče a jeho financování by měl být zahrnut již do koncepčních fází jednotlivých projektů. 

zeleň součástí architektonické kompozice od prvních plánovacích fází

Zeleň je prostorotvorným prvkem, se kterým musí být počítáno ve všech fázích 
plánování. Nesmí se stát poslední vrstvou jakéhokoliv projektu, a sloužit pouze jako 
prvek k zakrytí či dekoraci. Je nutné vyhýbat se zbytkovým zeleným plochám, kterým 
chybí účel a využití. Naopak je účelné zeleni v návrhu dávat jednoznačnou úlohu a pra-
covat s jejími plochami a prvky jako s jasně pojmenovatelnými celky.

péče o stávající zeleň 

Vegetace je v rámci veřejného prostranství dynamickou složkou, která se v čase promě-
ňuje. Kromě kvalitní plánovací přípravy a založení zeleně je tak zcela zásadní kontinuální 
péče o vegetaci ve veřejných prostranstvích. Předpokladem je dostupnost a aktuálnost 
evidenčních dat o stavu zeleně  - Olomouc v současnosti disponuje Strategií zeleně a 
managementu údržby ve městě Olomouci, podstatná je také pasportizace. Městské 
prostředí je pro vegetaci z mnoha důvodů (prostorová omezení, kvalita ovzduší, zhutně-
ná půda v kořenové oblasti, nepropustné povrchy, narušování přísunu vody, zátěž okolní-
ho prostředí) prostředím náročným, cílená snaha o mapování a kontinuální zlepšování 
stávajících podmínek (zejména pro růst stromů) je z hlediska péče také podstatná.

Berlín. Příklad úspěšného začlenění a poskytnutí vhodných růstových podmínek stávající zeleni v rámci 
úprav  veřejného prostranství.

Dolní náměstí, Olomouc. Zeleň je součástí kompozice a architektonického výrazu celé obnovy 
náměstí, včetně detailu.

Palachovo náměstí, Olomouc. Náměstí, jehož součástí je i Terezská brána, je v současnosti blíže 
nedefinovanou zatravněnou plochou bez jasného účelu.
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základní principy technologie výsadby stromu

• zřízení drenáže pod výsadbovou jámou v případě nepropustnosti terénu

• hloubka výsadbové jámy odpovídá výšce balu

• šířka výsadbové jámy je minimálně 1,5 x průměr balu

• ve zhutněných půdách narušení stěny výsadbové jámy pro prevenci květináčového 
efektu

• výměna substrátu ve výsadbové jámě 50 % s přidáním ekologického půdního sorbentu 
v množství 3 g/l substrátu

• uvolnění kořenového krčku rozstřižením drátu a fixace obalu (v případě použití 
kontejnerové sazenice rozvolnění kořenového systému)

• usazení kořenového krčku do roviny s okolním terénem ve vytvarované zálivkové míse

• kotvení stromu třemi kůly kotvenými do rostlého terénu mimo výsadbovou jámu, horní 
ohrádka ze třech příček s úvazkem, dolní ohrádka z devíti příček

• nátěr kmene ochranným prostředkem

• osazení chráničky dolní části kmene z PE, 2 kusy

• mulčování výsadbové mísy ve vrstvě 20 cm, báze kmene nesmí být zahrnuta

• zálivka po výsadbě v množství 100 l/strom - ve dvou dávkách po 50 l

• komparativní řez stromu po výsadbě s redukcí koruny o 1/3 objemu  - přednostně 
vystřihnout větve, které v koruně nebudou chybět před jejich zkracováním (tj. křížící se 
větve, větve budoucího tlakového větvení apod.)

• terminál nemá být zkracován, avšak pokud je příliš dominantní, je vhodné jej zkrátit na 
tažný pupen tak, aby nedocházelo k jeho budoucí deformaci

• během prvních pěti let po výsadbě lze dle možností použít pro zálivky zavlažovací vaky 
s postupným uvolňováním vody

schema základních principů pro výsadbu stromu
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součástí opatření ke zmírnění dopadu klimatických změn

Vegetace je, vedle „modrých“ opatření (zejména vodních prvků) jednou ze dvou hlavních 
komponent modrozelené infrastruktury. To je systém pracující s dešťovými vodami a 
sloužící k ochraně města před negativními dopady klimatické změny (zejména tepla a 
nedostatku srážek), který současně plní další funkce (např. snižuje množství po povrchu 
odtékající dešťové vody a odlehčuje tak kanalizaci). Zeleň tak není jen estetickým či 
prostorovým prvkem, ale i významnou součástí této infrastruktury. Každý návrh nového 
či obnovovaného VP by měl obsahovat úvahu o možné implementaci prvků modrozelené 
infrastruktury, které mohou být často i drobné  - je možné je uskutečnit téměř všude. 
Podrobně se podobou těchto jednotlivých prvků a možnostmi implementace MZI zabývá 
metodika Hospodaření se srážkovými vodami  - cesta k modrozelené infrastruktuře a 
Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury. Další podstatnou 
úlohou zeleně, zejména stromů, z pohledu ohřívání měst, je zastínění.  

koordinace s dopravní a technickou infrastrukturou respektující význam vegetace

Častým problémem zakládání vegetace je složitá koordinace s často nekoncepčním 
vedením sítí technické infrastruktury (typicky se s tímto problémem setkáváme v ome-
zených uličních profilech, nebo naopak na volných prostranstvích v sídlištní zástavbě, 
kde jsou sítě vedeny velkoryse skrze zelená prostranství). Je potřeba respektovat význam 
zeleně ve městě a koordinovat vedení technické a dopravní infrastruktury s umístěním 
vegetace tak, aby byl vztah vyvážený a podmínky pro perspektivní růst vegetace naplně-
ny. » 6.4 technická infrastruktura a vybavení. Problematikou se také zabývá Strategie 
zeleně a managementu péče ve městě Olomouci a Olomoucké stavební standardy k 
integraci modrozelené infrastruktury.

umožnění výsadby zeleně nad podzemními stavbami

V případě budování podzemních staveb je žádoucí do budoucna počítat s výsadbou 
běžně velkých stromů na povrchu  - a to i tehdy, není li s ní v projektu prozatím počítáno. 
K tomu účelu je potřeba nad stavbou vždy nechat dostatečnou mocnost zeminy.

sídl. Märkisches Viertel, Berlín (DE) Příklad parkovacích stání, vhodně začleněných do prostoru 
sídliště – parkování je prostřídáno se stromy a od chodníku odděleno kultivovanou nízkou zelení. Jde 
o kvalitní detail s propustnou dlažbou v parkovacích zálivech.

nová podoba úseku řeky Moravy, Olomouc. Protipovodňové úpravy mají i ekologický přesah a jsou 
spojeny s možností rekreace v krajině. Autor: AQUATIS, zdroj:adapterraawards.cz

asphalt jungle, Paříž. Zahrádka vytvořená rozbitím asfaltového povrchu je jednoduchým způsobem 
zvýšení propustnosti a ozelenění předimenzovaných asfaltových ploch.. Autor: Wagon landscaping, 
zdroj:alandezine.com

Schweitzerova, Olomouc. Příklad nevhodného zpevnění plochy předzahrádky pro parkování, kdy 
uliční profil ztrácí kontinuitu. Pozitivní tradiční fenomény zeleně, jakými jsou předzahrádky před 
obytnými domy, je třeba zachovávat a rozvíjet.

zachování a rozvoj městotvorné vegetace

Tradiční formy zeleně, které sehrávají v městském prostředí důležitou městotvornou roli, 
je potřeba zachovávat a chránit. Typickým příkladem jsou předzahrádky zejména u by-
tových a rodinných domů, u kterých by nemělo docházet ke zpevňování a využívání pro 
parkování, naopak by měl být posilován jejich obraz, kontinuita v uličním profilu a využití 
pro zeleň, která zlepšuje městské klima. Dalším příkladem městotvorné vegetace, kte-
rou je potřeba zachovávat a rozvíjet, jsou stromořadí v ulicích » 6.2.4 Podtémata zeleně: 
stromořadí.
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6.2.2 Témata specifická pro jednotlivé      
charaktery z Generelu

rozvíjení pobytových situací

Historické centrum Olomouce se vyznačuje výrazně omezenými prostorovými možnost-
mi - o to větší důraz by měl být kladen na kvalitně komponovanou a udržovanou zeleň na 
místech, kde urbanistická struktura umožňuje její přítomnost. V rostlé městské struktuře 
hrají důležitou roli vnitrobloky a zahrady mimo uliční síť - a jejich zpřístupňování a rozvoj 
a cílené vytváření příjemných pobytových oáz „za zdí“ skýtá významný potenciál a mělo 
by být součástí rozvoje zeleně. Zde může výraznou roli sehrát popínavá zeleň (na zdech, 
štítech budov atd.)

součást architektonické kompozice

Umisťování stromů a vegetace v kompaktním blokovém městě je třeba důkladně roz-
mýšlet z prostorového a kompozičního hlediska. Typologie a rozmístění nových stromů 
by mělo respektovat existující kompoziční vztahy: solitérní stromy slouží jako motivy 
drobných pobytových situací a zákoutí, aleje a stromořadí posilují lineární charakter pří-
jemných obytných ulic a boskety a komponované skupiny stromů  tvoří pobytový prostor 
s přírodním zastřešením a zároveň působí jako důležité objemové vymezení v daném 
území.

doplňování stromořadí

V ulicích blokové kompaktní zástavby, kde stromořadí chybí, je vhodné uvažovat o jeho 
doplnění – především pro stromy připravit dostatečný prostor pod zemí v rámci celkové 
rekonstrukce ulice nebo dílčí opravy inženýrských sítí.  » 6.2.3 stromořadí

rozvíjení zelených pásů v uličních profilech

Kompaktní bloková struktura Olomouce je typická přítomností zelených zatravněných 
pásů v uličních profilech, které výrazně zpříjemňují prostředí. Cílem je tento fenomén 
rozvíjet, pečovat o něj, rozšiřovat jej a pásy doplňovat vzrostlými stromy a přiměřeným 
mobiliářem.

doplňování vegetace středního měřítka

Kromě stromů je vhodné na vybraných místech širšího  centra zvážit i doplnění nízké 
vegetace. Keřové, bylinné a květinové porosty by měly vždy podporovat pobytovou kvali-
tu míst a nevytvářet vizualní bariéry a překážky v pohybu.

6.2.2.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA 

6.2.2.2 BLOKOVÁ KOMPAKTNÍ STRUKTURA 

Dukelská, Olomouc. Pro kompaktní blokovou zástavbu Olomouce typický uliční profil se zeleným 
pásem - fenomén, který zasluhuje udržovat ve své kontinuitě a  rozvíjet doplňováním vegetačních a 
pobytových prvků.

Wellnerova, Olomouc. Příklad obytné městské ulice se zeleným pásem včetně vzrostlého stromořadí.

Na Perštýně, Praha. Příklad prostranství, které se výsadbou solitérního stromu stává pobytovým 
zákoutím s budoucím příjemným posezením pod jeho korunou.
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rozvoj zeleně v ulicích

Podobně jako bloková kompaktní struktura, i bloková rozvolněná struktura v Olomouci je 
často doprovozena o zelené zatravněné pásy v uličních profilech, které je vhodné roz-
víjet, doplňovat o vzrostlou zeleň, mobiliář a prvky modrozelené infrastruktury. Ulice v 
rozvolněné blokové zástavbě ve své šířce často skýtají výrazný potenciál pro zklidněnou 
úpravu profilu » 6.1.B využití nástrojů pro zklidňování dopravy, které by zeleň měla být 
součástí. Nepůvodní druhy a jehličnany by postupně měly být nahrazovány.

zeleň součástí charakteru obce

Systém zeleně veřejných prostranství by měl provazovat vnitřní krajinu s krajinou oko-
lí, propojovat stávající hodnotné dřeviny a doplňovat je novými v duchu místně spe-
cifických a tradičních úprav a s ohledem na paměťovou, kulturní a pobytovou funkci 
(např. vysoké stromy v centrální části, symbolické stromy na významných místech, u soch 
svatých apod.).

podpora původní myšlenky bydlení v zeleni

Olomoucká sídliště, stejně jako většina sídlišť všeobecně, trápí ve veřejných prostran-
stvích celá řada neduhů. Jsou často přehlceny parkováním ve VP, parkovací místa jsou 
chaoticky rozmístěna a tvoří vizuální a fyzické překážky, povrchy jsou ve velké míře vy-
asfaltované a přehřívají se, plochy VP nemají jasnou hierarchizaci ani náplň, a v důsledku 
toho jsou pro obyvatele nesrozumitelné a těžko uživatelné. Volně rozmístěná zástavba 
nediferencuje prostor na dobře známé formy městských VP - ulici, náměstíčko atd., a s 
plochami mezi domy si tak často nikdo neví rady, v důsledku čehož je nízká motivace je 
jak užívat, tak udržovat. Přesto může být původní myšlenka bydlení obklopeného zelení 
platnou a pro současné město atraktivní. Práce s vegetací je zásadním nástrojem, jak 
jejího obnovení dosahovat.

6.2.2.3  BLOKOVÁ ROZVOLNĚNÁ STRUKTURA 

6.2.2.4 ROSTLÁ VESNICKÁ STRUKTURA

6.2.2.5 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA

Zejména v rostlé vesnické struktuře a sídlištní struktuře je často vhodné prozkoumat historickou 
koncepci zeleně a její původní úlohu.

Park  Pod plachtami, Brno. Příklad parku vytvářejícího jak rekreační zázemí sídliště, tak příznivé klima. 
Autoři: Ing. Petr Forchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura

Heinrich Lübke housing, Frankfurt. Příklad zelených veřejných prostranství mezi domy, která prostor 
hierarchizují a vytvářejí příležitost pro příjemné bydlení v zeleni. Autor: AS+P
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6.2.4 Podtémata zeleně
solitérní strom

Je výrazným prvkem většinou dominujícím drobnému plácku či náměstí. Na solitérní 
strom jsou kladeny zejména vysoké nároky z hlediska výběru dostatečně robustního 
a reprezentativního druhu, a na tvar jeho koruny, který se stává součástí architektury 
prostoru. K takovému stromy si obyvatelé často vytvoří vztah a ve veřejném prostoru je 
důležitým orientačním bodem a prvkem identifikace.

stromořadí a aleje

Stromořadí je důležitým fenoménem městské vegetace. Stávající uliční profily by měly 
být obnovovány tak, aby v koordinaci s inženýrskými sítěmi umožnily výsadbu stromořa-
dí, pokud je to jen trochu možné. Nově navrhované ulice mají umožnit umístění jedno-
stranného stromořadí vždy.

Stromořadí je dle normy „souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; 
chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento 
úsek považován za součást stromořadí“ - zjednodušeně jde o řadu stromů. Alej se pak se-
stává ze dvou nebo více řad stromů, které lemují komunikaci - potvrzují důležitou cestu, 
nejčastěji k významnému bodu. Stromořadí či alej z podstaty navazují na širší souvislosti - 
vedou odněkud někam, poukazují na důležitý směr, napojují se na další stromořadí či ze-
lená veřejná prostranství. Jejich plánování a obnova by tedy měly být uvažovány v širších 
souvislostech a v ideálním případě reagovat na systémové plánování stromořadí, jehož 
součástí je i zodpovědná a koordinovaná evidence městských stromořadí a plán obnov a 
doplňování stromořadí. Strategie zeleně a údržby ve městě Olomouci stanovuje vedení 
kosterních stromořadí na městských třídách a v ulicích, v ostatních oblastech je třeba 
řešit situaci v rámci nadřazených dílčích urbanistických celků - celých ulic atd. Pokud se 
stromořadí obnovuje, či dochází k rekonstrukci ulice nebo její části, je vhodné provést 
jednorázovou celkovou obnovu stromořadí včetně případného přeložení sítí technické 
infrastruktury a zajištění dostatečného prokořenitelného prostoru stromům. » 6.2.1 
koordinace se sítěmi technické infrastruktury respektující význam vegetace. Pás stromo-
řadí je vhodné doplňovat o další funkce  - umisťovat do něj mobiliář, či střídat stromořadí 
s parkováním. Při realizaci stromořadí je třeba brát v potaz také kompozici veřejného 
prostranství – nepr.̌ umisťovat stromy s ohledem na průhledy k významným budovám, 
exponovaným fasádám nárožních domů apod. Cílová velikost stromů musí poměrově 
odpovídat měřítku prostoru – k velkorysým prostranstvím nepatří drobné, řídké stromy.

skupiny stromů

skupina stromů může plnit významnou prostorovou funkci, podobně jako architektonický 
objem. Pravidelně vysazená skupina stromů  - bosket může skvělě plošně zastínit celé 
veřejné prostranství, nebo zcela proměnit vnímání parkovací plochy. Vhodným poměrem 
v takové situaci je 1 strom na 5 parkovacích míst.

Prostřední Bečva. (Vsetínsko) Posezení na lavičce pod vzrostlým stromem  
v soudobém pojetí, které respektuje venkovský charakter lokality. Autor: henkai architekti 

Budapešť. Příklad úzkého uličního profilu, který přesto ubytovává 
oboustranné stromořadí, v tomto případě prostřídané s parkováním.

Sídliště Povel. Olomouc. Vzrostlé stromy v rámci modernistického sídliště 
doplňují pro obytnost veřejného prostranství zásadní střední měřítko, které spojuje 
lidskou perspektivu s velkými architektonickými objemy panelových domů.
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vegetace středního a drobného měřítka

Vegetace, která nedosahuje vzrůstu a dominantní pozice stromů, a zároveň není vege-
tačním povrchem (jako např. trávník) má řadu podob. Jde o keře, skupiny keřů, bylinné 
porosty, záhony atd. Taková vegetace do veřejného prostranství vnáší důležitý prvek 
středního měřítka. Konkrétnímu místu může přinést útulnost, uchopitelnost, často slouží 
jako nástroj prostorové definice  - ohraničení určitého prostoru.  Na druhé straně, pokud 
je nevhodně založená a udržovaná, může velmi snadno přispět k negativnímu vnímání 
prostoru a vytvořit situace, které jsou nepřehledné, chybí jim sociální kontrola a uživateli 
mohou být vnímaný jako nepřívětivé. Keřové a bylinné porosty se v zásadě pohybují na 
škále od velmi kontrolované, zahradnické vegetace (na konci této škály je živý plot) po 
její divočejší formy (biotop). Volba jednotlivých prvků v rámci této škály musí probíhat v 
souladu s realistickou úvahou o péči o zeleň do budoucna, s přihlédnutím k úloze místa. 
Nejpodstatnější je ale celkový koncept, architektonický rámec VP, ve kterém se s vegetací 
středního měřítka pracuje. Pokud jsou plochy zeleně dobře definované, srozumitelné, 
a společně s ostatními úpravami  - zpevněnými plochami, umístěným mobiliářem či 
uměleckým dílem, vytvářejí harmonické prostranství motivující k návštěvě a pobývání, 
vegetace středního měřítka se stane jejich přirozenou součástí. Perfektně se tento typ 
výsadby hodí na předzahrádky či do komunitních zahrad např. na sídlištích, kde péči 
zajišťují nebo částečně zajišťují obyvatelé. „Divočejší“ formy vegetace mohou výrazně 
zvýšit svou atraktivitu pro návštěvníky drobnými zásahy (pěšinky, drobná místa k zasta-
vení, informační tabule). Práce s keři a drobnější vegetací může být také velmi účelná 
tam, kde z různých důvodů nelze vysadit stromy. Jen velmi málokdy je ale vhodné stromy 
nahrazovat malými stromy či jinou vegetací umístěnou do mobilních nádob  - květináčů. 
Příznivý efekt zeleně ve veřejném prostoru je v tomto případě často převážen negativním 
„zanesením“ prostoru objekty a vytvářením bariér.

vegetační povrchy - trávníky, louky

Do nezpevněných povrchů s vegetačním krytem se dobře vsakují dešťové vody, jsou 
v nich účelně zadržovány, a jako takové jsou trávníky a louky velmi vhodnými povrchy 
pro modrozelenou infrastrukturu města. Pro podporu této funkce vegetačních povrchů 
je vhodné u intenzivně využívaných trávníků zvažovat podporu jejich propustnosti 
provzdušňováním půdy a zajišťovat přístup vody z okolních ploch modelací terénu. 
Trávník je zároveň prvkem, který vyžaduje pravidelnou údržbu  - měl by být použit tam, 
kde je jeho údržba dobře zajistitelná. Tomu značně napomůže celistvost trávníku a 
jeho jednoznačná role v rámci celkové kompozice VP. Je účelné vyhýbat se zbytkovým 
zatravněným ploškám, méně než 1 m širokým pásům trávníku, trávníkům, přes které 
si uživatelé budou zkracovat cestu a travnatým plochám, ve kterých dochází ke střetu 
různých zájmů obyvatel (typicky uživatel přicházejících za rekreací a pejskařů).  V místech 
ploch pro parkování  či velmi nízko frekventovaných komunikací je možné využít polopro-
pustných povrchů blížících se k vegetačním plochám  - štěrkových trávníků či zatravňova-
cích dlažeb a  roštů. Luční trávník, tedy trávník květnatý, se dobře hodí zejména do úprav 
městské krajiny, či jako doplněk prvků modrozelené infrastruktury.

parčík Dukelská, Olomouc. Ušlapané trávníkové plochy, parčíku by prospěla kombinace 
trávníkových ploch s plochami zpevněnými.

Kortrijk, Belgie. Příklad kultivovaného řešení rozhraní trávníkových ploch.

Geopark,  Olomouc. Příklad květnaté louky v areálu přírodovědecké fakulty. Zdroj: 
https://unitrips.upol.cz/
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6.3 POVRCHY A MATERIÁLY

6.3.1 NÁVRHOVé PRINCIPY

HARMONICKÉ CELKOVÉ PŮSOBENÍ PROSTRANSTVÍ

VOLBA MATERIÁLŮ S OHLEDEM NA HISTORII A KONTEXT

VOLBA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ JAKO SOUČÁST OPATŘENÍ MODROZELENÉ IN�

FRASTRUKTURY

MATERIÁL MĚSTSKÉ PODLAHY JAKO NÁSTROJ ORGANIZACE DOPRAVY

KVALITNÍ DETAIL NAPOJENÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

POVRCHY A MATERIÁLY ODPOVÍDAJÍCÍ FUNKČNOSTI

VOLBA TRVANLIVÝCH A UDRŽITELNÝCH POVRCHŮ A MATERIÁLŮ

KVALITNÍ ÚDRŽBA

6.3.2 TéMATA SPECIFICKÁ PRO JEDNOTLIVé KATEGORIE Z GENERELU

6.3.2.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA

6.3.2.2 BLOKOVÁ KOMPAKTNÍ STRUKTURA

6.3.2.3 BLOKOVÁ ROZVOLNĚNÁ STRUKTURA

6.3.2.4 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA

6.3.2.5 AREÁLOVÁ STRUKTURA

6.3.2.6 ROSTLÁ VESNICKÁ STRUKTURA

OBSAH:
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harmonické celkové působení prostranství

Povrchy a materiály ve veřejném prostranství by především měly tvořit dobře čitelný, 
přehledný a celkově harmonický celek. Veřejné prostranství tvoří jak jeho podlaha, tak 
povrchy a materiály fasád a všech v místě přítomných prvků - všechny by měly být sladě-
ny. Je vhodné usilovat o celistvost materiálů a povrchů a vyhýbat se zbytkovým plochám, 
které postrádají využití. Jednotlivé materiály by měly být užity v celistvých a jedno-
značných geometrických celcích. Mimo MPR Olomouc (kde platí samostatná koncepce 
předlažeb) je výchozím povrchem chodníků betonová dlažba 40x40 cm, popř. formát 
dlažby navazující na stávající formát.

volba materiálů s ohledem na historii a kontext

Volba povrchů a materiálů by měla odpovídat historii a kontextu místa a významu 
daného veřejného prostranství v širších souvislostech. Upřednostňovány by měly být 
materiály z lokálních zdrojů vhodně soudobě reflektující paměť místa. Důležitá je citlivá 
práce s existujícími původními materiály - je vhodné je obnovovat, odkrývat, recyklovat a 
v případě obnov či nahrazování kvalitní historické materiály uskladňovat pro další použití.

volba povrchů a materiálů jako součást opatření modrozelené infrastruktury

Při výběru povrchů je třeba brát v úvahu odtok dešťové vody. Povrchový odtok tvoří 
většinu objemu dešťových srážek, což vede k narušení hydrogeologického režimu a při 
zřizování nových veřejných prostranství či obnově stávajících je potřeba pečlivě zvažovat 
efekt zvolených povrchů na vsakování dešťových vod v širším kontextu. Z tohoto hledis-
ka je vhodné volit materiály propustné - tedy dlažby do propustného podloží, dlažby se 
zatravněnou sparou, kombinace dlažeb s většími mlatovými povrchy okolo stromů atd.
tam, kde je to možné. Propustnost materiálů je vhodné kombinovat s dalšími opatřeními 
zlepšujícími zasakování vod y - např. obruby u zpevněných ploch navazující na zelené pásy 
je vhodné realizovat jako přerušované tak, aby se dešťová voda mohla volně pohybovat 
do zeleně. Je nutné oddělovat zařízení hospodaření s dešťovou vodou ze soukromých 
ploch a ploch veřejného prostranství, každá stavba má mít hospodaření se srážkovými 
vodami vyřešeno samostatně.

6.3.1 Návrhové principy

Horní náměstí, Olomouc. Kvalitní práce s historií a v místě přítomnými dlažbami. autor: 
Petr Hájek, Jan Šépka, Jaroslav Hlásek 

Desio, Itálie. Celkově materiálově harmonicky působící úprava náměstí v menším městě. 
autor: Openfabric, zdroj: landezine.com

Dobřichovice, Praha-západ Příklad použití kultivované propustné zatravňovací dlažby 
pro vymezení parkovacích stání. Dlažba vytváří jemný přechod mezi asfaltovou vozovkou 
a travnatým pásem. 

Dobřichovice, Praha-západ Příklad využití povrchů umožňujících přirozené zasakování 
dešťové vody v místě v nově vzniklém veřejném prostranství v rámci developerské 
výstavby. Mezi zpevněnými a zelenými plochami jsou realizovány přerušované obrubníky.  
Autor: ABM architekti s.r.o. (1.etapa), Loxia Architectes Ingenierie s.r.o. (2.-9. etapa), 
zdroj: lifetreehack.eu
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kvalitní detail napojení různých materiálů a povrchů

Podstatná je nejen volba konkrétního materiálu, ale i detail jeho styku s okolními mate-
riály a prvky. Je nutné usilovat o kvalitně řešené návaznosti. Všechny prvky veřejného 
prostranství  - např. podzemní kontejnery na odpad, umělecká díla atd. » 6.4 technická  
infrastruktura a vybavení  musí být do okolí vhodně zasazeny ve výškově a materiálově 
navazujícím materiálu.

materiál městské podlahy jako nástroj organizace dopravy

Funkční zónování veřejných prostranství se odehrává především v úrovni povrchů. 
Prostor pro jednotlivé uživatele  - chodce, řidiče, cyklisty…je vymezen různými materiály 
a  jejich rozhraními.  Z tohoto úhlu pohledu lze povrchy velmi účelně využívat k organiza-
ci dopravy  - zvolený povrch přenáší řadu informací o charakteru prostoru a o tom, komu 
je prostor určen. Volba povrchů je součástí opatření ke zklidňování dopravy » 6.1.B využi-
tí nástrojů pro zklidňování dopravy. Zvolené materiály pro jednotlivé druhy dopravy ve 
zklidněných ulicích by si měly být blízké  - rozdíly (které mohou např. nahrazovat výškové 
oddělení dopravních a pěších prostor) je možné vytvořit různou barvou téhož materiálu, 
rozdílným formátem téže dlažby atd.

Kollárovo náměstí, Olomouc Vodorovné dopravní značení by nemělo být trvalým 
řešením pro organizaci dopravy, zde by bylo vhodné zvolit zálivy v materiálu uliční dlažby.

Historické centrum, Olomouc Příklad kvalitního napojování jednotlivých materiálů a 
povrchů.

Olomouc. Příklad vhodné organizace dopravy umístěním parkovacích míst do 
parkovacích zálivů v pásu zeleně podél pásu stromořadí.

Stockholm. Podstatný je i detail styků jednotlivých materiálů a materiálové provedení 
povrchových znaků technické infrastruktury - zde kvalitně provedený poklop v dlažbě 
okolního pochozího povrchu.
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volba trvanlivých a udržitelných povrchů a materiálů

Ve veřejných prostranstvích je potřeba používat materiály odolné, trvanlivé a dobře udr-
žovatelné. K tomu patří i vhodně zvolená povrchová struktura u materiálů s dotykovými 
plochami a teplotní stabilita zejména u materiálů zvolených pro plochy k sezení.

kvalitní údržba

Předpokladem udržitelnosti je včasná údržba založená na pravidelném monitorování 
stavu veřejných prostranství. Neudržované prostředí přitahuje vandalismus, a tím se 
násobí rychlost a míra degradace. Intenzivní péče je často ekonomicky efektivnější než 
celková obnova. Udržitelnosti napomáhá také flexibilita využitelnosti veřejných prostran-
ství a nadčasovost jejich podoby.

Brusel. Příklad decentního odlišení prostoru pro jednotlivé typy dopravy různými 
materiály v jedné výškové úrovni.

Náměstí republiky, Olomouc. Náměstí čekající na rekonstrukci. Popraskaná vyasfaltovaná 
plocha neodpovýdá významu a potenciálu náměstí v historickém centru.

Bezručovy sady, Olomouc. Park je kvalitně doplněn cestní sítí s vhodnými povrchy.

povrchy a materiály odpovídající funkčnosti

Volba materiálů musí vždy odpovídat všem způsobům užívání veřejného prostranství. S 
odůvodněnými výjimkami historických dlažeb nesmí být pro podlahu veřejných prostran-
ství použity kluzké materiály a povrchy.  Další kategorií, se kterou je potřeba obezřetně 
pracovat, je odrazivost. Velkoplošná aplikace odrazivých a oslňujících ploch je nevhodná, 
možné je jejich využití pro dobře zvolený a odůvodněný architektonický akcent. Dalším 
aspektem je hluk  - pro pojízdné plochy je vhodné využití dlažby ve zklidněných ob-
lastech, mimo historické plochy je potřeba volit povrchy beze spár, pro snížení hluku 
ideálně asfalt s tlumícími vlastnostmi.
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ochrana historických dlažeb

V historickém jádru je žádoucí používat kvalitní skládané povrchy - způsob jejich kladení 
by měl reflektovat historii a typologii daného prostranství. Historické povrchy je potřeba 
respektovat, odkrývat (zejména v situacích, kdy jsou zakryty živičným povrchem) a dů-
kladně obnovovat. V současnosti je na řadě míst použita betonová prefabrikovaná dlažba 
- je žádoucí ji postupně citlivě nahradit dlažbou žulovou navazující na původní formáty a 
způsoby kladení. Historické dlažby je vždy potřeba zachovávat - v případě jejich nevyužití 
por zrovna probíhající obnovu je vhodné je uskladnit a použít jinde.

ucelený charakter

V blokové kompaktní struktuře Olomouce se dnes nejčastěji uplatňuje asfaltový povrch 
pojízdných komunikací v kombinaci s betonovou dlažbou většího formátu na chodnících, 
případně s asfaltovými chodníky. V některých místech je použita nevhodná zámková 
betonová dlažba. Cílem je usilovat o co nejjednotnější charakter povrchů v ucelených, 
urbanisticky vymezených celcích. 

eliminace dopravního charakteru povrchů a zvyšování propustnosti povrchů

V kompaktní blokové struktuře je v současné chvíli množství příležitostí pro použití mate-
riálů jako nástrojů eliminace dopravního charakteru - jde např. o materiálové odlišování 
parkovacích pásů (vhodné jsou polopropustné povrchy), rozšiřování chodníkových ploch 
v dlažbě na úkor příliš širokých dopravních profilů, nadrozměrných profilů křižovatek či 
vodorovného dopravního značení, které funguje jako dočasný nástroj zklidňování do-
pravy. Celkově je vhodné usilovat o zvyšování propustnosti povrchů.

kvalita nově doplňovaných materiálů

Nově použité materiály v historickém jádru by měly mít přinejmenším stejně vysokou 
kvality, jako materiály původní.

6.3.2 Témata specifická pro jednot-
livé kategorie z Generelu

6.3.2.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA 

6.3.2.2 BLOKOVÁ KOMPAKTNÍ STRUKTURA 

Kostnické náměstí, Praha. Příklad materiálově kvalitně provedené obnovy náměství v 
blokové kompaktní zástavbě. Autorky:Ing. arch. Hana Špalková
Ing. Radmila Fingerová

Koželužská, Olomouc. Pro historické jádro je prefabrikovaná betonová dlažba drobného 
měřítka nevhodnou volbou. 

Lund, Švédsko.Příklad propustných povrchů využitých pro pobytové náměstí v blokové 
kompaktní struktuře. Autor: White architekten
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celková kompozice a kontinuální veřejná veřejná prostranství

Ve vesnické a rozvolněné struktuře mají v Olomouci často tendenci uplatňovat se roz-
drobená, nekoncepční řešení povrchů. Soukromé zájmy  - např. vjezdy do garáží a na 
pozemky, jsou často ve zvoleném materiálu a barevnosti nadřazeny celkové kompozici 
povrchů veřejných prostranství. O to více je vhodné v těchto strukturách usilovat o kon-
cepčnost, celistvost a kontinuálnost materiálů veřejných prostranství.

eliminace dopravního charakteru

Ve vesnické  a rozvlněné blokové struktuře Olomouce v řadě případů převládá dopravní 
charakter použitých povrchů. Jde ale o obytné oblasti specifické atmosféry, kterými by 
řidiči vjíždějící do Olomouce neměli pouze projíždět bez omezení. Zvolené povrchy a 
materiály jsou účinnou součástí opatření, která mohou řidiče upozorňovat na změnu 
charakteru prostředí, kterým projíždějí. Vhodné je eliminovat asfaltové dopravní plochy 
na nezbytně nutné rozměry. Kamenná dlažba vozovky má opodstatnění jen na vybraných 
významných místech. Asfaltový povrch je ekonomický a při správně volbě může mít i pří-
jemnou hrubozrnnou strukturu, ale nesmí být dominantním materiálem. Pro vymezení 
parkovacích stání postačí jednoduchá změna materiálu – vhodné je využití např. štěr-
kových trávníků a subtilní zatravňovací dlažby, které tvoří jemný přechod mezi trávníkem 
a zpevněným povrchem komunikace. Tyto povrchy je možné využít také pro vjezdy k 
domům apod.

6.3.2.3 BLOKOVÁ ROZVOLNĚNÁ A VESNICKÁ STRUKTURA

materiály a povrchy odpovídající specifickému vesnickému charakteru

Pro rostlou vesnickou strukturu není vhodné mechanicky přebírat principy aplikované 
v kompaktním městě, naopak by měl být podporován její specifický charakter. Měkký, 
organický charakter prostředí by se měl odrazit také ve volbě a způsobu pokládky mate-
riálů. Důležitým tématem je rozhraní různorodých materiálů – klíčem je volit materiály, 
které umožňují měkký přechod.  Pobytové kamenné povrchy je vhodné provádět z méně 
pravidelné dlažby. Zcela nevhodné jsou prefabrikované skládané betonové dlažby (zám-
ková dlažba), dnes bohužel hojně používané (díky pořizovací ceně a širokému spektru 
nabízených variant). Vhodným povrchem pro pěší plochy je krom kamenné dlažby také 
mlat, popř. jemnozrnný štěrk apod.

6.3.2.4 ROSTLÁ VESNICKÁ STRUKTURA
Dalimilova, Chomoutov, Olomouc. Ulice vedoucí centrem obce má čistě dopravní 
charakter, svým uspořádáním i materialitou evokuje rychlý průjezd.

Desio, Itálie. Příjemné užití kombinace propustných povrchů pro centrum malé obce. 
Autor: Openfabric, zdroj: landezine.com

Máslovice. Při rekonstrukci místní hospody došlo i k  obnově plácku před ní. I menší 
„vykousnutí“ z dopravních asfaltových ploch, pojednané v dlažbě a s příjemným 
zastíněním stromů, dokáže pobytovost centra obce v rostlé vesnické struktuře významně 
posílit.  Autor: bod architekti, zdroj: archiweb.cz
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využití soudobých materiálů

V současnosti většinu povrchů na vozovkách i chodnících tvoří asfalt. Někde se setkává-
me s betonovou dlažbou větších formátů či zámkovou dlažbou na chodnících, případně 
parkovacích plochách. Sídliště nabízejí vhodnou příležitost, jak při obnovách veřejných 
prostranství využít širší škálu soudobých a alternativních materiálů, než například v histo-
rickém centru. Na sídliště se hodí betonová dlažba (ale ne zámková), v menší míře asfalt, 
pro volnočasové plochy mlat, tartany, lité betonové povrchy, probarvené betonové po-
vrchy apod. Pro mobiliář kromě dřeva také různé recykláty apod.

eliminace přebujelých asfaltových ploch

Sídliště, kde urbanistická struktura umožňuje volné a velkorysé vedení silniční a cestní 
sítě včetně parkovacích ploch, tradičně trpí rozsáhlými vyasfaltovanými plochami - zde 
proto zvláště platí, že je vhodné hledat alternativní řešení eliminací dopravních profilů a 
využitím širší škály povrchů.  

3.2.5 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA

Park Mellenseestrasse, Berlín. Přírodní materiály zvolené pro odpočinkové veřejné 
prostranství sídliště

Sihlfeld, Curych, Švýcarsko. Příklad organizace prostoru „mezi domy“ vhodnými materiály 
povrchů.

Sihlfeld, Curych, Švýcarsko. Příklad vhodného materiálového řešení sídlištního 
vnitrobloku, který je řešen jako centrální průchozí prostranství s „navěšenými“ pobytovými 
plochami - hřišti, plácky...Charakter tohoto hřiště je přírodní, doplněný o „oblázky“ sloužící 
k posezení.

Youth leisure center, Oberhausen. Kvalitní práce s materiálem, který v jednoduchém 
designu může také sloužit ke hře. Autor: DTP
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6.4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
A VYBAVENÍ

6.4.1 NÁVRHOVé PRINCIPY
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střídmost užití

Při umisťování prvků do veřejného prostranství  - vybavení, mobiliáře, technické in-
frastruktury…je vhodné v první řadě usilovat o nezahlcenost městského prostoru ob-
jekty. Je potřeba se vždy ptát, zda zejména prvky ochranné a informační nelze nahradit 
zvýšením přirozené srozumitelnosti daného veřejného prostranství, zda jsou zvolené 
prvky nezbytně nutné, zda není možné požadované funkce sloučit na menší množství 
nosných konstrukcí, zda nelze využít k umístění či uchycení požadovaných prvků okolní 
stavební objekty, či zda neleze zapustit prvky do terénu. U prvků technické infrastruktury 
je potřeba minimalizovat velikost a upozadit jejich nápadnost v barevnosti i tvarech.

součást celkové kompozice

Množství, umístění a uspořádání všech prvků mobiliáře a dalšího vybavení by mělo vždy 
být součástí celkové kompozice daného prostranství, reflektovat jeho význam a vycházet 
z převažující funkce a způsobu využití místa. Prvky ve veřejném prostranství nikdy nesmí 
bránit přístupnosti a pohodlnému průchodu. Společně s opatřeními modrozelené in-
frastruktury by měly tvořit přirozený jednotný harmonický celek.

jednotnost

Všeobecně je vhodné usilovat o celkové klidné působení prostorů, kterému napomáhá 
materiálová a barevná jednotnost všech prvků a mobiliáře. Barva by měla být neutrální, 
celkový dojem spíše potlačovat. Osvědčuje se také prvky jednotně prostorově uspořádat 
- např. v ulici do jedné linie.

citlivá práce s existujícími prvky

Důležitým principem je také pečovat o zachovalé a cenné historické prvky mobiliáře a 
technické infrastruktury a ty citlivě doplňovat novými, resp. koncepčně nahrazovat ne-
vhodná a provizorní řešení.

důraz na kvalitu

Design a materiály mají být kvalitní, odolné, s dobře zpracovaným detailem

upozadění čistě utilitárních prvků

Funkční a technické požadavky na vedení a prvky technické infrastruktury musí být 
koordinovány s celkovým architektonickým konceptem veřejného prostranství a jeho 
estetickými a pobytovými kvalitami. Čistě utilitární prvky nikdy nesmí prostranství domi-
novat, mají jej spíše jemně doplňovat. Umisťování technické infrastruktury také nesmí 
determinovat budoucí podobu veřejných prostranství více, než je nezbytně nutné. 
Obecně platí, že je vhodné prvky infrastruktury slučovat, přidružovat k objektům, mini-
malizovat a přizpůsobovat celkové kompozici.

6.4.1 Návrhové principy

prostor před lávkou do galerie Šantovka, Olomouc. Objektový a vizuální chaos.

Třída Svobody, Olomouc. Přestože ulice zasluhuje celkovou proměnu uličního profilu, 
na fotografii je vidět využití vhodného typizovaného mobiliáře včetně jednotného 
olomouckého orientačního systému.

Raisova, Nemilany, Olomouc. Existující drobná architektura by si zasloužila kvalitnější 
začlenění do veřejného prostranství
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6.4.2 Témata specifická pro jednot-
livé kategorie z Generelu

vysoký důraz na kvalitu vybavení

V historickém centru je na řemeslné provedení detailu, střídmost, subtilnost a kvalitu 
kladen zvláštním důraz. Není vždy nutné pořizovat repliky a historizující prvky mobiliáře - 
často vhodnější je kvalitní soudobý nerušivý design, snadný na údržbu.

kultivované předzahrádky a reklama

Olomouc má k dispozici metodiku pro restaurační předzahrádky a metodiku pro ozna-
čení provozoven a reklam v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném 
pásmu. Klíčem je nalézt balanc mezi motivačními nástroji a postihy za nedodržování 
pravidel.

možné rozšíření typů posezení o mobilní mobiliář

Běžnou škálu typů posezení je vhodné na vybraných místech doplnit flexibilním mobi-
liářem křesel, lehátek nebo židlí a stolků. Jde o rozšíření nabídky možností trávení času 
venku pro hosty i místní nad rámec restauračních zahrádek, jejichž využití je podmíněno 
útratou v podniku. Pilotním projektem může být rozmístění mobilního mobiliáře v histo-
rickém centru »6.4.3 sedací mobiliář

redukce množství dopravního značení, intuitivnější pohyb jednotlivých druhů dopravy

V historickém centru je přemíra dopravního značení. Často jsou například nadbytečně 
upravovány přednosti v jízdě. Dopravní značení by mělo být v této oblasti eliminováno, 
pohyb uživatel organizován spíše nástroji parteru, a to co nejjednodušeji a nejintuitivněji 
» 6.3.1 materiál městské podlahy jako nástroj organizace dopravy. Vhodným nástrojem 
organizace v mnohých situacích mohou být sloupky a patníky  » 6.4.3 patníky.

6.4.2.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA

Přístřešek zastávky MMCITé AUREO. Příklad vhodného typizovaného mobiliáře do městského 
prostředí.

sedací mobiliář, MMCITé VERA. Příklad vhodného typizovaného sedacího mobiliáře do 
městského prostředí.

Dolní náměstí, Olomouc. Příklad prvků v kvalitě odpovídající významu historického centra. Je 
zřejmé, že prvky jsou promyšlenou součástí úpravy náměstí, jsou vhodně začleněny do celkového 
obrazu místa a použitých povrchů.
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design mobiliáře odrážející venkovský charakter

Charakter prvků mobiliáře a dalšího vybavení by měl reflektovat přírodnější charakter 
venkovského prostředí, typicky městský design je třeba používat velmi umírněně. Je 
vhodné se vyvarovat pestrobarevných a umělých materiálů a tvarosloví. V rámci vesnické 
struktury platí dvojnásob, že je při rozmisťování sedacího mobiliáře postupovat s rozmys-
lem a využívat přirozeně příjemných situací (u kapliček, pod korunami vzrostlých stro-
mů).

6.4.2.2 ROSTLÁ VESNICKÁ STRUKTURA

posílení existujících drobných prvků

Kapličky, křížky, památníky, umělecká díla…to vše jsou drobné památky s významnou 
paměťovou roli, které je vhodné obnovovat. Součástí obnovy je vhodné zapojení do 
okolí.

uživatelská jednoduchost a vstřícnost vybavení návsí

Zejména na návsích je důležitá uživatelská vstřícnost a designová přiměřenost vybavení. 
Typickým prvkem vybavení jsou nástěnky a informační tabule, které by bylo vhodné revi-
dovat  - potřebné udržovat a nepotřebné odstranit.

zastávky jako pobytová místa

V bývalých vesnicích se nabízí koncipovat zastávky hromadné dopravy nejen jako uti-
litární přístřešky, ale i jako příjemná pobytová místa.

Zastávka Kukačka, Hluboká u Krucemburku. Příklad autobusové zastávky vesnického charakteru, 
která zároveň slouží jako příjemné pobytové místo s poličkou na knihy. Autor: DPA Architekti. Zdroj: 
ceskacenazaarchitekturu.cz

mobiliář MMCITé: odpadkový koš DIAGONAL (vlevo) a lavička DIVA (vpravo). Mobiliář materiálově 
a výrazově vhodný do vesnické struktury.

Boží muka, Olomouc. Existující drobné prvky připomínající paměť místa je vhodné ve veřejných 
prostranstvích posilovat. Vhodným příkladem je obnova těchto prvků a zajištění jejich přirozené 
pozice a přístupnosti v rámci veřejného prostranství (Wolkerova ulice, příklad na obrázku vlevo). 
Naopak upozadění těchto prvků utilitárním vybavením (Tovární ulice, příklad na obrázku vpravo) je 
zcela nevhodné.

Velká Polom (Ostravsko) Obec historicky neměla žádnou náves. Místní samospráva dlouhodobě 
usilovala o vytvoření lokálního centra a za tímto účelem systematicky vytipovala a vykupovala 
pozemky v těžišti obce, u kostela. Výsledkem je „nová náves“. využívající přírodní materiály – trávu, 
kámen, vodu, dřevo. Mobiliář je zde pojat autorsky jako součást revitalizace. Autor: ATELIER 36.
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6.4.2.3 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA

vhodný sedací mobiliář

Design sedacího mobiliáře může mít v prostředí modernistického města volnější, 
atypickou formu. Uplatní se zde nejen klasické parkové lavičky, ale k posezení lze využít 
také přírodní prvky (kameny, terén, dřevěné klády apod.), sochařské interaktivní prvky, 
zídky, platformy, schodiště atd..

kultivovaná kontejnerová stanoviště

Nevhodné umístění a design nádob na odpad jsou častými problémy sídlišť. Kontejnery 
na směsný odpad je vhodné umisťovat do ohrazení tak, aby zůstaly na jednom místě a 
bylo možné kolem nich udržovat pořádek. V ideálním případě hledat prostor pro jejich 
umístění přímo v rámci budov. Ohrazení na kontejnery by měly mít kultivovaný design a 
zapadat do okolního veřejného prostranství.

umění na sídlišti

Umění oživuje prostředí sídlišť a posiluje identitu jednotlivých částí i sídliště jako celku, 
proto je vhodné o něm uvažovat i v současnosti. Nemusí jít jen o klasické sochy, ale také 
o kvalitní umělecky ztvárněné prvky městského designu, mobiliáře, architektury nebo 
interaktivní umělecká díla, navržená přímo pro dané místo.

Quartierspark Neubrandenburger Straße, Berlín. Příklad přírodních prvků vytvářejících příležitost ke 
hře.

Gridgrounds, Amsterdam . Předprostor školy na sídlišti z 60. let proměnili architekti 
jednoduchými prostředky v „náměstí“ plné sportovních a herních aktivit, které mohou 
žáci i veřejnost využívat i mimo školní vyučování. Barvy a linie vycházejí z okolního 
kontextu a herní prvky jsou inspirované tvorbou místního slavného architekta Alda van 
Eycka. Autor: Openfabric, Dmau 

Park Malého prince, Olomouc. Nově založený park tvoří společenské centrum sídliště. 
Autorské prvky na pomezí mezi sochou, hřištěm a mobiliářem ve vhodném materiálovém 
provedení dobře doplňují pobytové veřejné prostranství.  Autor: Ateliér Bonmot, zdroj: 
Olomoucký deník / Jiří Kopáč

Evreux, Francie. Příklad kvalitního detailu na sídlišti, které prošlo obnovou veřejných prostranství. 
Vhodná struktura, barevnost a formát betonové dlažby, kvalitní a dobře umístěné prvky veřejného 
osvětlení a prvky mobiliáře z přírodního dřeva a s logem sídliště. Autor: Espace Libre

Jeremiášova, Povel, Olomouc. Příklad jednoduché, větrané klece na kontejnery. Prostor pro 
odpadové nádoby je jasně vymezen a vizuálně nezatěžuje okolí. 
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6.4.3 Podtémata technické infrastruktu-
ry a vybavení

sedací mobiliář

Sedací mobiliář patří k základnímu vybavení veřejných prostranství a zajišťuje jejich 
obytnost. Zásadní je jeho kvalitní rozmístění, které odpovídá kompozici celku a přirozeně 
jej doplňuje. Je důležité strategicky vytipovávat místa která nabízejí příjemné podmínky 
-  např. stín pod stromem, krytá záda, dobrý výhled. Jedna takto dobře položená lavička 
má mnohokrát větší význam, než deset laviček mechanicky rozmístěných. Zohledně-
na musí být vždy jasná představa o cílovém využití a konkrétní funkci posezení. Sedací 
mobiliář není jen lavička, ale také třeba schody, opěrná zeď, plůtek - to vše v sobě může 
integrovat funkci posezení. Škála nabídky sedacího mobiliáře může být doplněna o volně 
rozmístěný nábytek, který ideálně flexibilně obydluje veřejná prostranství napříč jejich 
typologickým spektrem.

stojany na kola

Stojany na kola by měly být řešeny jednoduše a funkčně (vhodný je v Olomouci 

nádoby na odpad

Umístění nádob na odpad - od odpadkových košů po kontejnery - v první řadě vychází z 
celkové kompozice prostoru - je třeba hledat kompromis mezi snadnou dostupností, ale 
neexponovaností. Na umístění nádob na odpad je u obnovy a zejména tvorby nových 
veřejných prostranství důležité myslet již v projektové dokumentaci. Odpadkové koše 
se umisťují do sdružených linií s dalšími prvky - např. do linie stromořadí a do míst se 
zvýšenou koncentrací lidí. Vhodnější alternativou k nadzemním nádobám na tříděný 
odpad jsou nádoby podzemní s vhodným řešením ve vztahu k povrchům, do kterých jsou 
zasazeny, instalované mimo chodník a ideálně umožňující rozšíření o další druhy tříděné-
ho odpadu. Z hlediska zklidnění prostoru se jeví vhodnější nádoby, které mají neutrální, 
např. šedou barvu, a barva označující typ tříděného odpadu je vyznačena pouze znač-
kou. Nadzemní nádoby na tříděný odpad mohou být umístěny za zástěnou či v ohrazení. 
Popelnice a kontejnery na domovní směsný odpad mají být umístěny v rámci budov, 
případně na pozemku stavby. 

orientační systém

Olomouc má v centru jednotný turistický orientační systém, který po připomínkách k 
umístění či podobě konkrétních směrovek prošel úpravami. Všeobecně platí, že ori-
entační systém nesmí nahrazovat přirozenou čitelnost a orientaci veřejných prostranství, 
pouze ji doplňovat. Rozcestníky a informační tabule je vhodné umísťovat na začátek vý-
letních tras, u cílů a v klíčových uzlových bodech pěší sítě. Nesmí se podílet na vizuálním 
smogu - konstrukce by měla být vždy jednoduchá, subtilní, design nesmí připomínat do-
pravní značení. Je možné také prvky sdružovat s dalšími elementy - např. sloupy VO atd.

Parčík Dukelská, Olomouc. Příklad příjemného plácku v blokové struktuře, kterému kontejnery na 
odpad příliš dominují.

Příbram. Příklad jednoduchých, barevně nerušivých kontejnerů, vhodných pro umístění do městského 
centra. Pozitivní je také řešení podlahy okolo nádob, kdy je zakrytí podzemní části provedeno v dlažbě 
navazující na okolní povrchy. 

Olomouc. Jednotně používaný stojan na kola, vhodný do městského prostředí. 

typizovaný U profil zakotvený do země, umožňující bezpečné uzamčení).  Jejich roz-
místění je podřízeno potenciální zátěží cyklistickou dopravou v daném místě a kompozici 
celku. Jedním z vhodných umístění je v ose stromořadí, kde mohou stojany v blízkosti 
stromů tvořit i jejich přirozenou ochranu.
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umělecká díla

Umění do veřejného prostranství jednoznačně patří, a vzhledem jeho významné spole-
čenské, komunikační a estetické roli musí jeho výběru a umístění být věnována zvlášt-
ní pozornost. Ideální je začít systémově - zmapováním existujících děl a jejich správy, 
včetně vytipování vhodných nových míst pro umělecká díla. Řada měst má na umění ve 
veřejném prostoru v rozpočtu zvláštní položku - což nastavuje základ pro efektivní za-
dávání a vybírání uměleckých děl. Umělecká díla permanentní musí vždy komunikovat 
s prostorem, ve kterém jsou umístěna - měřítkově, kontextově, esteticky atd., a to i v 
případě umisťování děl, která nejsou tvořena místu na míru. Při umisťování umělecké-
ho díla je třeba vždy zohledňovat také situace, ze kterých bude vnímáno. Není možné 
umisťovat díla na místa, která „vyšla“ - dopravní infrastruktura, technická infrastruktura 
atd. musí být vedena v součinnosti s ideálním umístěním uměleckých objektů. Umě-
lecká díla ve veřejném prostranství mají celou škálu podob - vhodné je i využití prvků 
uměleckých, sloužících zároveň jako objekty vybízející k pobytu - sezení, dětským hrám 
atd. Permanentní umění je jen jednou složkou a je třeba je vhodně doplňovat uměním 
živým, dočasným. Rolí umění je reflektovat, vyprávět, nabízet nové pohledy na místa a 
skutečnosti - a tato jeho mnohovrstevnatost by se měla odrážet ve veřejném prostoru jak 
důstojným zastoupení děl historických, tak současnou vrstvou reflektující aktuální téma-
ta.

vodní prvky

Vodní prvky jsou vítanými nástroji zmírnění efektů přehřátého města, oživením veřejných 
prostranství, a mohou být součástí opatření modrozelené infrastruktury. Kašny vnímá-
me jako umělecká díla. Pítka musí být především praktická, ergonomická, jednoduchá a 
hygienická. Součástí pítka je i povrch jeho okolí, který musí umožnit vhodné zasakování či 
odtok vody a vyšší pohyb osob současně.

zábrany, vymezení

Ve veřejných prostranstvích obecně platí, že při organizaci pohybu je potřeba upřednost-
ňovat „měkká“ řešení a přirozenými nástroji veřejných prostranství » 6.1.A uspořádání 
uličních profilů. Prostupnost a fyzická i psychologická bezbariérovost musí být základní 
vlastností veřejných prostranství. V první řadě je tedy třeba se ptát, zda využití hmotných 
vymezovacích prvků nelze předejít jiným způsobem - např. modelací terénu, která 
umožní průchod prostranstvím bez zábradlí.

zábradlí

Zábradlí slouží v první řadě k ochraně před pádem, méně vhodné je ve veřejném prosto-
ru jako dělící prvek mezi různými druhy dopravy. V řadě případů je zábradlí ve městě 
umístěno nadbytečně a dá se nahradit lepší čitelností zónování veřejných prostranství 
nebo například dlouhou lavicí, sedací zídkou apod.. Zábradlí, včetně těch dopravně-bez-
pečnostních, mají mít umírněný, subtilní design. Je nutné také myslet na průchodnost a 
vyhýbat se dlouhým souvislým zábradlím.

Leuven, Belgie. Příklad uměleckého díla a vodního prvku současně. Kašna přirozeně navazuje na okolní 
povrch náměstí a umožňuje interakci s vodou. Autor: Flux, zdroj: landezine.com

Smetanovy sady, Olomouc. Příklad kvalitního uměleckého díla ve veřejném prostoru. Autor: Jan 
Dostál, zdroj: Olomoucký deník, Daniela Tauberová 

Open house, Fryšták. Úprava veřejného prostranství zahrnuje i obnovu objektu, který se stává součástí 
veřejného prostoru, včetně uvnitř umístěného posezení a uměleckého díla. Autor: Svatopluk Sládeček, 
zdroj: newwork.cz

Litomyšl. Zábradlí jako subtilní a kultivovaný prvek veřejného prostranství
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patníky

„Měkčí“ formou oddělování jednotlivých druhů provozu jsou sloupky a patníky, které se 
nejčastěji používají k zamezení vjezdu automobilů do pěších prostor. Jejich podoba by 
měla být decentní a umírněná. Ani sloupky a patníky by neměly být nadužívány v přípa-
dech, kdy lze využití prostoru řešit např. decentními změnami v površích  » 6.3 povrchy a 
materiály, jejich využití ale naopak může nahradit nepřehledné a vizuálně rušivé do-
pravní značení.

kiosky, stánky

Veřejná prostranství často vytvářejí potřebu doplnění drobných příležitostí pro služby - 
občerstvení, trafika, drobný nákup…Obecně je vhodné, pokud co nejvíce těchto služeb 
ubytují partery budov k veřejným prostranstvím přiléhající - nejnešťastnější situace je, 
když je veřejné prostranství „zaneseno“ objektovým smogem a přízemí budov zároveň 
nemá příležitost k expanzi a zůstává nedostatečně využito. V MPR Olomouce je umis-
ťování trvalých stánků nevhodné, pro mobilní stavby jsou možná místa určena tržním 
řádem. Pro veřejná prostranství ostatních částí města může někdy doplnění drobného 
bodu zájmu přinést žádoucí atraktivitu. Výhodné jsou mobilní zařízení, která lze připojit 
na technickou infrastrukturu. Forma drobných objektů by měla být kultivovaná, nesmí se 
stát nosičem pro reklamu. 

trhy, tržiště

Dočasné využití veřejných prostranství pro trhy patří k městské tradici a je žádoucím 
oživením. Společensky významná veřejná prostranství by při úpravách s takovou možnos-
tí využití vždy měla počítat a zajistit odpovídající možnosti napojení na technickou 
infrastrukturu a vytvoření příznivých situací pro návštěvníky trhů - dostatečné příležitosti 
k posezení, vhodně umístěná pítka. Samotné provedení trhů musí ctít logiku stávajících 
průchodů, být co nejvíce univerzální a flexibilní a ctít vizuální umírněnost a jednotnost. V 
případě opakovaných trhů je vhodné volit rozkládatelné stánky, které v době mimo trhy 
mohou v místě sloužit jako sedací mobiliář.

veřejné toalety

I veřejné toalety je vhodné navrhovat primárně v rámci budov. Samostatně stojící objek-
ty často ve veřejném prostranství ruší. Pokud dojde k jejich využití, musí být kultivované, 
odpovídat místu, a nesmí působit provizorním dojmem. Ideální je jednotná koncepce 
rozmístění toalet ve městě, včetně vybraného jednotného designu.

oplocení, zdi

Některá veřejná prostranství z hlediska režimu vyžadují oplocení (jde např. o vymezení 
některých dětských hřišť, areálů či parků). To musí především umožňovat prostupnost 
s vazbami na okolní prostranství  a mít co nejméně bariérovou podobu  - vhodná jsou 
oplocení subtilní, umožňující kontakt a průhled. Pokud to situace dovoluje, může být 
oddělení jednotlivých prostor být provedenou např. formou prvku k sezení. Materiál 
oplocení či zdi ohraničující veřejné prostranství a jeho povrchová struktura jsou součástí 
celkové architektonické kvality místa a musí do ní tak vhodně zapadat  » 6.3 povrchy a 
materiály. U oplocování soukromých pozemků před stavební čarou by oplocení mělo 
být řešeno jako transparentní s maximální výškou 1,4 m. Dbát je třeba i na kultivovanost 
dočasných oplocení - typicky ohrazení stavenišť.

reklama

I reklama je součástí veřejného prostoru, nesmí mu však dominovat. Označení provozo-
ven je tradiční součástí městského parteru. Na veřejných prostranstvích by se mělo vy-
skytovat jen minimum reklamních prvků, jejichž podoba musí být kultivována a sjedno-
cena. Nutná je proto revize informačních a reklamních prvků ve správě města a také 
těch, které se vyskytují na městských pozemcích – tj. revize z hlediska jejich vlastnictví a 
správy, počtu, rozmístění, vzhledu, rozměru a obsahu. Prvky reklamy se umisťují pouze 
na určené plochy, nepatří na libovolné plochy konstrukcí jiného účelu např. objektů tech-
nické infrastruktury jen proto, že je tam na ně místo. Určené plochy respektují formát 
umisťované reklamy. Prvky reklamy mají být přiměřené, vkusné, barevně umírněné. V 
případě reklamy či označení provozovny na fasádě musí být respektováno architekto-
nické členění objektu - kompozice a členění fasády musí zůstat nenarušena. Velkoformá-
tovou reklamu je v městském prostředí nevhodné používat - nové billboardy by neměly 
být umisťovány, naopak by mělo být usilováno o odstraňování billboardů stávajících.

restaurační předzahrádky

Podoba předzahrádek by měla co nejméně vytěžovat veřejné prostranství pro soukromé 
zájmy. Hmotově výrazné, robustní konstrukce působí jako bariéry, naopak nábytek 
umístěný přímo na podlahu veřejného prostranství může do veřejných prostranství vnést 
žádoucí živost.

zastávky, označníky

Přístřešky na zastávkách MHD především nesmí v prostoru tvořit bariéru (v případě, že 
je prostranství rozměrově omezeno, je třeba volit přístřešky bez bočnic, případně sezení 

v podobě laviček nahrazovat opěrkami). Jde o prvky, které by se neměly příliš designově 
uplatňovat, ani se stát nosiči reklamy - jejich primární úlohou je poskytnutí ochrany před 
deštěm a větrem. Co se týče označníků, v Olomouci se setkáváme především s typickými 
žlutými označníky na tramvajových zastávkách, a modrými na zastávkách autobusových. 
Ty jsou doplněny digitálními tabulemi - ty jsou v některých případech namontovány 
nahoru nad označník (což trochu komplikuje jejich čitelnost), jindy jsou umístěny zvlášť. 
Lehce nevhodné je umístění odpadkového koše přímo pod informační tabuli označníků.

podzemní vedení technické infrastruktury

Podzemní vedení, nejlépe ve sdružených trasách, je upřednostňovaným způsobem 
vedení technické infrastruktury v zástavbě. Ideálně by každému umisťování či úpravám 
podzemního vedení měla předcházet celková koncepční studie veřejného prostran-
ství. Všeobecně platí, že by mělo být umisťováno tak, aby nebránilo realizaci veřejného 
prostranství s pobytovou kvalitou, zejména výsadbě stromů a implementaci prvků mod-
rozelené infrastruktury na vhodných místech a to i tehdy, nejsou-li v momentu osazování 
sítě plánovány. Při umisťování podzemního vedení technické infrastruktury je potřeba 
se řídit nadřazenými dokumenty v místech, kde má být umožněna výsadba stromořadí a 



161Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

povrchové znaky podzemního vedení technické infrastruktury

Poklopy, vpusti a další povrchové znaky nesmí ve veřejném prostranství tvořit překážky 
pro chodce ani řidiče. Jejich umístění je součástí kompozice celku a nesmí být nahodilé. 
Poklopy, vpusti a další povrchové znaky mají být také odpovídajícím způsobem umístěny 
v rámci existujících povrchů  - je třeba je zarovnávat se směrem spár dlažeb, provádět 
v materiálové kvalitě odpovídající navazujícím povrchům a na exponovaných místech 
poklopy provádět ve stejném povrchu, jako je povrch navazující (typicky v dlažbě).

nadzemní vedení technické infrastruktury

Nadzemní vedení sítí technické infrastruktury se pojí s vizuálně rušivými prvky a kompli-
kuje úpravy veřejných prostranství svými ochrannými pásmy. Upřednostňováno je 
podzemní vedení.   

trakční vedení a konstrukce pro veřejné osvětlení 

Zvláštní kapitolou nadzemního vedení technické infrastruktury, které se v městském 
prostředí nelze vyhnout, je trakční vedení a veřejné osvětlení. Důležité je snažit se o 
minimalizaci objektového zatížení prostoru. V kompaktní zástavbě je nutné eliminovat 
umisťování a přítomnost stožárů a sloupů v už tak omezených uličních prostorech umis-
ťováním veřejného osvětlení a trakčního vedení  přednostně na převěsy. Pokud není 
proveditelné osvětlení na převěsech, je možné umisťovat svítidla veřejného osvětlení 
přímo na fasádu využitím výložníků. Až při vyčerpání těchto možností se přistupuje k 
umisťování sloupů trakčního vedení a veřejného osvětlení. Je dobré usilovat o sdru-
žování prvků technické infrastruktury (osvětlení , trakční vedení, kamerový systém...) na 
jednu konstrukci. Sloupy je vhodné umisťovat do jedné linie na místa, která neomezují 
průchodnost, nezabraňují možné výsadbě stromů a jsou kvalitně zakomponována do 
profilu ulice. I zde platí požadavek na vhodnost prvků z hlediska kontextu - konstrukce 
musí odpovídat charakteru lokality a okolní zástavby a nesmí dominovat svým utilitárním 
charakterem.

nadzemní objekty technické infrastruktury

Skříně a další nadzemní objekty technické infrastruktury se primárně umisťují do při-
lehlých budov. V případě jejich přítomnosti ve veřejném prostranství jsou součástí jeho 
kompozice a musí být minimalizovány, maximálně sdružovány, koncepčně umisťovány a 
prováděny v neutrálních barvách a materiálech..

světelná signalizace

Světelná signalizační zařízení se plánují v širších souvislostech a umisťují se pouze tam, 
kde není možné bezpečně organizovat dopravu přirozeným způsobem. Nosná konstruk-
ce pro signalizační zařízení je také součástí celkové kompozice veřejného prostranství.

Náměstí Národních hrdinů, Olomouc. Příklad nežádoucího duplikování stožárů trakčního a veřejného 
osvětlení. Stožáry zahlcují veřejné prostranství a po vyčerpání jiných možností uchycení vedení a 
osvětlení (na fasádu), by jejich funkce měly být sjednocovány.

Dolní náměstí, Olomouc. Příklad kvalitně zvolených prvků přirozeně začleněných do okolních povrchů

Ztracená, Olomouc. Umisťování svítidel na převěsy v kompaktní historické zástavbě je prioritou.

další zeleně (Strategie zeleně) a koordinovat vedení sítí s úvahou o možném zlepšení kva-
lity daného veřejného prostranství tam, kde nadřazené dokumenty nejsou k dispozici. Při 
opravách a dalších zásazích nesmí docházet k viditelným rušivým změnám povrchů.
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dočasné dopravní prvky

Značení dočasnými dopravními prvky musí být umisťováno pouze krátkodobě. Ani 
provizorní řešení není výmluvou pro křiklavé, neměstotvorné provedení, nepřijatelné je 
používání dočasných montovaných prvků jako trvalých řešení.

ochranné dopravní prvky

Používání čistě dopravního tvarosloví (např. svodidel) je v městském prostředí nepří-
pustné. Upřednostňovány jsou vždy městotvorné nástroje veřejného prostranství.

venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení v sobě zahrnuje zejména osvětlení veřejné a osvětlení architekto-
nické. Systém venkovního osvětlení vnáší do veřejných prostranství ve večerních hodi-
nách potřebné světlo, jeho prvky a konstrukce jsou v nich zároveň přítomny v kteroukoliv 
hodinu a  měly by být jejich harmonickou součástí. » trakční vedení a konstrukce pro 
veřejné osvětlení 

Návrh osvětlení musí být zejména v souladu s celkovým konceptem místa a dobře 
navazovat na osvětlení prostranství ve svém okolí. Osvětlení je především nástrojem 
podporujícím celkový dojem z prostranství, nejde jen o naplnění technických požadavků. 
U architekturního osvětlení je důležitá hierarchie nasvěcovaných prvků  - přiměřeně by 
měly být nasvíceny významné architektonické, umělecké a další  prvky v prostranství tak, 
aby byly zdůrazněny, ale nepřebíjely své okolí. U venkovního osvětlení je třeba dbát na 
jeho energetickou úspornost. Je nutné se cíleně vyhýbat vzniku světelného smogu.

Mezi důležité světelně technické paramtery osvětlení se řadí míra osvětlení ploch a 
barevnost, popisovaná kvalitou vjemu barev a barevným tónem. Oba tyto parametry vní-
mání prostoru zásadně ovlivňují a je potřeb je volit s rozvahou, ale jsou na sobě nezávislé 
(tedy osvětlení s teplým tónem může mít dobré i špatné podání barev a obráceně).

dopravní značení

Vždy platí, že je vhodnější organizaci dopravy ve veřejném prostoru řešit přednostně 
jeho fyzickým uspořádáním a charakterem a dopravní značení minimalizovat. Podobně 
jako u ostatních prvků technické infrastruktury je vhodné jej minimalizovat co se týká 
počtu i velikosti, sdružovat a koncepčně rozmisťovat tak, aby veřejnému prostranství ne-
dominovalo a nekomplikovalo pohodlný pohyb a průchod. Vodorovné dopravní značení 
je účinným nástrojem organizace a zklidňování dopravy. Platí ale, že tato opatření by 
přednostně měla být prováděna trvalými materiálovými řešeními.

Ulice Stiborova, Olomouc. Příklad nevhodného umístění stožáru VO zasahujícího do koruny stromu a 
tvořícího bariéru uprostřed chodníku.

Sídliště Povel, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Olomouc. Příklad situace, kdy se objekty 
technické infrastruktury nepřizpůsobují významu a charakteru veřejného prostranství a výrazně a 
nevhodně se v něm uplatňují.

Křížkovského, Olomouc. Příklad nadužití vodorovného dopravního značení na asfaltu . Uliční profil 
zasluhuje celkovou obnovu - přílišné zatížení parkováním a dopravním značením ruší pohledy na 
historické stavby, prostor pro pěší je nedostatečný a rozsáhlé vyasfaltované plochy zde neodpovídají 
významu historického centra.
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7. Nástroje

Předmětem následující kapitoly jsou základní procesní a organizační 

nástroje naplňování cílů a principů stanovených v Koncepci veřejných 

prostranství. Je návodem pro město, jakými kroky a činnostmi lze začít 

dokument uplatňovat v praxi.

Naplňování koncepčního přístupu k rozvoji veřejných prostranství města se 

může odehrávat zejména ve třech základních úrovních. V rovině politiky 

města, jejíž součástí je zejména formulace vize a strategie, v rovině 

institucionální, tj. zajištění institucionálního zázemí pro rozvoj koncepčního 

přístupu k veřejným prostranstvím, a poté především v samotných 

koncepčních nástrojích veřejných prostranství.

7.A NÁSTROJE V ROVINĚ PLÁNOVACÍ:

7.A.1 INSTITUCIONÁLNÍ ZÁZEMÍ

7.A.2 KONCEPCE A METODIKY

7.A.3 STANDARDY PŘI ZADÁVÁNÍ A REALIZACI

7.A.4 KOMUNIKACE

7.A.5 KOORDINACE V ÚROVNI PLÁNOVACÍCH 
DOKUMENTů CELKU MĚSTA

7.A.6 ZASTUPOVÁNÍ MĚSTA VE SPRÁVNÍCH 
ŘÍZENÍCH

7.B NÁSTROJE V OSTATNÍCH ROVINÁCH:

7.B.1 FINANČNÍ ROVINA

7.B.2 PŘEVOD VP DO MAJETKU MĚSTA

7.B.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA

7.B.5 KOORDINACE A SPOLUPRÁCE SE SOU-
KROMÝM SEKTOREM

OBSAH:
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7.A NÁSTROJE V ROVINĚ PLÁNOVACÍ

7.A.1 INSTITUCIONÁLNÍ ZÁZEMÍ

Kapitola shrnuje základní procesní a organizační nástroje naplňování cílů a principů 
koncepčního přístupu,

možnost zřízení koncepčního pracoviště veřejného 
prostoru
Prvním realizačním stupněm koncepčního přístupu města k rozvoji kvalitních veřejných 
prostranství je vytvoření základních organizačních nástrojů z pozice správy města, což je 
možné např. vytvořením samostatného pracoviště, které se koncentruje na problematiku 
veřejných prostranství.

Skutečnost, že se kvalitě veřejného prostoru věnuje samostatné a k tomuto účelu zřízené 
pracoviště, není formální záležitost, ale naopak základní předpoklad dosahování kvality 
veřejného prostoru města. Na první pohled se může zdát, že postačuje, když jsou otázky 
veřejného prostoru řešeny rozptýleně v rámci ostatních témat (doprava, životní prostře-
dí, památková péče, kultura aj.). Veřejný prostor je skutečně vždy přítomen v každém 
z nich. Existence samostatného subjektu, zacíleného primárně na kvalitu veřejného 
prostoru, však znamená zásadní změnu v tom, že při vyhodnocování a tvorbě záměrů, 
jsou tyto hodnocené úhlem pohledu celkové kvality veřejného prostoru – tj. i ostatní kva-
litativní kritéria (jako např. plynulost dopravy, bezpečnost apod.) jsou hodnocena podle

Úkolem tohoto koncepčního pracoviště by mělo být zejména uplatňovat principy stano-
vené v Koncepci veřejných prostranství města Olomouce:

obhajovat samotnou existenci kvality veřejných prostranství,

definovat konkrétní cíle v dosažení této kvality,

hledat nástroje jejich dosažení,

věnovat se obsahové rovině naplňování strategie v rovině plánovací a projekční.

Koncepční pracoviště zaměřené na kvalitní rozvoj veřejných prostranství může být za-
loženo a fungovat řadou způsobů. Důležité je v tomto ohledu zajištění dostatečné perso-
nální a rozpočtové (interní či externí) kapacity pracoviště, aby výše zmíněné úlohy mohlo 
vykonávat. Potřebná je také jeho vazba na vedení města a součinnost u investičních 
záměrů na veřejných prostranstvích. Inspiraci krom vyspělých zahraničních metropolí 
mohou přinést už i další česká města (např. Brno – Kancelář architekta města Brna nebo 
Praha – Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kar-
lovy Vary - KAM KVÚ).

7.A.3 STANDARDY PŘI ZADÁVÁNÍ 
PROJEKTOVé DOKUMENTACE

MOŽNé ZPůSOBY VÝBĚRU PROJEKTANTA

architektonická soutěž

výhody architektonické soutěže

Jedním z nejúčelnějších nástrojů z hlediska dosahování výsledné kvality veřejných 
prostranství je formát architektonické soutěže. Soutěž napomáhá směřovat veřejné 
finance efektivně tím, že přímo propojuje požadavky a představy zadavatele v soutěžních 
podmínkách s konkrétními návrhy řešení problému. Tento formát včas vnáší konkrétní 
návrhy do diskuse – kvalitní projekt nemůže být zaručen nízkou cenou za jeho zpra-
cování, protože není předem známa podoba konkrétního řešení. 
Soutěž může mít řadu podob v závislosti na komplexnosti problému a míře konkrétnosti 
představy, kterou zadavatel má. Pro těžko uchopitelné úlohy může být zvolen formát sou-
těžního dialogu, kdy zadavatel konzultuje řešení s několika týmy. Naopak pro úlohy, kdy 
má zadavatel jasnější představu o rozsahu a výsledku, je vhodná projektová soutěž. Je 
také možno volit mezi zcela otevřenou soutěží a soutěží zcela nebo částečně vyzvanou.

Zcela základním předpokladem dosažení celkové kvality nových a upravovaných veřejných 
prostranství je vysoká odborná kvalita projektanta návrhu. Vzhledem k tomu, že veškerý výběr 
zhotovitelů projektových dokumentací u veřejných prostranství podléhá zákonům a současně 
různým vnitřním předpisům o zadávání veřejných zakázek, je nutné aplikovat takové způsoby 
výběru, které s nimi budou v souladu a zároveň maximálním možným způsobem zohlední při 
výběru odbornou kvalitu zpracovatele.

Současně musí být danými postupy sledovány principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity 
při zadávání veřejných zakázek, stejně jako zásady přiměřenosti, transparentnosti, rovného 
zacházení a nediskriminace vůči možným uchazečům o veřejnou zakázku. Příslušným 
odpovědným městským subjektem musí vždy dojít k vyhodnocení záměru a jeho zařazení do 
optimální kategorie výběru zpracovatele projektové dokumentace.

Na základě vyhodnocení záměru přidělí odpovědný subjekt každému záměru status. Může 
se jednat o neinvestiční akci (oprava, údržba), nebo akci investiční. Ta je následně zpřesněna 
zařazením do režimu se zrychlenou, standardní či komplexní koncepční přípravou. Tomu 
následně odpovídá i vhodný způsob výběru zpracovatele projektové dokumentace.

• zadavatel má širokou možnost výběru a možnost srovnat jednotlivá řešení po   
stránce funkční, estetické, finanční, provozní apod. 

• velká míra transparentnosti, legitimní podklad pro navazující projektové práce
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kdy se vypsání soutěže nehodí

principy úspěšné architektonické soutěže

• porota sestavená z odborníků, kteří mohou přinést zadavateli cennou zpětnou   
vazbu

• dobrou přípravou soutěžního zadání a kvalitním výběrem poroty má zadavatel   
vysokou míru kontroly nad celým procesem

• ve fázi příprav zadání je možné zapojit veřejnost, stejně tak prezentace soutěžních ná-
vrhů (nebo jejich výstava apod.) může být vítanou veřejnou událostí povzbuzující zájem 
obyvatel o prostředí města

• v případě nutnosti operativního zadání zpracování záměru

• má-li zadavatel příliš konkrétní představu o budoucí podobě návrhu – např. existuje-li 
zpracovaná koncepční studie

• v případě, nejsou-li na soutěž vyhrazeny dostatečné finanční náklady a časové možnosti 
(jde o proces z tohoto hlediska náročný)

• správně vytyčené soutěžní zadání, opřené o znalosti odborníků a ideálně i budoucích 
uživatelů, zohledňující vnější vlivy, limity a regulace území, ústící v dobře formulované 
soutěžní podmínky

• kvalitně zvolená porota sestávající z odborníků

• potvrzení regulérnosti soutěže Českou komorou architektů

výhody zadávacího řízení

kdy se tento způsob výběru nehodí

principy úspěšného výběru zpracovatele

• rychlost zadání veřejné zakázky

• nízké náklady na administraci veřejné zakázky

• když zadavatel nemá definovanou představu o obsahu a podobě plnění veřejné zakázky

• v případě, kdy je vhodné získání co nejširšího spektra řešení a názorů – např. u význam-
ných veřejných prostranství, urbanistických nebo krajinářských zadání

• součástí výběru zpracovatele by měli být odborníci na dané téma

• optimální stanovení hodnotících kritérií, ve zvolené kombinaci kritérií je vhodné dát 
vyšší váhu kritériím kvality, např. poměrem: kvalifikace a zkušenosti týmu: 50–60 % 
(hodnocení referencí účastníků prezentovaných v portfoliu)

• stanovení přiměřených požadavků na kvalifikaci s ohledem na charakter zakázky

• prověřené stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Jedná se o vícekriteriální otevřené řízení na zhotovitele (generálního projektanta) 
navazujících fází projektové dokumentace vycházející ze zpracované koncepční studie 
zadavatele, která je zpracována buď zodpovědným subjektem zadavatele, nebo externím 

zadávací řízení na základě zpracované koncepční 
studie

zadávací řízení

Dalším možným postupem zadání veřejné zakázky je výběrové řízení. To může být buď 
otevřené (= výzva neomezenému počtu zájemců k podání nabídky), či užší (= zadavatel 
vybírá k podání nabídky jen určité zájemce splňující stanovené kvalifikační předpoklady).
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výhody zadávacího řízení se soutěžním dialogem

kdy se tento způsob výběru nehodí

principy úspěšného výběru zpracovatele

• umožňuje výběr nejvhodnějšího návrhu na základě postupného zpřesňování podmínek 
a požadavků 

• řešení vzniká ve spolupráci všech zúčastněných aktérů

• budování důvěry

• v případě nutnosti operativního zadání zpracování záměru 

• v případě, že zadavatel má jasnou představu budoucí podoby záměru – např. existuje 
zpracovaná koncepční studie nebo obdobný způsob úvodního zpracování záměru

• schopnost zadavatele kvalitně organizačně zajistit průběh dialogu

• nominování zkušené a důvěryhodné odborné poroty

Tento způsob řízení je vhodné použít v případech, kdy se jedná o složitá zadání s vysokým 
množstvím vstupujících faktorů a limitů, které není možné plně postihnout v rámci 
tvorby zadání. Způsob soutěžního dialogu je vhodný v případech, kdy je s ohledem k 
charakteru řešeného tématu zúčastněným stranám vhodné poskytnout prostor pro vývoj 
názoru na danou problematiku v přímé interakci s odborníky a s uchazeči – budoucími 
architekty projektu.

zadávací řízení se soutěžním dialogem

dodavatelem. Koncepční studie, nebo obdobná forma dokumentu, je součástí zadávací 
dokumentace předmětné veřejné zakázky na navazující projektovou dokumentaci. Jsou 
použita kritéria ekonomické výhodnosti, která umožňují kvalitativní výběr zhotovitele 
navazujících částí projektové dokumentace – podle nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek už však v oblasti architektury, krajinářství, územního plánování a projektování 
staveb není možné vybírat pouze na základě kritéria nejnižší cenové nabídky.

V určitých případech může být soutěž o návrh vzhledem k charakteru projektu neúměrně 
finančně či časově náročná, případně předmět zadání není vhodný pro soutěž nebo je 
rozsahem malý. Příkladem mohou být např. rekonstrukce ulic, které nevyžadují zásadní 
změnu, ale spíše drobné zásahy do profilu a hlavně koordinaci investorů a správců. V 
uvedených případech zadavatel nehledá nejlepší návrh, nýbrž architekta či projektanta 
se zkušenostmi s danou problematikou. Novela zákona o veřejných zakázkách z března 
2015 přináší možnost hodnotit kvalitu zpracovatelského týmu, jejich organizaci, kvalifika-
ci a zkušenosti osob zapojených do plnění zakázky. Do českého prostředí se tak vrací v 
zahraničí běžně užívaný postup výběru na základě hodnocení kvality referenčních prací, 
který je v těchto případech vhodný a zajistí rychlý výběr kvalitního zpracovatele projektu.

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek je v odůvodněných případech vý-
jimečně možné oslovit jednoho zhotovitele. Tento postup může být účelný a žádoucí v 
případě, kdy město chce získat pro svoje potřeby výjimečného odborníka, tuzemského či 
zahraničního, s vysokým odborným kreditem a zkušenostmi. Tento postup je použitelný 
jen v krajních situacích a musí být řádně odborně zdůvodněn v souladu s vnitřními před-
pisy a se zákonem o zadávání zakázek.

výběr zpracovatele na základě portfolia

přímý výběr zpracovatele

7.A.4 KOMUNIKACE

Význam osvětové činnosti spočívá především ve vzbuzování zájmu obyvatel o prostředí, 
ve kterém žijí. Bude-li veřejnost lépe rozumět cílům plánování či jednotlivým konkrét-
ním záměrům, bude schopna své požadavky směrem k městu efektivně formulovat a 

Důležitou součástí koncepčního přístupu k rozvoji veřejných prostranství je komunikace. 
Odehrává se na široké škále stupňů intenzity a v mnoha různých formách od diskuse a 
vzdělávání na ryze odborné rovině, přes informování a vzdělávání veřejnosti, až po zapo-
jování veřejnosti do plánovacích procesů. V jakékoli komunikované informaci, zejména 
směrem k veřejnosti, je zapotřebí vytvořit otevřený prostor pro zpětnou reakci.  Součástí 
dobré komunikace témat souvisejících s veřejným prostorem města je především jasné a 
srozumitelné zveřejňování informací o záměrech ve veřejném prostranství (včetně infor-
mací o opravách, rekonstrukcích a uzavírkách) a srozumitelná komunikace pravidel týkají-
cích se soukromého sektoru a veřejnosti (např. pravidla pro zvláštní využívání komunikací 
pro kulturní, sportovní a komerční akce, parkovací politika města apod.)

osvětová činnost, vzdělávání a informování 
veřejnosti, výzkum 
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Zapojení veřejnosti do plánovacích procesů jednak napomáhá porozumění konkrétním 
potřebám obyvatel okolí a pochopení vazeb, významů a dalších specifických situací dané-
ho místa v počátečních fázích plánovacích procesů, a dále pak slouží jako nástroj zpětné 
vazby ke konkrétním záměrům v průběhu navrhování. Participace v souvislosti se záměry 
ve veřejných prostranství může velmi pozitivně ovlivnit kvalitu života ve městě, napomoci 
řešení komplexních problémů, posílit schopnost obyvatel aktivně se účastnit na podobě 
městského prostředí a demokratických procesech všeobecně a zvýšit pocit sounáleži-
tosti a komunity. Předpokladem pro úspěšnou participaci je její dobré nastavení, kvalitní 
příprava, a vědomí rizika špatně vedené participace, která nedává obyvatelům pocit, že 
mohou něco pozitivně ovlivnit, je uspěchaná nebo naopak táhlá a neefektivní a nemo-
tivuje obyvatele k dalšímu zapojování se do plánovacích procesů. Zjednodušeně řečeno 
smyslem dobré participace je vytvořit pro obyvatele prostor, ve kterém mohou vyjádřit 
svoje názory s vědomím, že je jim také nasloucháno, a ptát se. Který je pro ně přístupný, 
srozumitelný a důvěryhodný.

participativní plánování

také vyžadovat, oceňovat a do jisté míry i naplňovat kvality veřejného prostoru. Osvě-
tová činnost se prolíná s rovinou výzkumnou a teoretickou. Konkrétní formáty zahrnují 
přednášky, workshopy, výstavy, publikační činnost, výuku na školách atd.

Participativní plánování umožňuje zmapovat potřeby skutečných uživatelů veřejného 
prostranství, zjistit úlohu, jakou místo hraje v jejich životě, a určit aktivity, ke kterým by 
mělo nabízet příležitost. Pokud již k nějakému mapování došlo, je nástrojem ověření jeho 
aktuálnosti a úplnosti. Výhodou participativního plánování je identifikace problémů a 
konfliktů v místě v raných fázích procesu, možnost jejich včasného řešení a prostor pro 
přípravu správné argumentace při následném projednávání konkrétního záměru. Zapo-
jení veřejnosti výrazně posiluje pocit identifikace obyvatel se vznikajícím či obnovovaným 
veřejným prostranstvím a může být i nástrojem zapojení obyvatel do jeho realizace. 
Pozitivně může také ovlivnit řešení problémů údržby – o místa, se kterými se obyvatelé 
identifikují, se obyvatelé přirozeně rádi starají a často v nich nedochází k vandalismu. V 
některých případech mohou být obyvatelé i zapojeni do aktivního spravovaní a udržování 
prostranství.

výhody participativního plánování 

Základním předpokladem úspěšného procesu participativního plánování je uskutečnění 
prvního, „zjišťovacího“ kola dříve, než započnou práce na samotném návrhu. V přípa-
dě, že jsou řešení představována ve fázi již de facto hotového návrhu, reaguje veřejnost 

pravidla participace

zpravidla negativně a neztotožňuje se ani s návrhy, které obsahují přínosné momenty. 
Před začátkem návrhových prací by veřejnost měla být tázána způsobem, který zkoumá 
nikoliv „jak má úprava konkrétně vypadat“, ale „čemu má sloužit“, tj. jakým způsobem 
má být výsledné prostranství užíváno. Samotná podoba designu či architektury je pak 
předmětem řešení urbanistů, architektů, zahradních architektů, dopravních a dalších 
expertů, kteří by měli zapracovávat znalosti uživatel veřejného prostranství. 

Úspěšná participace je předem dobře naplánovaná a přiměřená svému účelu. Příprava 
participace by měla obsahovat odpovědi na následující otázky:

Je participace vhodná? Přesto, že zapojení veřejnosti přináší většinou výhody, v případě, 
že obyvatelé nemohou proces reálně ovlivnit, nebo v případě nedostačujících finančních 
a lidských zdrojů na zajištění kvalitního průběhu participace je lepší k ní nepřistupovat.

Čeho přesně se bude týkat? Je potřeba stanovit, jaký přesně bude participace mít rozsah. 
Pokud jsou nějaké složky v plánovacím procesu neměnné (například v nedávné době do-
šlo k obnově určité části ulice a ta nebude součástí její celkové rekonstrukce), musí o nich 
účastnící participace vědět a rozumět tomu, co je k diskusi, a co ne. 

Jaký je kontext? Je žádoucí seznámit se s kontextem konkrétního prostranství, tedy např. 
s tím, co se  v souvislosti s ním již odehrálo, na co je možné či potřebné navázat, kdo jsou 
hlavní aktéři, zda jsou v místě občanské iniciativy, které se o něj zajímají, jaký je postoj 
médií atd.
Co je cílem participace? Škála intenzity, na které obyvatelé mohou vstupovat do plánova-
cího procesu, je široká – od budování povědomí o plánovaných záměrech, po infor-
mování, zjišťování stavu v místě, získávání zpětné vazby k rozpracovanému návrhu, až 
po aktivní zapojování obyvatel do plánování a ovlivňování budoucí podoby veřejného 
prostranství. Je potřeba určit, kde přesně na této škále se plánovaná participace po-
hybuje.

Koho zapojit? Je potřeba si rozmyslet, koho k participačnímu procesu přizvat. Správný 
výběr participantů zvyšuje legitimitu a transparentnost celého plánovacího procesu do 
budoucna. Všeobecně je potřeba zapojit všechny, kterých se záměr přímo dotýká, a kteří 
se o něj zajímají. Pro vhodný výběr je dobré provést analýzu cílových skupin. Některé 
skupiny obyvatel, kterých se záměr dotýká, budou přirozeně znevýhodněné – je dobré 
dbát na vyváženost participantů a vyhnout se zneužití procesu pro partikulární zájmy 
„silnějších“ zájmových skupin. 

Jakou bude mít participace formu? Metod participace je celá řada a zahrnují např.: online 
dotazník, online platformu, kulatý stůl, vycházku či cyklovyjížďku, den otevřených dveří, 
konzultační stánek, přednášku s diskusí, sousedské setkání na místě, výstavu s diskusí atd. 

Kdo bude participaci organizačně zajišťovat a kolik to bude stát? Je potřeba rozvrhnout 
organizační zajištění procesu, vyhodnotit, zda je k němu potřeba přizvat externí experty, 
a sestavit rozpočet.

Podrobně se procesem participativního plánování zabývá Manuál participace, Jak zapo-
jit veřejnost do plánování města, listopad 2016, IPR Praha. Je koncipován pro pražské 
prostředí, ale řada poznatků je univerzálně použitelná.
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7.A.5 KOORDINACE V ÚROVNI 
PLÁNOVACÍCH DOKUMENTů CELKU MĚSTA

Stěžejní místo v celkovém rozvoji města zaujímá soubor dokumentů a činností zabývající 
se, či dotýkající se problematiky veřejných prostranství. Nezbytná je spolupráce v rovině 
dokumentů koncepčních  - nadřazených a dokumentů podrobnějších - dílčích. K průběžné 
činnosti Útvaru hlavního architekta patří také permanentní spoluúčast – v různé úrovni a 
s různým rozsahem spolupráce – na veškerých dokumentech a činnostech v gesci města 
souvisejících s rozvojem veřejných prostranství. Cílem je především vložit kritéria kvality 
veřejných prostranství do všech těchto dokumentů, i takových, které se zdánlivě veřejný-
mi prostranstvími nezabývají, a zároveň je v rámci možností provázat a uvést do souladu 
s koncepčními dokumenty zabývajícími se přímo veřejnými prostranstvími.

Koncepce veřejných prostranství města Olomouce a Generel, který je její součástí, jsou 
ve vztahu k dílčím metodickým, strategickým a dalším dokumentacím nadřazeny jako 
koncepční dokumenty s dlouhodobým a celostním dopadem, které míří k ideálnímu 
stavu i ve vzdáleném horizontu, nemohou být tudíž v tomto smyslu svazovány krátkodo-
bějšími a dílčími úvahami a rozhodnutími, které by byly s tímto cílovým stavem v rozporu. 
V principu jsou tedy podkladem pro nově vznikající dílčí dokumenty. U dokumentů již 
existujících je pak vhodné přejmout závěry Koncepce veřejných prostranství v průbě-
hu jejich používání, úprav či rozpracovávání do dalších dokumentací. Relevantnost pro 
konkrétní zpracovávané téma a tematiku – rozsah a míru zapracování určuje zejména 
zadavatel jednotlivých dokumentů.

Vzhledem k míře podrobnosti, kterou se zabývají, mohou dílčí dokumentace na základě 
podrobnějšího vhledu do tematiky daného místa dojít k vlastním závěrům, odlišným od 
závěrů Koncepce veřejných prostranství a Generelu. Odchylky dílčích dokumentů od 
dokumentů nadřazených by ale měly být vždy argumentačně zdůvodněny. V případě roz-
porů s Koncepcí veřejných prostranství je žádoucí odchýlení v podrobnějších dokumenta-
cích projednat se zadavatelem a zpracovatelem Koncepce.

Kvalita veřejných prostranství je zakládána ve všech měřítkových úrovních plánování 
města, nikoliv pouze – či převážně – v rovině detailních návrhů architektonického a 
designového řešení parteru, tj. povrchů, mobiliáře, drobných objektů vybavení prostran-
ství apod. Podstata budoucí kvality veřejných prostranství – jeho iniciační předpoklad a 
zároveň i determinace – se zakládá v rovině urbanistického návrhu, neboť jejich kvalita 
je určena prostorovým dimenzováním rámce prostranství vymezujícími hmotami objektů 
a ve vedení a objektech dopravní infrastruktury. Pokud je například vymezení objekty 
z hlediska obytné kvality veřejného prostranství nepříznivé (výška objektů, vzdálenosti, 
uzavřenost/otevřenost, míra definovanosti prostoru apod.), nelze tuto skutečnost již 
zvrátit sebelepším řešením detailu samotného veřejného prostranství. Kritéria kvality 
veřejných prostranství by tak měla být zaimplementována i do územně plánovacích 
dokumentů města. Stejně jako u dokumentů strategických a metodických, i zde platí, 
že obecnější – nadřazené dokumenty (Koncepce veřejných prostranství a Územní plán) 

by měly být v souladu a dokumenty dílčí je přejímat. Koncepce veřejných prostranství 
Generel doplňuje o řadu doporučení vztahujících se k veřejným prostranstvím určitých 
typologických kategorií, charakterů atd. Zejména pro územní studie pak funguje jako 
„check list“ – seznam doporučení, která by zpracovatel podrobnější územně plánova-
cí dokumentace měl dodržet, a v případě vědomé odchylky od principů Koncepce své 
rozhodnutí dobře argumentačně podložit a projednat se zadavatelem a zpracovatelem 
Koncepce.
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Strategie zeleně Dokument rozvíjející koncepci městské zeleně 
na základě III. pilíře Strategického plánu a jeho 
vize Olomouce jako města s přívětivým 
městským prostředím s možnostmi odpočinku 
v zeleni parků i na březích řek. Návrhová část 
dokumentu vymezuje rozvojové priority - osy 
zeleně, rozvojové uzly, zelené klíny a základní 
plochy. Dokument je doplněn o management 
péče o sídelní zeleň města Olomouce.  

1.3 T3 PROPOJENÍ PRSTENCE 
HISTORICKÝCH PARKŮ OKOLO 
CENTRA 
 
1.6 T1 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
2.5 ZELENÉ MĚSTO 
 
2.8 ZDRAVÉ MĚSTO 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA 
 
3.1.2 ZELEŇ 
 
3.2.5 HRADBY A KNIM 
PŘILÉHAJÍCÍ PROSTRANSTVÍ, 
HISTORICKY A KULTURNĚ 
VÝZNAMNÉ CÍLE V KRAJINĚ, 
ZELENÉ OSY... 

Cyklogenerel Dokument vyznačuje stávající a navrhované 
cyklotrasy včetně doporučených integračních 
či segregačních opatření.  

1.1 T1 SÍŤ MĚSTSKÝCH TŘÍD 
JAKO URBANISTICKÁ KOSTRA 
MĚSTA 
 
1.6 T6 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
1.7 T7 HUMANIZACE 
DOPRAVNÍCH UZLŮ, TRAS A 
PROSTRANSTVÍ 
 
2.2 MĚSTO KRÁTKÝCH 
VZDÁLENOSTÍ 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA (3.2.5 
PODKATEGORIE VÝZNAMOVÉ 
HIERARCHIE: CELOMĚSTSKY 
VÝZNAMNÉ TŘÍDY) 

argumentačně zdůvodněny. V případě rozporů s Koncepcí veřejných prostranství je žádoucí odchýlení 
v podrobnějších dokumentacích projednat se zadavatelem a zpracovatelem Koncepce. 

Kvalita veřejných prostranství je zakládána ve všech měřítkových úrovních plánování města, nikoliv 
pouze – či převážně – v rovině detailních návrhů architektonického a designového řešení parteru, tj. 
povrchů, mobiliáře, drobných objektů vybavení prostranství apod. Základ budoucí kvality veřejných 
prostranství – jeho iniciační předpoklad a zároveň i determinace – se fixuje v rovině urbanistického 
návrhu, neboť jejich kvalita je určena prostorovým dimenzováním rámce prostranství vymezujícími 
hmotami objektů. Pokud je toto vymezení z hlediska obytné kvality veřejného prostranství nepříznivé 
(výška objektů, vzdálenosti, uzavřenost/otevřenost, míra definovanosti prostoru apod.), nelze tuto 
skutečnost již zvrátit sebelepším řešením detailu samotného veřejného prostranství. Kritéria kvality 
veřejných prostranství by tak měla být zaimplementována i do územně plánovacích dokumentů 
města. Stejně jako u dokumentů strategických a metodických, i zde platí, že obecnější – nadřazené 
(Koncepce veřejných prostranství a Územní plán) dokumenty by měly být v souladu a dokumenty dílčí 
východiska Koncepce přejímat. Koncepce veřejných prostranství Generel doplňuje o řadu doporučení 
vztahujících se k veřejným prostranstvím určitých typologických kategorií, charakterů atd. Zejména 
pro územní studie pak funguje jako „check list“ – seznam doporučení, která by zpracovatel 
podrobnější územně plánovací dokumentace měl dodržet, a v případě vědomé odchylky od principů 
Koncepce své rozhodnutí dobře argumentačně podložit. 

 

PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTŮ A DOPORUČENÝCH SOUVISEJÍCÍCH TÉMAT 

 

dokument základní informace doporučená související témata 
v Koncepci    

Hospodaření se srážkovými 
vodami - cesta k modrozelené 
infrastruktuře 

Základní městský předpis pro boj s negativními 
dopady klimatických změn. Součástí materiálu 
jsou příklady možného řešení hospodaření se 
srážkovými vodami, která zdůrazňují úlohu 
vody a zeleně (MZI) pro tvorbu trvale 
udržitelného životního prostředí v zastavěném 
území města. Dokument obsahuje vzorová 
řešení objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích (v různých uličních profilech) a 
doporučení k implementaci prvků MZI do 
plánovacího procesu veřejných i soukromých 
subjektů. 

1.6 T1 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
1.7 T7 HUMANIZACE 
DOPRAVNÍCH UZLŮ, TRAS A 
PROSTRANSTVÍ 
 
2.4 ODOLNÉ A UDRŽITELNÉ 
MĚSTO 
 
2.5 ZELENÉ MĚSTO 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA 

argumentačně zdůvodněny. V případě rozporů s Koncepcí veřejných prostranství je žádoucí odchýlení 
v podrobnějších dokumentacích projednat se zadavatelem a zpracovatelem Koncepce. 

Kvalita veřejných prostranství je zakládána ve všech měřítkových úrovních plánování města, nikoliv 
pouze – či převážně – v rovině detailních návrhů architektonického a designového řešení parteru, tj. 
povrchů, mobiliáře, drobných objektů vybavení prostranství apod. Základ budoucí kvality veřejných 
prostranství – jeho iniciační předpoklad a zároveň i determinace – se fixuje v rovině urbanistického 
návrhu, neboť jejich kvalita je určena prostorovým dimenzováním rámce prostranství vymezujícími 
hmotami objektů. Pokud je toto vymezení z hlediska obytné kvality veřejného prostranství nepříznivé 
(výška objektů, vzdálenosti, uzavřenost/otevřenost, míra definovanosti prostoru apod.), nelze tuto 
skutečnost již zvrátit sebelepším řešením detailu samotného veřejného prostranství. Kritéria kvality 
veřejných prostranství by tak měla být zaimplementována i do územně plánovacích dokumentů 
města. Stejně jako u dokumentů strategických a metodických, i zde platí, že obecnější – nadřazené 
(Koncepce veřejných prostranství a Územní plán) dokumenty by měly být v souladu a dokumenty dílčí 
východiska Koncepce přejímat. Koncepce veřejných prostranství Generel doplňuje o řadu doporučení 
vztahujících se k veřejným prostranstvím určitých typologických kategorií, charakterů atd. Zejména 
pro územní studie pak funguje jako „check list“ – seznam doporučení, která by zpracovatel 
podrobnější územně plánovací dokumentace měl dodržet, a v případě vědomé odchylky od principů 
Koncepce své rozhodnutí dobře argumentačně podložit. 

 

PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTŮ A DOPORUČENÝCH SOUVISEJÍCÍCH TÉMAT 

 

dokument základní informace doporučená související témata 
v Koncepci    

Hospodaření se srážkovými 
vodami - cesta k modrozelené 
infrastruktuře 

Základní městský předpis pro boj s negativními 
dopady klimatických změn. Součástí materiálu 
jsou příklady možného řešení hospodaření se 
srážkovými vodami, která zdůrazňují úlohu 
vody a zeleně (MZI) pro tvorbu trvale 
udržitelného životního prostředí v zastavěném 
území města. Dokument obsahuje vzorová 
řešení objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích (v různých uličních profilech) a 
doporučení k implementaci prvků MZI do 
plánovacího procesu veřejných i soukromých 
subjektů. 

1.6 T1 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
1.7 T7 HUMANIZACE 
DOPRAVNÍCH UZLŮ, TRAS A 
PROSTRANSTVÍ 
 
2.4 ODOLNÉ A UDRŽITELNÉ 
MĚSTO 
 
2.5 ZELENÉ MĚSTO 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA 

Plán rozvoje veřejného osvětlení Strategický dokument, který analyzuje a 
navrhuje úpravu a údržbu osvětlovací soustavy 
při odpovídajících provozních a investičních 
nákladech. Pro město Olomouc je navržen na 
období deseti let. Dělí město na funkční oblasti 
a vydává pro ně konkrétní doporučení. 
Součástí jsou vybraná prostranství, na která 
jsou vypracovány podrobnější koncepce 
osvětlení. 

 

Dlouhodobá koncepce 
hospodaření s vybraným 
nemovitým 
majetkem ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce na 
období 
r. 2019 – 2022 

Dokument stanovuje dlouhodobější výhled a 
postoj samosprávy při nakládání s vybraným 
městským nemovitým majetkem, a to zejména 
v případech prodeje či směny. 

1.2 T2 ZAPOJENÍ ŘEK DO 
ORGANISMU 
MĚSTA – OLOMOUC MĚSTO NA 
ŘECE 
 
1.3 T3 PROPOJENÍ PRSTENCE 
HISTORICKÝCH PARKŮ OKOLO 
CENTRA 
 
1.4 T4 POSÍLENÍ HISTORICKÉ 
FORTIFIKAČNÍ ROLE MĚSTA V 
OBRAZU A STRUKTŘE 
 
1.8 T8 PÉČE O CENTRA A 
NOSITELE KULTURY A 
VZDĚLANOSTI 
 
PRAVIDLA PRO PŘEVOD VP DO 
MAJETKU MĚSTA 

Strategie zeleně Dokument rozvíjející koncepci městské zeleně 
na základě III. pilíře Strategického plánu a jeho 
vize Olomouce jako města s přívětivým 
městským prostředím s možnostmi odpočinku 
v zeleni parků i na březích řek. Návrhová část 
dokumentu vymezuje rozvojové priority - osy 
zeleně, rozvojové uzly, zelené klíny a základní 
plochy. Dokument je doplněn o management 
péče o sídelní zeleň města Olomouce.  

1.3 T3 PROPOJENÍ PRSTENCE 
HISTORICKÝCH PARKŮ OKOLO 
CENTRA 
 
1.6 T1 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
2.5 ZELENÉ MĚSTO 
 
2.8 ZDRAVÉ MĚSTO 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA 
 
3.1.2 ZELEŇ 
 
3.2.5 HRADBY A KNIM 
PŘILÉHAJÍCÍ PROSTRANSTVÍ, 
HISTORICKY A KULTURNĚ 
VÝZNAMNÉ CÍLE V KRAJINĚ, 
ZELENÉ OSY... 

Cyklogenerel Dokument vyznačuje stávající a navrhované 
cyklotrasy včetně doporučených integračních 
či segregačních opatření.  

1.1 T1 SÍŤ MĚSTSKÝCH TŘÍD 
JAKO URBANISTICKÁ KOSTRA 
MĚSTA 
 
1.6 T6 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
1.7 T7 HUMANIZACE 
DOPRAVNÍCH UZLŮ, TRAS A 
PROSTRANSTVÍ 
 
2.2 MĚSTO KRÁTKÝCH 
VZDÁLENOSTÍ 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA (3.2.5 
PODKATEGORIE VÝZNAMOVÉ 
HIERARCHIE: CELOMĚSTSKY 
VÝZNAMNÉ TŘÍDY) 

PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTů A 
DOPORUČENÝCH SOUVISEJÍCÍCH TéMAT
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Program regenerace MPR 
(aktualizace 2018 - 2022) 

Aktualizace pravidelně zpracovávaného 
koncepčního materiálu. Hlavním smyslem PR 
MPR je koordinace a usměrňování postupné 
stavební obnovy domů a veřejných 
prostranství v městské památkové rezervaci. 
Existence aktuálně platného Programu 
regenerace je také základním předpokladem 
pro možnost získání dotací z Ministerstva 
Kultury ČR. Aktualizace obsahuje vyhodnocení 
minulých etap programu regenerace, vytyčuje 
obecné cíle regenerace a navrhuje strategický 
postup regenerace (včetně možností podpory, 
etapizace), nástroje realizace a přehled 
doporučených opatření. 

DLOUHODOBÁ VIZE 
především  
1.3 T3 PROPOJENÍ PRSTENCE 
HISTORICKÝCH PARKŮ OKOLO 
CENTRA 
1.4 T4 POSÍLENÍ HISTORICKÉ 
FORTIFIKAČNÍ ROLE MĚSTA V 
OBRAZU A STRUKTŘE 
 
1.8 T8 PÉČE O CENTRA A 
NOSITELE KULTURY A 
VZDĚLANOSTI 
 
STRATEGIE KVALITY 
 
především 
2.6 KULTURNÍ MĚSTO 
2.7 KULTIVOVANÉ MĚSTO 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA 
 
především 
 
3.2.5 NADMĚSTSKÝ VÝZNAM, 
CELOMĚSTSKÝ VÝZNAM 
3.3.1 ROSTLÁ MĚSTSKÁ 
STRUKTURA 

Strategický plán rozvoje města 
Olomouce 

Strategický plán je základním střednědobým 
rozvojovým dokumentem, který se snaží 
efektivně řídit procesy plánování sociálně-
ekonomického rozvoje území města. Tento 
dokument vycházející z aktuálních potřeb 
území města Olomouce a jeho občanů 
stanovuje základní směry a priority budoucího 
vývoje města, definuje vizi a hlavní rozvojové 
cíle, které budou postupně naplňovány 
prostřednictvím realizace jednotlivých 
projektů, investic a aktivit. 

STRATEGIE KVALITY 
 
DLOUHODOBÁ VIZE 

Plán udržitelné městské mobility Dokument dívající se na dopravu ve 
střednědobém horizontu, tj. stav v roce 2030 
s  výhledem na rok 2050. Zabývá se 
integrovaným plánováním městské hromadné 
dopravy, individuální automobilové dopravy, 
cyklodopravy, pěšího pohybu a parkování. 

1.1 T1 SÍŤ MĚSTSKÝCH TŘÍD 
JAKO 
URBANISTICKÁ KOSTRA MĚSTA 
 
1.6 T1 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
1.7 T7 HUMANIZACE 
DOPRAVNÍCH UZLŮ, TRAS A 
PROSTRANSTVÍ 
 
2.2 MĚSTO KRÁTKÝCH 
VZDÁLENOSTÍ 
 
3.1.2 TYPOLOGICKÉ 
PODKATEGORIE: ULICE 
 
3.2.5 PODKATEGORIE 
VÝZNAMOVÉ HIERARCHIE: 
CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ 
TŘÍDY, HLAVNÍ LOKÁLNĚ 
VÝZNAMNÉ ULICE 

Technický manuál vedení 
cyklistické dopravy 

Dokument stanovující technické parametry 
(povrch, značení, šířkové uspořádání atd.) pro 
vedení cyklistické dopravy 

 

Městské standardy objektů HDV a 
MZI na veřejných prostranstvích 

Dokument navazuje na studii "Hospodaření se 
srážkovými vodami - cesta k modrozelené 
infrastruktuře". Cílem standardů je vytvořit 
technický manuál pro přípravu, projektování, 
projednávání, realizaci, předávání a správu 
objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích v rámci celkového uspořádání 
veřejných prostranství a městských areálů. 

 

argumentačně zdůvodněny. V případě rozporů s Koncepcí veřejných prostranství je žádoucí odchýlení 
v podrobnějších dokumentacích projednat se zadavatelem a zpracovatelem Koncepce. 

Kvalita veřejných prostranství je zakládána ve všech měřítkových úrovních plánování města, nikoliv 
pouze – či převážně – v rovině detailních návrhů architektonického a designového řešení parteru, tj. 
povrchů, mobiliáře, drobných objektů vybavení prostranství apod. Základ budoucí kvality veřejných 
prostranství – jeho iniciační předpoklad a zároveň i determinace – se fixuje v rovině urbanistického 
návrhu, neboť jejich kvalita je určena prostorovým dimenzováním rámce prostranství vymezujícími 
hmotami objektů. Pokud je toto vymezení z hlediska obytné kvality veřejného prostranství nepříznivé 
(výška objektů, vzdálenosti, uzavřenost/otevřenost, míra definovanosti prostoru apod.), nelze tuto 
skutečnost již zvrátit sebelepším řešením detailu samotného veřejného prostranství. Kritéria kvality 
veřejných prostranství by tak měla být zaimplementována i do územně plánovacích dokumentů 
města. Stejně jako u dokumentů strategických a metodických, i zde platí, že obecnější – nadřazené 
(Koncepce veřejných prostranství a Územní plán) dokumenty by měly být v souladu a dokumenty dílčí 
východiska Koncepce přejímat. Koncepce veřejných prostranství Generel doplňuje o řadu doporučení 
vztahujících se k veřejným prostranstvím určitých typologických kategorií, charakterů atd. Zejména 
pro územní studie pak funguje jako „check list“ – seznam doporučení, která by zpracovatel 
podrobnější územně plánovací dokumentace měl dodržet, a v případě vědomé odchylky od principů 
Koncepce své rozhodnutí dobře argumentačně podložit. 

 

PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTŮ A DOPORUČENÝCH SOUVISEJÍCÍCH TÉMAT 

 

dokument základní informace doporučená související témata 
v Koncepci    

Hospodaření se srážkovými 
vodami - cesta k modrozelené 
infrastruktuře 

Základní městský předpis pro boj s negativními 
dopady klimatických změn. Součástí materiálu 
jsou příklady možného řešení hospodaření se 
srážkovými vodami, která zdůrazňují úlohu 
vody a zeleně (MZI) pro tvorbu trvale 
udržitelného životního prostředí v zastavěném 
území města. Dokument obsahuje vzorová 
řešení objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích (v různých uličních profilech) a 
doporučení k implementaci prvků MZI do 
plánovacího procesu veřejných i soukromých 
subjektů. 

1.6 T1 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ 
INFRASTRUKTURY MĚSTA - SÍŤ 
REKREAČNÍCH TRAS A 
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
1.7 T7 HUMANIZACE 
DOPRAVNÍCH UZLŮ, TRAS A 
PROSTRANSTVÍ 
 
2.4 ODOLNÉ A UDRŽITELNÉ 
MĚSTO 
 
2.5 ZELENÉ MĚSTO 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA 

argumentačně zdůvodněny. V případě rozporů s Koncepcí veřejných prostranství je žádoucí odchýlení 
v podrobnějších dokumentacích projednat se zadavatelem a zpracovatelem Koncepce. 

Kvalita veřejných prostranství je zakládána ve všech měřítkových úrovních plánování města, nikoliv 
pouze – či převážně – v rovině detailních návrhů architektonického a designového řešení parteru, tj. 
povrchů, mobiliáře, drobných objektů vybavení prostranství apod. Základ budoucí kvality veřejných 
prostranství – jeho iniciační předpoklad a zároveň i determinace – se fixuje v rovině urbanistického 
návrhu, neboť jejich kvalita je určena prostorovým dimenzováním rámce prostranství vymezujícími 
hmotami objektů. Pokud je toto vymezení z hlediska obytné kvality veřejného prostranství nepříznivé 
(výška objektů, vzdálenosti, uzavřenost/otevřenost, míra definovanosti prostoru apod.), nelze tuto 
skutečnost již zvrátit sebelepším řešením detailu samotného veřejného prostranství. Kritéria kvality 
veřejných prostranství by tak měla být zaimplementována i do územně plánovacích dokumentů 
města. Stejně jako u dokumentů strategických a metodických, i zde platí, že obecnější – nadřazené 
(Koncepce veřejných prostranství a Územní plán) dokumenty by měly být v souladu a dokumenty dílčí 
východiska Koncepce přejímat. Koncepce veřejných prostranství Generel doplňuje o řadu doporučení 
vztahujících se k veřejným prostranstvím určitých typologických kategorií, charakterů atd. Zejména 
pro územní studie pak funguje jako „check list“ – seznam doporučení, která by zpracovatel 
podrobnější územně plánovací dokumentace měl dodržet, a v případě vědomé odchylky od principů 
Koncepce své rozhodnutí dobře argumentačně podložit. 

 

PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTŮ A DOPORUČENÝCH SOUVISEJÍCÍCH TÉMAT 
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v Koncepci    

Hospodaření se srážkovými 
vodami - cesta k modrozelené 
infrastruktuře 

Základní městský předpis pro boj s negativními 
dopady klimatických změn. Součástí materiálu 
jsou příklady možného řešení hospodaření se 
srážkovými vodami, která zdůrazňují úlohu 
vody a zeleně (MZI) pro tvorbu trvale 
udržitelného životního prostředí v zastavěném 
území města. Dokument obsahuje vzorová 
řešení objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích (v různých uličních profilech) a 
doporučení k implementaci prvků MZI do 
plánovacího procesu veřejných i soukromých 
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3. PRINCIPY A PRAVIDLA 
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Pěší zóna Olomouc - Dopravní 
studie (NDCon, 11/2016) 

Cílem dopravní studie „Pěší zóna Olomouc" je 
zanalyzovat stávající stav využívání pěších zón 
v historickém centru města motorovými 
vozidly a prověřit možnost jejich úprav, včetně 
případného 
rozšíření, s cílem nalézt optimální řešení 
účinnějšího zklidnění, které bude odpovídat 
významu 
historického centra města. 

 

Generel dopravy v centru města 
Olomouce (CityPlan, 6/2004) 

  

Koncepce vodního hospodářství 
města Olomouce 
(2014/aktualizace 2016) 

Dokument se skládá ze 3 základních částí, a to 
generelu kanalizace, generelu vodovodu a 
studie odtokových poměrů. Na ně navazuje 
zpracování technickoekonomického posouzení 
dalšího vývoje z hlediska realizace nutných 
oprav, plánovaných rekonstrukcí a 
výhledových záměrů. 

 

Koncepce předlažeb (v MPR 
Olomouc – schválená RMO) 

Dokument stanovuje zásady pro předlažby v 
MPR, mapuje stávající stav a pro jednotlivé 
ulice navrhuje vhodná řešení. 

 

Zásady instalace zimního 
sezónního mobiliáře určeného k 
příležitostné venkovní konzumaci 
v MPR Olomouc 

Zásady umisťování sezónního mobiliáře 
 

Městské standardy vodovodní 
sítě 

Zásady pro vedení tras a technické řešení 
vodovodní sítě. 

 

Městské standardy kanalizační 
sítě 

Zásady pro vedení tras a technické řešení 
kanalizační sítě. 

 

Parkovací politika Dokument předkládá dlouhodobou strategii 
pro budoucí rozvoj managementu parkování v 
Olomouci a rozvoje navazujících služeb 
souvisejících s danou problematikou. 

 

 

 

 

argumentačně zdůvodněny. V případě rozporů s Koncepcí veřejných prostranství je žádoucí odchýlení 
v podrobnějších dokumentacích projednat se zadavatelem a zpracovatelem Koncepce. 

Kvalita veřejných prostranství je zakládána ve všech měřítkových úrovních plánování města, nikoliv 
pouze – či převážně – v rovině detailních návrhů architektonického a designového řešení parteru, tj. 
povrchů, mobiliáře, drobných objektů vybavení prostranství apod. Základ budoucí kvality veřejných 
prostranství – jeho iniciační předpoklad a zároveň i determinace – se fixuje v rovině urbanistického 
návrhu, neboť jejich kvalita je určena prostorovým dimenzováním rámce prostranství vymezujícími 
hmotami objektů. Pokud je toto vymezení z hlediska obytné kvality veřejného prostranství nepříznivé 
(výška objektů, vzdálenosti, uzavřenost/otevřenost, míra definovanosti prostoru apod.), nelze tuto 
skutečnost již zvrátit sebelepším řešením detailu samotného veřejného prostranství. Kritéria kvality 
veřejných prostranství by tak měla být zaimplementována i do územně plánovacích dokumentů 
města. Stejně jako u dokumentů strategických a metodických, i zde platí, že obecnější – nadřazené 
(Koncepce veřejných prostranství a Územní plán) dokumenty by měly být v souladu a dokumenty dílčí 
východiska Koncepce přejímat. Koncepce veřejných prostranství Generel doplňuje o řadu doporučení 
vztahujících se k veřejným prostranstvím určitých typologických kategorií, charakterů atd. Zejména 
pro územní studie pak funguje jako „check list“ – seznam doporučení, která by zpracovatel 
podrobnější územně plánovací dokumentace měl dodržet, a v případě vědomé odchylky od principů 
Koncepce své rozhodnutí dobře argumentačně podložit. 

 

PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTŮ A DOPORUČENÝCH SOUVISEJÍCÍCH TÉMAT 
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v Koncepci    

Hospodaření se srážkovými 
vodami - cesta k modrozelené 
infrastruktuře 

Základní městský předpis pro boj s negativními 
dopady klimatických změn. Součástí materiálu 
jsou příklady možného řešení hospodaření se 
srážkovými vodami, která zdůrazňují úlohu 
vody a zeleně (MZI) pro tvorbu trvale 
udržitelného životního prostředí v zastavěném 
území města. Dokument obsahuje vzorová 
řešení objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích (v různých uličních profilech) a 
doporučení k implementaci prvků MZI do 
plánovacího procesu veřejných i soukromých 
subjektů. 
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REKREAČNÍCH TRAS A 
SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
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DOPRAVNÍCH UZLŮ, TRAS A 
PROSTRANSTVÍ 
 
2.4 ODOLNÉ A UDRŽITELNÉ 
MĚSTO 
 
2.5 ZELENÉ MĚSTO 
 
3. PRINCIPY A PRAVIDLA 

7.A.6 ZASTUPOVÁNÍ MĚSTA VE SPRÁVNÍCH 
ŘÍZENÍCH

Vedle vytváření vlastních koncepčních dokumentů má v celkové koncepci rozvoje veřejných 
prostranství nezastupitelné místo také rovina, v níž má město možnost uplatnit zájem na 
kvalitě veřejných prostranství v různých územních, stavebních a ostatních řízeních a dalších 
činnostech, jejichž předmětem je výstavba nových anebo úprava stávajících veřejných 
prostranství.

Obecně by se město mělo vyjadřovat ke všem investičním záměrům z veřejných 
i soukromých rozpočtů, které mohou ovlivnit kvalitu veřejných prostranství, a to 
např. formou koncepčního vyjádření koncepčního pracoviště veřejného prostoru 
nebo jiného k tomu určeného odboru. Toto vyjádření sleduje zejména soulad záměrů 
s koncepčními a metodickými dokumenty města a týká se např. záměrů v dopravní nebo 
technické infrastruktuře, které buď přímo, nebo nepřímo následně utvářejí podobu 
a mnohdy koncepci uspořádání veřejného prostoru, např.:

- rozsáhlejší rekonstrukce komunikací

- rekonstrukce celoměstsky významných veřejných prostranství

- změna a přerozdělení dopravního prostoru s potenciálem zklidnění nebo humanizace

- obnova a novostavba světelného signalizačního značení (SSZ)

- realizace cyklotras, cyklostezek

- investiční záměry soukromých investorů s dopadem na VP

- developerské záměry

apod.



172Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

7.B NÁSTROJE V OSTATNÍCH ROVINÁCH

7.B.1 FINANČNÍ ROVINA

Debata o zajištění financí a průzkum možných zdrojů financí (rozpočet měsra, dotace 
ČR, dotace EU, soukromé finance, nadace…) by měla být součástí každého záměru již od 
počátku. Zároveň platí, že pro proces získávání finančních prostředků je prozíravé mít zá-
měry, vize, a projekty předem připravené – na jasný a zpracovaný cíl se snáze a snadněji 
shánějí peníze.

Finance určené veřejným prostranstvím jsou v současnosti v rozpočtu města Olomouce 
rozptýleny do řady položek. Pokud město disponuje v rozpočtu samostatnou kapitolou 
pro kvalitu veřejných prostranství, zřetelně tak v číslech ukazuje, kolik investuje primárně 
do kvality veřejného prostoru (tzn. je patrné, jaká částka je určena na obytnou kvalitu 
veřejných prostranství a jaká na další investice – např. technické či jiné záměry). To je i 
důležitý signál radnice směrem k občanům města.
Kapitola by měla obsahovat částky na přípravu a realizaci konkrétních investičních zámě-
rů, paušální částku na plánovací a projekční přípravu nových záměrů a paušální částku 
na dofinancování investičních záměrů dopravních, technických apod., u nichž se často v 
průběhu – při zhodnocení jejich dopadu na celkovou obytnou kvalitu místa – ukáže, že 
pro její dosažení je nutné dofinancovat architektonické či stavební úpravy, které nejsou 
součástí samotného technického záměru. Tato částka se může v průměru pohybovat 
okolo 30 % všech nákladů na technické záměry na veřejných prostranstvích.

prověření možností financování, otázka 
financování součástí záměru

financování z rozpočtu města Olomouce – 
samostatná kapitola v rozpočtu

Při volbě priorit v rámci úprav veřejných prostranství se potkávají dvě hlavní hlediska po-
suzování – priority komplexní obytnosti (celková proměna prostranství s ohledem na jeho 
pobytovou kvalitu) a priority dílčí (např. zvýšení bezpečnosti ulice, odstranění vizuálního 
smogu, úpravy technické infrastruktury atd.). Obě tato hlediska by měla být posuzována 
souběžně. Všeobecně je prioritizace veřejných prostranství z hlediska investic v první 
řadě otázkou hodnot, které vycházejí z politického programu. Následující seznam shrnuje 
dílčí kritéria, která z hlediska koncepčního přístupu mohou přispívat k vyšší prioritě 
jednotlivých prostranství:

krietéria prioritizace investic do veřejných 
prostranství

prostranství, v rámci kterých se chystá investice vyvolaná technickou potřebou 

Každá dílčí úprava veřejného prostranství (typicky dopravní či technické infrastruktury) 
by měla být spojena s prioritou obytné kvality. Zásahy z technických důvodů se vyplatí 
(v duchu hesla „nerozkopávat dvakrát“) spojit s celkovou obnovou dotčených veřejných 
prostranství.

prostranství, která jsou součástí nadřazených tematických celků

Koncepce vytyčuje řadu nadřazených místopisných témat, která spojují jednotlivá veřejná 
prostranství do větších celků. Jedním z kritérií vyšší priority je příslušnost konkrétního 
prostranství k těmto tematickým okruhům.
např.: prostranství u fortifikačních pozůstatků (Studenská ulice); prostranství v rámci 
městských břehů…, plochy v rámci parkového prstence (při ulici U Stadiónu a Na Střelni-
ci, v místě tramvajové vozovny v ulici Koželužská, v oblasti kolem tržnice a autobusového 
nádraží)
prostranství výše postavená dle významové hierarchie

Dle Koncepce hierarchicky výše postavená veřejná prostranství vytvářejí společně sdí-
lený obraz města, který je potřeba posilovat. Při koncipování podoby a funkce veřejného 
prostranství s potenciálem celoměstského významu a užívání by neměl být tento cíl, 
například na základě upřednostnění partikulárních lokálních zájmů, opominut. Prostran-
ství, která jsou součástí strategické sítě prostor vyššího významu, je vhodné prioritně 
upravovat. 

např.: celoměstsky významné třídy: třída Svobody, třída Kosmonautů, Masarykova třída; 
nadměstsky a celoměstsky významná náměstí: náměstí Republiky, prostranství u Husova 
sboru při ulici Legionářská; nadměstsky významné body v krajině: Klášter Hradisko, Svatý 
Kopeček…

prostranství s vyšším potenciálem implementace opatření modrozelené infrastruktury

Schopnost veřejných prostranství implementovat opatření proti negativnímu dopadu 
klimatických změn je v současnosti jednou z nejdůležitějších výzev. Pro přiřazení vyšší 
investiční priority jsou vhodná prostranství, která z tohoto úhlu pohledu nabízejí potenci-
ál pro rozsáhlejší pozitivní změnu a nabízejí příležitosti pro širokou implementaci objektů 
HDV a MZI. Typicky se jedná například o místa, kde je možná větší plošná změna nepro-
pustných povrchů na povrchy polopropustné či propustné.



173Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

7.B.2 PŘEVOD VP DO MAJETKU MĚSTA
Veřejná prostranství jsou nezastavěné prostory mezi budovami v obcích. Tato prostranství 
jsou přístupná každému  - mohou užívat všechny osoby a nikdo není z jejich užívání předem 
vyloučen. Obecné užívání je užívání věci, které odpovídá jejímu určenému účelu, a které 
nebrání užívání všech ostatních osob. Obecně užíváno může být například parkovací stání. 
Toto veřejné prostranství je využito k určenému účelu, tedy k parkování, a zároveň zde může 
zaparkovat kdokoliv jiný. To samé platí i pro vodovody a kanalizace ve veřejném prostranství. 
Kdokoliv by měl mít možnost se na veřejné inženýrské sítě (IS) bez problémů připojit. Proto 
je v zájmu města, aby se veškerá veřejná prostranství, realizovaná privátními investory, pře-
dávala do majetku města a to včetně parkovacích ploch, komunikací a inženýrských sítí, ve 
snaze zachování jednotné vlastnické struktury veřejných prostorů a eliminování její atomiza-
ce.

Převody VP do majetku města mohou být různého charakteru. Může se jednat o převod 
pozemku se záměrem vybudovat na něm novou podobu VP. Anebo o převod již víceméně 
stabilizovaného fungujícího VP, bez významné změny podoby. Anebo o součást dohody 
se soukromým majitelem při výstavbě nových lokalit, v rámci které je v zájmu města nové 
veřejné prostranství. Tato dohoda může například zahrnovat situaci, kdy soukromý majitel 
na svém pozemku zrealizuje VP a poté ho převede do majetku města – k takovému ujednání 
dochází v rámci smluv, kde město něco poskytne developerovi a protihodnotou je daná 
transakce s VP. Dohoda může zahrnovat i varianty, kdy developer zainvestuje realizaci VP a 
převede VP až poté. Může zahrnovat i ujednání, že v budoucnu bude developer toto VP v 
majetku města spravovat a udržovat na základě smlouvy.

prostranství s potenciálem dopadu na širší okolí

V některých lokalitách pobytová veřejná prostranství zcela chybí nebo je jich nedosta-
tek. Místa, kde je úprava prostranství spojena s vyšší možností ovlivnit oblast v širším 
kontextu, jsou investičními prioritami. Často jde o místa v sídlištní či areálové struktuře, či 
centra okrajovějších lokalit.

např.: břehy řeky Bystřice, zástupce návsi, zástupce sídliště

prostranství v havarijním technickém / funkčním stavu

Tam, kde stav veřejného prostranství výrazně komplikuje jeho užívání, ohrožuje bez-
pečnost nebo je technicky nevyhovující, je vhodné prioritně uvažovat o celkové obnově 
místa.

prostranství naplňující požadavky dotačních programů

Investiční priority v rámci úprav veřejných prostranství by měly umět pružně reagovat na 
možnosti získávání finanční podporycí. Zde je důležité poznamenat, a platí to de facto 
pro všechna zde uvedená prioritizovaná veřejná prostranství, že prioritiziace realizace se 
nerovná prioritizaci přípravy. V momentě rozdělování financí mají výhodu ty projekty, v 
rámci nichž je již „na čem stavět“, tedy u kterých již kvalitní příprava projektového zámě-
ru proběhla. Vyplatí se tedy mít stále připravenou zásobárnu projektů dopracovaných 
alespoň do fáze studie, ideálně územního rozhodnutí či stavebního povolení (záleží na 
požadavcích jednotlivých dotačních programů. Kdy někdy je podmínkou dokonce již vy-
dané územní či stavební povolení).

prostranství v souvislosti s aktivní místní komunitou

Dalším vodítkem pro přiřazení vyšší investiční priority určitému prostranství může být 
připravenost a aktivita místní komunity. V místě, kde je o změnu zájem ze strany místní-
ho obyvatelstva zájem a připravenost se dokonce i na změně aktivně podílet, je kvalitní 
základ pro její úspěšné naplnění.

prostranství s negativním dopadem na okolí

Prioritu z hlediska investic by neměla mít pouze ta prostranství, která mají jedno-
značný viditelný potenciál a kde lze vyšší kvality dosáhnout „zkrášlovacími“ prostředky. 
Přednostně upravovat je naopak potřeba i místa, kde obytný potenciál na první pohled 
není vidět, a která v rámci svého širšího okolí působí spíše jako bariéry či problémy. 
Typicky se jedná o výrazně dopravně zatížená prostranství.

součet více faktorů

Priorita se zvyšuje v místech, kde se jednotlivá výše zmíněná kritéria setkávají (např. 
celoměstsky významné ulice, ve kterých je plánována dílčí technická oprava; prostranství 
v rámci městských břehů, které zároveň významně ovlivní rozvoj širší lokality atd.)

předpoklady pro převod VP do majetku města (převod již realizovaného VP)

Stavební řešení VP logicky kopíruje budoucí majetkové hranice, které také umožňuje 
jasné rozdělení správy a údržby objektů.

Před zakreslením budoucích majetkových hranic nejprve vypracovat alespoň koncepční 
studii finální podoby VP, pokud se nejedná o již stabilizované funkční VP, tak aby ji hrani-
ce logicky kopírovala.

V logicky celistvém VP neváznou žádné majetkoprávní problémy.

Jsou majetkoprávně vzájemně vypořádána vedení technických sítí a objekty infrastruktu-
ry.

Vyhodnocení míry celoměstské významnosti. Převod VP celoměstského významu má 
prioritu a je účelnější.

Součástí převodu jsou všechny objekty VP, včetně mobiliáře.
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vlastnosti, které by měla mít VP, která budou převáděna do majetku města, po před-
chozí dohodě s developerem.

Za předpokladu, že VP realizuje soukromý investor po předchozí dohodě s městem o 
budoucím převodu do majetku města, je možné se předem dohodnout na podobě VP. V 
takovém případě jsou důležité zejména následující vlastnosti VP:

Samotná výstavba objektů respektuje základní principy a pravidla, která mají vliv na 
kvalitu přilehlého  VP, jako například otevřenost přízemních prostor do VP s potenciálem 
oživení VP, do VP nejsou zaústěny vjezdy do garáží, rampy apod., parkování je vyřešeno s 
ohledem na obytnost VP ... apod. (Viz. části dokumentu ......)

Trvanlivost, odolnost použitých materiálů, konstrukcí a technologií.
Úsporná správa a údržba.

Využitelnost pro co nejširší škálu obyvatel.

Zachování a vytvoření nových potřebných propojení.

Dodržení principů adaptace na klimatickou změnu.

převody pozemků s potenciálem budoucího VP

Před rozhodnutím o převodu je zapotřebí:

Vyhodnocení účelnosti, výhodnosti a realističnosti před rozhodnutím o převodu.

Vyhodnocení náročnosti budoucí správy a údržby (zejména u již zrealizovaných VP, ale 
platí i pro pozemky se záměrem nového VP)

Vyhodnocení míry celoměstské významnosti budoucího VP. Převod pozemku pro VP celo-
městského významu má prioritu a je účelnější.

Vyhodnocení míry potřebnosti VP v daném místě, dostatečné množství jeho potenci-
álních uživatelů, s vědomím, že neplatí, čím více VP, tím lépe. Pokud v místě není potřeba 
a potenciál, není převedení pozemku do majetku města za účelem VP výhodné. Nejedná 
se jen o účelnost realizační investice, ale i náklady na správu a údržbu.

Před rozhodnutím o převodu analyzovat majetkoprávní vztahy v oblasti vedení tech-
nických sítí a objektů infrastruktury a vyvodit důsledky pro případné budoucí vlastnictví a 
správu městem. Vyřešit případné problémy v předstihu před převodem pozemku, anebo 
nejpozději současně s ním.

Před zakreslením budoucích majetkových hranic nejprve vypracovat alespoň koncepční 
studii budoucího VP, tak aby hranice logicky kopírovaly jeho budoucí podobu.

Daná pravidla předpokládají především převody pobytových veřejných prostranství.
Přiměřeně ale platí i pro části VP, jejichž hlavní účel je technický, jako například technická 

převod VP z majetku města

Důležité jsou i principy pro převod VP ven z majetku města. V zásadě by k němu obecně 
docházet nemělo. Pokud se tak děje, mělo by nejprve být prověřeno, že místo nemá 
potenciál úpravy na VP, které je v místě potřebné a má potenciál využívání. Dále pak, že 
se nenachází v místě možné budoucí potřeby návazných úprav pro okolní město, jako 
například dopravní propojení apod.

Typickým příkladem jsou žádosti majitelů bytových domů o odkup přilehlých VP. Obecně 
ale platí, že pokud jim chce město vyhovět, nemělo by se vzdávat možnosti budoucích 
jiných řešení VP a poskytnout žadatelům spíše dlouhodobý pronájem. V každém případě 
by si před tím (i před případným prodejem) mělo nechat vypracovat přinejmenším kon-
cepční studii budoucí podoby širšího okolí, aby bylo jasné, jakou roli v ní daný pozemek 
hraje.

7.B.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA

rozlišování mezi údržbou a investicemi

Z hlediska investic a projektové přípravy je zapotřebí pečlivě rozlišovat záměry, které 
svým charakterem a rozsahem odpovídají podstatě údržby a které zejména z hlediska 
objemu či vlivu na celkovou kvalitu prostoru odpovídají charakteru investic. Je tak potře-
ba napravit dnešní praxi, kdy je velká část objemných zásahů do veřejných prostranství 
připravována v režimu tzv. běžné či souvislé údržby, kdy je provedena kompletní výměna 
povrchů a prvků, ale je současně navrácena do původního prostorového řešení, které je 
často nevyhovující. Údržba je tím pádem také připravována bez nároků na stavební řízení 
a tedy bez koncepční projekční přípravy zahrnující vliv úprav na celkovou kvalitu prosto-
ru a současně bez odborníka – architekta. Přitom charakter i objem investice by často 
umožnil současné zvýšení celkové kvality prostoru. Dochází tak k neefektivnímu vynaklá-
dání finančních prostředků. Investiční záměry – tj. takové záměry, které svým objemem či 
charakterem přesahují údržbu – by měly být připravovány investičním subjektem města k 
tomu určeným, nikoliv správcovskými organizacemi, jejichž rolí je správa a údržba.

koordinace a spolupráce s jednotlivými správcovskými organizacemi

Na správě veřejných prostranství se podílí řada subjektů, které zodpovídají za správu 
dílčích částí a prvků veřejných prostranství. Jedním z předpokladů existence a vzniku 
kvalitních veřejných prostranství je jejich koordinace. Spolupráce jednotlivých správ-

či dopravní infrastruktura. Zde se dostává do popředí vyhodnocení kritéria stávajícího 
technického stavu, nutných investic, náklady na správu a údržbu – a srovnání těchto kri-
térií s výhodností účelu převodu.
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Při jednáních mezi městem a soukromým developerem či investorem je vždy příležitost 
uplatnit ze strany města požadavky, směřující k tomu, aby nová výstavba přinesla maximální 
možné zkvalitnění také pro veřejný prostor města, a to jak v rámci samotné výstavby, tak 
v navazujícím okolí. Přinejmenším by se mělo zamezit možným negativním dopadům, 
které se v praxi často ukazují právě tam, kde město nevstoupilo včas, anebo vůbec do 
vyjednávání a tím do procesu přípravy výstavby.

Tyto požadavky mohou být uplatněny v rovině legislativních nástrojů, v rovině majetkoprávní 
a v neposlední řadě také v rovině dohod s cílem win -win efektu.

Nástroje potřebné k vyjednání podmínek pro město:

7.B.4 KOORDINACE A SPOLUPRÁCE SE 
SOUKROMÝM SEKTOREM

definování cílové kvality veřejných prostranství 

koncepční pracoviště veřejného prostoru který sleduje připravované investiční projekty 
soukromých developerů a investorů. Včas vstupuje do procesu a vyjednává pro město 
podmínky pro naplnění jeho cílů v kvalitě VP.

Úspěšnost dosažení maximálního přínosu pro město (či odvrácení hrozícího zhoršení 
kvality v důsledku výstavby) je podmíněna včasným definováním konkrétních požadavků 
ze strany města již od prvních jednání s developerem. I když tyto požadavky jsou vždy 
konkretizovány v jednotlivých projektech, jejich základem je jednotný přístup města, 
formulovaný již v úrovni Koncepce veřejných prostranství.

Metodika kvality veřejných prostranství v nové developerské výstavbě Vzniknout by měla 
metodika definující jednotný přístup města ve vztahu k požadavkům na kvalitu veřejných 
prostranství, neboť vytváří lepší, jasnější a transparentnější výchozí vyjednávací pozici 
města s jednotlivými developery. Při včasném vstupu do vyjednávání se soukromým 
investorem přináší uplatnění metodiky příležitost pro veřejnou správu k tomu ovlivnit 
kvalitu veřejného prostoru města:

- spoluúčast na tvorbě urbanismu a koncepce veřejného prostoru

- zabezpečení výstavby veřejné infrastruktury (ulice, technická infrastruktura, zeleň, včetně 
veřejného vybavení např. školky)

- marketing městské čtvrti (funkční využití, správa apod.)

- výsadba zeleně v předstihu před vlastní výstavbou domů

- koordinace s rozvojem navazujících lokalit města

covských organizací na naplňování koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím by 
měla být řízená a vyžadovaná městem, které by mělo mít stanoveno jasná pravidla (např. 
zahrnující pravidelné koordinační porady, získávání investičních plánů od jednotlivých 
správcovských organizací a další).  Součástí koordinace musí být i principy vzájemné infor-
movanosti, které zamezí situacím, která umožní efektivní zásahy do veřejných prostran-
ství a zamezí např. situacím, kdy se chodník rozkopává vícekrát v krátkém časovém 
období.

pravidelná údržba a úklid jako nástroj snížení nákladů na velké opravy

Pravidelná „běžná“ údržba veřejných prostranství je v některých případech dostačujícím 
nástrojem ke zlepšení jejich kvality. Zvýšením nákladů na pravidelný úklid a údržbu často 
v důsledku vychází levněji, protože předchází rozsáhlým opravám způsobených neudrži-
telným technickým stavem.gramů. Kdy někdy je podmínkou dokonce již vydané územní 
či stavební povolení).

zapojení veřejnosti

Mnohá opatření, spadající do kategorie úklidu a údržby (typicky např. zásahy do zeleně, 
kácení stromů), mohou ve veřejnosti vyvolat negativní reakce, a je potřeba je včas komu-
nikovat. Veřejnost se také za určitých okolností může na údržbě veřejných prostranství v 
blízkosti svého bydliště podílet.

způsob údržby jako součást návrhu

V případě obnov a vzniku nových veřejných prostranství by kritérium údržby mělo být zo-
hledňováno již v návrhu. Mnohým nákladům na údržbu se dá předejít ve fázi plánování – 
kompozicí veřejného prostranství (veřejná prostranství přehledná a jasná se lépe udržují 
a uživatelé s nimi lépe zacházejí), použitými materiály, typy mobiliáře atd.



176Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

8. Náměty pro návrh akčního plánu

Kapitola obsahuje náměty pro návrh akčního plánu implementace Koncepce 

veřejných prostranství ve městě Olomouci. Položky jsou v rovině doporučení- 

jde tedy pouze o navrhovaná doporučení na a tedy zejména o inspiraci pro 

město, jakým směrem by se v dalších úrovních péče o veřejnéhoprostranství 

mohlo vydávat.
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legenda:

organizační opatření

pořízení a změny dokumentů

realizace

průběžná činnost

ODKAZ V RÁMCI DOKUMENTU
název akce charakter základní informace charakter základní informace
Posílení institucionálního zázemí veřejných prostranství ‐ činnost může jít např. o zřízení subjektu přímo zaměřeného na 

kvalitní rozvoj veřejných prostranství, zřízení pozice 
koordinátora a manažera kvality veřejného prostoru, či 
posílení kompetence ÚHA směrem k veřejným 
prostranstvím

7.A.1 INSTITUCIONÁLNÍ ZÁZEMÍ

Zřízení samostatné kapitoly v rozpočtu města (např. s názvem 
„Kvalita veřejných prostranství“) integrující prostředky na rozvoje 
veřejných prostranství

činnost 7.B.1 FINANČNÍ ROVINA

Pravidla spolupráce a koordinace se správcovskými organizacemi činnost 7.B.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA

Systematická spolupráce s institucemi strategickými z hlediska 
kvality veřejných prostranství

činnost 1.8 T8 PÉČE O CENTRA A NOSITELE KULTURY A 
VZDĚLANOSTI
2.5 KULTURNÍ MĚSTO

Program financování uměleckých děl na veřejných prostranstvích
činnost 7.B.1 FINANČNÍ ROVINA

Systém jednotné správy mobiliáře města činnost 7.B.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA
Program odstraňování bariér činnost, realizace 
Program odstraňování vizuálního smogu činnost, realizace
Optimalizace parkování ve veřejných prostranstvích činnost, realizace
Olomoucké židle a stolky činnost, realizace
Implementace východisek Koncepce uměleckých děl ve VP činnost, realizace 2.5 KULTURNÍ MĚSTO

konkrétní projekty zrealizovatelného rozsahu, např.:
Vybraná lokální centra činnost, realizace lokální centra menšího rozsahu, popř. lokální centra, na 

které je rozpracována dokumentace
Části celoměstsky významných tříd činnost, realizace části celoměstsky významných tříd, na které je 

zpracována dokumentace, např. Třída svobody
Osvětová činnost průběžná činnost 7.A.4 KOMUNIKACE

Zadávání a aktualizace koncepčních a strategických dokumentů
průběžná činnost

Koncepce rozvoje břehů nový dokument ‐ námět zastřešující koncepce rozvoje břehů olomouckých 
vodních toků v oblastech, urbanismu, architektury, 
užívání a správy, s prioritou obytné kvality veřejných 
prostranství dívající se na městské břehy jako na celistvé 
téma s přihlédnutím k probíhajícím PPO 

realizace VP v rámci systému městských břehů příprava jednotlivých projektů a realizace VP v 
návaznosti na koncepci rozvoje břehů

1.2 T2 ZAPOJENÍ ŘEK DO ORGANISMU
MĚSTA – OLOMOUC MĚSTO NA ŘECE
4. 30 VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 20 
OLOMOUCKÉ BŘEHY

systematická spolupráce s vlastníky objektů 
fortifikačních pozůstatků, získávání VP v souislosti s 
fortifikací do majetku města

1.4 T4 POSÍLENÍ HISTORICKÉ FORTIFIKAČNÍ ROLE MĚSTA 
V OBRAZU A STRUKTUŘE
4. 30 VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 29 

Érealizace VP v souvislosti s fortifikačními pozůstatky příprava jednotlivých projektů a realizace VP v 
souvislosti s fortifikačními pozůstatky

Koncepce rozvoje významných městských tříd a ulic, analýza 
stavu uličních profilů

nový dokument ‐  námět analýza typologie uličních profilů a nastavení 
koncepčního přístupu k rozvoji městské uliční sítě s 
přihlednutím k její hierarchizaci

realizace úprav porfilů významných městských tříd a 
ulic

příprava jednotlivých projektů a realizace úprav profilů 
významných městských tříd a ulic

1.1 T1 SÍŤ MĚSTSKÝCH TŘÍD JAKO URBANISTICKÁ 
KOSTRA MĚSTA

Náměty pro návrh akčního plánu implementace Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci

Koncepce posílení historické a fortifikační role města ‐  využití 
fortů a zapojení fortifikačních pozůstatků do veřejných 
prostranství

nový dokument ‐ námět analýza současného stavu a potenciálu fortifikačních 
pozůstatků v rámci města a nastavení kocepčního 
přístupu k jejich rozvoji v otázkách majetkových, náplně, 
užívání a správy včetně tematiky veřejných prostranství 
s fortifikací souvisejících

DLOUHODOBÝ HORIZONT (CCA DO ROKU 2040)KRÁTKODOBÝ HORIZONT (CCA DO ROKU 2025)

Následující položky obsahují další doporučení pro pořízení a změnu dokumentů. Řadazejména místopisných  témat dále uvedených  je v základních principech pokryta tímto dokumentem, pro svou komplexnost by však mohla být zapracována do konkrétnější návrhové podrobnosti. Zpracování zde uvedených námětů závisí na aktuální 
situaci ‐ např. finančních možnostech města, rozpracovanosti souvisejících dokumentů, apod.



 178Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

Koncepce VP sídlišť nový dokument ‐ námět zastřešující koncepce rozvoje veřejných prostranství v 
rámci olomouckých sídlištních struktur

realizace úprav VP sídlišť na základě zastřešující 
koncepce

příprava jednotlivých projektů a realizace úprav v rámci 
sídlištní městské struktury

1.5. T5 POSÍLENÍ LOKÁLNÍCH CENTER
2.1 OBYTNÉ MĚSTO
3.3 SÍDLIŠTNÍ STRUKTURA
4. 30 VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 12 
SÍDLIŠTĚ POVEL ‐ U KAPLIČKY, 13 SÍDLIŠTĚ POVEL ‐ MEZI 
BYTOVÝMI DOMY, 24 ULICE VELKOMORAVSKÁ, 28 
SUBCENTRUM KMOCHOVA

Koncepce rozvoje lokálních center a obnovy historických jader 
původních venkovských sídel

nový dokument ‐  námět zastřešující koncepce rozvoje lokálních center v rámci 
bývalých předměstských obcí a vesnic

realizace úprav jednotlivých VP na základě zastřešující 
koncepce

příprava jednotlivých projektů a realizace úprav 
prostranství lokalních center

1.5. T5 POSÍLENÍ LOKÁLNÍCH CENTER
3.1.2 NÁVES
3.2.5 LOKÁLNÍ VÝZNAM
4. 30 VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 12 
SÍDLIŠTĚ POVEL ‐ U KAPLIČKY, 16 NÁVES CHOMOUTOV, 
17 NÁVES DROŽDÍN, 18 NÁVES ČERNOVÍR, 28 
SUBCENTRUM KMOCHOVA, 30 LOKÁLNÍ CENTRUM 
ULICE TÁBORITŮ ‐ BĚLIDLA

Zapojení sportovních rekreačních areálů do systému rekreačních 
tras a sportovních příležitostí ve VP

nový dokument ‐ námět nastavení koncepčního přístupu k poskytování 
sportovních a rekreačních příležitostí v rámci veřejných 
prostranství města včetně tematiky zapojení sportovních
a rekreačních areálů do tohoto systému

realizace úprav jednotlivých VP souvisejících se 
sportovně rekreačními trasami a sportovním vyžitím 
ve VP na základě zastřešující koncepce

příprava jednotlivých projektů a realizace úprav 
prpstranství souvisejících  se sportovně rekreačními 
trasami a sportovním vyžitím ve VP na základě 
zastřešující koncepce

1.6.T6 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ INFRASTRUKTURY 
MĚSTA ‐ SÍŤ REKREAČNÍCH TRAS A SPORTOVNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ
2.8 ZDRAVÉ MĚSTO

Koncepce obnovy historických cest a míst zastavení v příměstské  
krajině

nový dokument ‐ námět zastřešující koncepce rozvoje tras propojujících město s 
krajinou, s důrazem na propojení významných kulturně 
historických bodů a posilování rekreační funkce 
příměstské krajiny

realizace nových propojení a posílení stávajících 
propojení v krajině na základě zastřešující koncepce

příprava jednotlivých projektů a realizace nových a 
úprav stávajících propojení v krajině

1.6.T6 SPOJITÝ SYSTÉM ZELENÉ INFRASTRUKTURY 
MĚSTA ‐ SÍŤ REKREAČNÍCH TRAS A SPORTOVNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ
2.5 ZELENÉ MĚSTO
3.1.2 ZELEŇ
4. 30 VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 11 
SVATÝ KOPEČEK, 21 KLÁŠTERNÍ HRADISKO A JEHO 
OKOLÍ

Koncepce veřejných prostranství v souvislosti s železnicí nový dokument ‐ námět koncepční dokument shrnující přístup města k rozvoji 
železnice, včetně tematiky veřejných prostranství

realizace úprav VP v souvislosti s železnicí příprava jednotlivých projektů a realizace úprav profilů v 
souvislosti s železnicí

4. 30 VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 27 
ŽELEZNIČNÍ TRŤ PŘES MĚSTO VČETNĚ ZASTÁVEK A 
NAVAZUJÍCÍCH VP

Katalog uměleckých děl ve veřejném prostoru a koncepce umění 
ve městě

nový dokument ‐ námět zmapování stávajících uměleckých děl ve veřejném 
prostoru a vytvoření městského systému financování, 
kvalitního výběru a údržby uměleckých děl a pravidel 
umísťování uměleckých děl na veřejných prostranstvích

2.7 KULTIVOVANÉ MĚSTO

Pravidla pro reklamu  rozšíření dokumentu Označení provozoven a reklam v 
městské památkové rezervaci Olomouc a jejím 
ochranném pásmu (případně dokumentu Pravidla pro 
předzahrádky)  ‐  námět

rozšíření pravidel pro reklamu na okrajové části města 
včetně areálových struktur, nastavení přístupu k 
velkoplošné reklamě a pravidel pro omezení vizuálního 
smogu

2.7 KULTIVOVANÉ MĚSTO

Pravidla pro dočasné využití prostranství v nevyužitých a 
transformačních plochách

nový dokument ‐ námět nastavení pravidel pro aktivní dočasné využití veřejných 
prostranství v časovém horizontu do zahájení jejich 
celkových úprav

3. PRINCIPY A PRAVIDLA ‐ PRO ROZVOJOVÉ PLOCHY




