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Územní studie veřejného prostranství - “Sídliště Pod Chlumem Jeseník” 

1.1 Analytická část 

Stávající stav  
Řešené území se nachází severně od centra města Jeseník a západně od soutoku řeky Bělé a Staříče.                 
V těsné blízkosti je ze západní části ohraničeno páteřní komunikací silnice I.třídy I/44 a dále je                
vymezeno ulicemi Zeyerova, U jatek a Husova. Oblast pokrývá plochu cca 6,25 ha a nachází se zde 22                  
panelových domů z toho 6 věžových. Podlažnost objektů se pohybuje v rozmezí 5, 8 a 10 NP. 
 

 
Obr.1: Řešené území, zdroj:www.google.com/maps 

 
Území je typické nekoncepční zelení převážně jehličnanů na svazích a roztroušeností herních prvků.             
Přes vysokou podlažnost objektů sídliště díky svažitosti terénu zapadá do okolí a plynule přechází v               
bydlení individuální zastoupené výstavbou rodinných domů a menších původních bytových domů podél            
ulice Husova. Plynulost směrem ke komunikaci I/44 již není tak patrná vlivem jejího nedostatečného              
ukotvení v prostoru např. vhodnou zelení, chodníky, alejí apod. Propojení pro pěší přes tuto komunikaci               
je nedostatečné, zvlášť v případě napojení na obchodní zónu, která zde vznikla. 
 
Obchodní zóna mezi řekou Bělá a silnici I/44 v současné době funguje s důrazem na osobní                
automobilovou dopravu. Mělo by docházet k postupnému zlepšení možnosti přístupu pro pěší klientelu             
a celkového prostupu této oblasti, například doplněním vhodným prostorem pro střetávání a vytvořením             
přístupu k řece Bělé a k soutoku se Staříčem, zde se nabízí možnost vytvoření náplavky a napojení na                  
možný budoucí veřejný prostor v území bývalých textilek. Toto souvisí s rozvojem a možnou konverzí               
areálu brownfieldu textilních továren na smíšenou zónu pro bydlení a podnikání.  

Historie  

Území dnešního sídliště je zasazeno do oblasti historicky vymezené několika po funkční stránce             
různými celky původní zástavby. Plocha samotná sloužila jako pole a pastviny.  

 
Obr.2: Vývoj území - stabilní katastr, zdroj: archivnimapy.cuzk.cz 
Obr.3: Vývoj území, zdroj: mapy.cz/19stoleti 
Obr.4: Vývoj území v roce 1953, zdroj: www.facebook.com/Jeseník-sídl-Pod-Chlumem 
 

Z jihu se rozprostíral jesenický West-End, vilová zástavba s anglickou parkovou úpravou. Své vily zde               
měli významné osobnosti města. Směrem k řešenému území přecházel park s Raymannovou zahradou             
do zahrady kostela evangelické církve Českobratrské zbudovaného v letech 1881-83 v novorománském            
stylu. Toto území bylo zakončeno Seiferovou ulicí s alejí směřující ke hřbitovu s márnicí v doprovodu                
dalších významných objektů - Starobinec(dnes noclehárna pro ženy) a střelnice na počátku ulice             
Husova. Tuto část můžeme vnímat jako zelený klín dotýkající se v těsné blízkosti centra města a                
prostoru sídliště. 
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Obr.5: Pohled na východní část města Jeseník pod Zlatým Chlumem, zdroj: SOkA Jeseník 
 
Ve 13. až 16. století se východně od sídliště směrem k rozhledně Zlatý Chlum těžilo zlato, dnes zde                  

vede hornická naučná stezka. Lokalita je významná také tím, že je zde možno sledovat různé způsoby                

těžby odpovídající minimálně 3 etapám těžby ložiska. 

 

Obr.6: Pohled na východní část města Jeseník pod Zlatým Chlumem (r. 1915) - zahrada evangelického kostela a                 

Seifertova ulice, zdroj: SOkA Jeseník 

 

Ze severní strany sídliště je do dnešní doby dochovalá kolonie tkalcovských domků, která fungovala v               

návaznosti na textilky situované na soutoku od města ze západní strany, jejíž objekty jsou dochovány               

až do dnešní doby, kdy dochází k jejich postupné konverzi na jiné funkce. Svah od lázní pohledově nad                  

soutokem je viditelný a je možné se tudy vydat až k Ripperově kolonádě, není však dnes udržovaná a                  

musí se překonat vlaková trať. 

 

 

Obr.7: Pohled na dělnickou kolonii tkalcovských domků , zdroj: SOkA Jeseník 
 

Další prvek vymezující řešené území jsou cesty z velké části ve své původní historické stopě -                

Bezručova, Husova, Seifertova, Zlatá stezka a U Jatek. Husova ulice byla kvůli výstavbě obchvatu              

města nově napojená mezi bývalou vilou Raymanna se zahradou a centrálou textilek, došlo tak k               

přetržení pozvolného přechodu od Smetanových sadů a West-endu. Husova ulice přesto stále vede k              

ovčímu mostu a dále do centra. 

 

Po roce 1945 docházelo k postupné změně vazeb zástavby. Zvyšovala se i hustota zastavění na úkor                

zelených ploch parků a zahrad. 

 

Sídliště samotné bylo vystavěno v 60. letech 20.století. Kolaudační souhlas pro objekty v okolí ulice               

Bezručova a Halasova bylo vydáno už v roce 1964. Celkové rekonstrukce objektů(zateplení            

obvodového pláště, výměna oken, dveří, sanace a zateplení střechy, sanace balkonových podest            

včetně nové dlažby, nové zábradlí na balkonech, oprava zádveří a schodišť) probíhají od roku 2002 do                

dnešních dnů. 
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Obr.8: Pohled na sídliště Pod Chlumem po jejich výstavbě, zdroj: www.facebook.com/Jeseník-sídl-Pod-Chlumem 
 

Vyhodnocení podkladů a záměrů v území 
 

Vyhodnocení územně plánovací dokumentace 

Okolí sídliště je vyhrazeno pro bydlení venkovské(BV), hromadné(BH) a individuální(BI), rekreaci           

individuální - zahrádkáři(RZ), zeleň soukromou a vyhrazenou(ZS), smíšenou výrobní(I), výrobu a           

skladování - zemědělskou výrobu(VZ), občanské vybavení - komerční(OK), občanské vybavení -           

hřbitovy(OH). Plocha řešeného území je vyhrazená dle územního plánu pro bydlení hromadné(BH) a             

veřejná prostranství(VP). 

 

Obr.9: Výřez z územního plánu - oblast sídliště Pod Chlumem, zdroj: Územní plán města Jeseník (r.2013) 
 

Sídliště se nachází v klidné oblasti bydlení s rekreačním charakterem a s potenciálem pro turistiku               

navazující na okolí rozhledny Zlatý Chlum a Lázně Jeseník, dále navazuje na obchodní zónu dělící               

sídliště od soutoku. Do budoucna by se toto území nemělo narušit jinou funkcí, která by významně                

tento charakter narušila, avšak plochu obchodní zóny by bylo vhodné doplnit veřejným prostranstvím a              

rekreační zelení v návazností na soutok a centrum města přes bývalé textilky. 

 

Z územního plánu vyplývá plánované umístění obchvatu do východního prostoru mezi zástavbu města             

a turisticky vyhledávaná centra (rozhledna Zlatý Chlum, prameny, stezky, bývalé štoly apod.). Při             

návrhu by se měla v maximální možné míře zachovat tato propojení a hodnoty. 

 

Komentář k plánovaným záměrům v území 

- Revitalizace sídliště “Pod Chlumem” v Jeseníku - studie (Ing. arch. Milan Matyáš)/ červen             

2015: 

Studie revitalizace sídliště se soustředí na veřejný prostor. Ve svém návrhu zvyšuje počet parkovacích              

stání, doplňuje a rekultivuje stávající rekreační plochy - „dětská a sportovní hřiště“, zeleň, venkovní              

plochy doplňuje o odpočinkové plochy s posezením, stanovuje výběh pro psy s nízkým oplocením,              
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lavičkami a prvky pro cvičení psů, přemisťuje stanoviště s kontejnery pro separovaný odpad, které jsou               

z důvodu manipulace navrženy jako volné nezastřešené. 

 

 

Obr.10: Studie Revitalizace sídliště Pod Chlumem v Jeseníku 

 

Studie svým návrhem doplňuje, přemisťuje a rekultivuje současný stav. Návrh do území nepřináší větší              

a hlubší zásahy. Problémy sídliště a okolí nejsou zcela řešeny. Hrozí jejich zhoršení a je potřeba                

připravit sídliště a okolí na možný rozvoj v budoucnosti. 

 

 

Obr.11: Inspirace dobře řešených sídlišť (po směru hodinových ručiček): La Place Franco-Mauresque - zálivy              

zeleně v blízkosti parkování a zpevněných ploch úspěšně řeší zadržování a vsakování dešťových vod přímo v                

místě, Charlottehaven, lundgaard & tranberg - veřejný prostor parku bez použití rigidní zeleně vytváří zajímavý               

prostor, zdroj: ownerbuiltdesign.com  

- Chodník na ulici Husova - DSP (TUMVIA s.r.o. - Ing. Milan Marcinov)/ červenec 2017: 

Projekt řeší chodník, přidává podélná parkovací stání v jednosměrné komunikaci a vypořádává se tak              

velmi dobře s klidným charakterem oblasti.  

 

Obr.12: Chodník na ulici Husova v Jeseníku - situace 

 

Doporučujeme doplnit chodník o alej vzrostlých stromů s odkazem na historicky vedenou alej a              

charakter komunikace doporučujeme změnit na obytnou zónu. Tyto doporučení budou dále           

prozkoumány a převedeny do konkrétních návrhů.  

 

 

Obr.13: Inspirace vhodného doplnění vzrostlé zeleně podél komunikace s podélným parkováním, 

zdroj: nacto.org 
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- Chodník ulice Bezručova - Seifertova, Jeseník - DPS (DIK)/ červenec 2017: 

Projekt rozšiřuje stávající jednopruhovou komunikaci Seifertova v oblasti napojení na Bezručova na 6 m              

a zřizuje chybějící chodník od hostince U Garáží.  

 

 

Obr.14: Chodník ulice Bezručova - Seifertova v Jeseníku - situace 

 

Doporučujeme chodník doplnit stromy s odkazem na historickou alej, která vedla po celé délce ulice až                

k hřbitovu. Rovněž doporučujeme zjednosměrnění komunikace v úseku od Bezručovy po vjezd do             

garáže přilehlého objektu kvůli lepší přehlednosti. 

 

 

Obr.15: Inspirace vhodného doplnění vzrostlé zeleně podél komunikace v obytné zóně, zdroj: cz.pinterest.com 

Průzkumy a rozbory 

Návaznost území na okolí 

- řešené území: 

Rámec řešeného území je bíle vyznačená část města Jeseník. Dané území se nachází             

severovýchodně od centra města a je obklopené především bydlením a částečně obchodní zónou. Jsou              

zde plochy vyhrazené pro bydlení hromadné a jeho centrum je tvořené veřejným prostorem s objektem               

pro obchod, restauraci a další pronájem(modrý bod). Historicky dané centrum se nachází na konci              

Seifertovi ulice v okolí hřbitova s márnici a evangelického kostela se zahradou v těsné blízkosti Zlaté                

stezky (žlutý bod). 

 

 

Obr.16: Řešené území, zdroj:www.google.com/maps 

 

- historický kontext: 

Vedení komunikací se shoduje s jejich původní historickou stopou (fialová linie). V jejich okolí se               

postupně odehrávala i zástavba, která je rovněž patrná do dnešních dnů(modrá plocha). Od 19.století              

se z jihu v návaznosti na zahradu kostela rozléhala parková úprava zeleně v okolí jak vil podnikatelů tak                  

soutoku a náplavky u textilek samotných(zelená plocha). 
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Obr.17: Historické vedení cest, zdroj:www.google.com/maps 

 

 

 

Obr.18: Původní zástavba, zdroj:www.google.com/maps 

 

Obr.19: Původní plochy zeleně, zdroj:www.google.com/maps 

Prostorové, funkční a provozní vztahy území k okolí 

 

- prostorové vztahy: 

 

Obr.20: Prostorové vztahy, zdroj:www.google.com/maps 
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Sídliště je zastoupeno panelovými objekty o podlažnosti 5 NP(žlutý bod), 8 NP(modrý bod), 10              
NP(fialový bod) rozptýlenými v ploše zeleně. Dělnická kolonie ze severu(oranžová plocha) představena            
objekty o 1-2 podlaží s vysokými stropy a zahrádkou oplocenou nízkými ploty tvoří kompaktní plochu s                
jednotným vzhledem. Okolní původní zástavba podél komunikací Husova, Seifertova a Bezručova           
určena většinou pro individuální bydlení s vlastní zahradou uzavírá sídliště(žlutá plocha). Svažitost            
okolního terénu způsobilo plynulý přechod mezi zástavbou různé podlažnosti a vzhledu, území celkově             
působí kompaktním dojmem tvořeným symbiózou jednotlivých celků různých typů bydlení. 
 

- funkční a provozní vztahy: 
Území sídliště a jeho okolí je vyhrazeno pro bydlení hromadné i individuální(oranžová a bílá plocha),               
částečně je obklopeno obchodní zónou a zázemím TSJ(šedá plocha), zahrádkářskou kolonií(světle           
zelená plocha) a objekty pro vzdělání(růžová plocha). Plocha soutoku je představena objekty bývalých             
textilek průmyslového charakteru, území probíhá v současné chvíli postupnou konverzí(černá plocha). 
 

 
Obr.21: Funkční a provozní vztahy, zdroj:www.google.com/maps 

Problémy a nedostatky území 

Jedním z výrazných problémů území je doprava ve smyslu napojení na páteřní komunikaci I/44(hnědá              
linka), vznikají kolizní body a nepřehledné úseky (hnědé křížky), které v případě napojení Husovy ulice               
přetínají důležité vazby na okolí. Další kolize nastává v případě dvojitého zálivu u autobusové zastávky               
u Billy, autobus zde nemá přednost při výjezdu a následný blízky výjezd z obslužné komunikace za ním                 
celkový úsek znepřehledňuje. 
 

 
Obr.25: Problémy a nedostatky v území, zdroj:www.google.com/maps 

 

Doprava v klidu na sídlišti při současném stupni motorizace je nedostatečná. Území obklopuje několik              
ploch pro krytá garážová stání (fialové plochy), bohužel některé svou pozicí blokují území vhodné pro               
rekreační účely a parkovou zeleň, veřejný prostor nebo budoucí výstavbu. 
 
Řešené území s hlavním veřejným prostorem podél Zeyerovy ulice (bílá oblast) disponuje ve svém              
okolí dalším historicky daným veřejným prostorem pietního charakteru v okolí hřbitova, evangelického            
kostela a márnice, který navazuje na Seifertovu ulici dříve doprovázenou alejí (žlutá oblast). Menší              
uzavřená kompaktní plocha dělnických domků (oranžová oblast) má nezměrný historický a urbanistický            
význam nutný pro identitu území, nyní probíhají nevhodné rekonstrukce v rozporu se zachováním             
celkového výrazu kolonie. 
 
Celková izolovanost území je dána především její sevřeností okolními neprostupnými průmyslovými,           
výrobními a prodejními celky(světle modré oblast).  
 
Území sídliště se nachází v zeleni charakteristické vzrostlými jehličnany a nekoncepčností rozmístění            
herních a sportovních prvků. V okolí je dostatečné množství zelených ploch vhodných pro rekreaci i               
turistiku, jejich stav je však velmi špatný bez fungujících propojení (zelené plochy). Na lázně vede v                
blízkosti řešeného území stezka (růžová linie) protínající železniční trať. V současné chvíli probíhají             
snahy místních obyvatel o zřízení železniční stanice v tomto místě. 
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Průzkum veřejnosti  

Anketa 

V anketě odpovědělo dohromady 68 mužů a žen o průměrném věku 38,5 let. Nejstaršímu z               

respondentů bylo 90 let a nejmladšímu 22 let.  

 

Výsledky ankety byly zpracovány do SWOT analýzy: 

 

S 

+ nachází se v zeleni 

+ dostatečné plochy pro venčení psů 

+ v blízkosti turisticky vyhledávaných cílů     

(Čertovy kameny, rozhledna Zlatý Chlum,     
bývalá hornická činnost) 

+ obchodní zóna s možností nákupu 
+ zahrádkářská kolonie 
+ příležitost třídění odpadů 
+ údržba zeleně 
+ zahrada evang.kostela 
+ Raymannova zahrada 
+ rekonstruovaná Husova ulice  
+ blízkost lesů 
+ soutok Bělé a Staříče pro procházky i       

koupání 
+ ulice Otakara Březiny a břeh pro      

procházky a relaxaci  

W 

- nedostatečná doprava v klidu 
- viditelné kontejnery separovaného   

odpadů 
- Seifertova ulice (chodník) 
- nekoncepčnost hřišť a herních prvků  
- nekoncepčnost zeleně  
- odloučenost od města a nepřístupnost     

řeky a soutoku 
- obchodní zóna jako bariéra 
- chybí služby (lékárna, kavárna...) 
- veřejný prostor s obchodem nefunguje 
- bezpečnost 
- neprostupnost území od centra města a      

na lázně 
- nevhodně umístěné garáže 
- nepřehlednost sídliště 
- stav mobiliáře 
- předprostor hřbitova 
- návaznost na Raymannovu zahradu a     

evang. kostel 

O 

+ turistické stezky 
+ napojení na zahradu evang. kostela a      

Raymannovu 
+ zpřístupnění soutoku  
+ ulice Otakara Březiny jako náplavka  
+ zprůchodnění areálu bývalých textilek 
+ obchodní zóna pro pěší 
+ integrace dopravy v klidu do ulic 
+ restaurace Zeyerka 
+ zeleň na sídlišti 
+ okolní zástavba 
+ dělnické domky 

 

T 

- garáže na území s potenciálem pro zeleň       
nebo veřejný prostor 

- zvyšující se počet aut 
- bezpečnost (drogy) 
- komunikace I/44 
- mobiliáře a osvětlení 
- vysoký věk obyvatel a odliv mladých rodin 
- obchodní zóna jako bariéra 
- viditelné odpady 
- izolovanost od města 
- parkovací plochy na úkor zeleně 

 

 

Z ankety vyplynula celková spokojenost s možností tříděného odpadu, klid, množstvím zeleně a             
blízkosti přírody, velká nespokojenost se vázala na nedostatečně vyřešenou dopravu v klidu,            
izolovanost sídliště od města, zastaralost veřejného prostoru a bezpečnost. Sídliště neprošlo žádnou            
výraznou revitalizaci, která zapříčinila podle respondentů nekoncepčnost jednotlivých zásahů a          
zastaralost řešení. Dále se obyvatelé vlivem izolovanosti obávají o zvýšení nebezpečí, které zde             
pociťují. 

Rozhovory v území 

V průběhu ankety jsme oslovili další důležité vlastníky, úřady a aktivní občany, kteří byli ochotní s námi                 
komunikovat: 
 

- Bc. Jaromír Knotek - předseda TJ Jiskra Jeseník, z.s.: 

Upozornil na problém parkování, který místní obyvatelé řeší i na úkor pokut za špatné parkování -                
zejména o víkendu. V okolí sídliště existuje několik možností garážového stání, ta však kapacitu sídliště               
nepokrývají, přesto údajně někteří i tak parkují venku a znemožňují parkování ostatním, kteří garáž              
nevlastní. Pan Knotek navrhl možnost objízdného “náměstí” a objekt obchodu demolovat, přibyla by             
parkovací stání a současnou dopravu by to nezatížilo, navíc takto vzniklý nový veřejný prostor by               
sídliště více zpřehlednil a dal možnost lokálním akcím (trhy, koncerty, apod.). Celkový problém by však               
byl vyřešen parkovacím domem.  
 
Jako další problém konstatoval neutěšený stav a zastaralé vedení chodníků. Místní si podle potřeby              
vyšlapávají své cestičky, které by v územní studii měly být brány v potaz.  
 
Historie okolí sídliště je bohatá, v těsné blízkosti se nachází Raymannova zahrada s rozpadlou lavičkou               
a absencí košů, evang. kostel s průchozí zahradou, ale přesto pro místní je pocitově uzavřen. Kostel v                 
minulosti navazoval na sousední hřbitov s márnicí, dnes je tento “veřejný prostor” zastavěn garážemi,              
bez chodníků a objekt márnice by měl být využit pro spolkovou nebo jinou veřejnou funkci. Celkově by                 
tato část měla na sídliště navazovat a být přeřešena a doplněna vhodným mobiliáře. 
 
V současné chvíli sídliště působí izolovaným dojmem, lidé se problémově dostávají nejen do centra,              
jako vhodné řešení byla nastíněna možnost budoucí existence vlakové zastávky u garáží nad ulicí              
Otakara Březiny. 
 
Veřejný prostor v okolí obchodu a “betoňáku” nefunguje. Vedlejší obchodní zóna nahradila možnosti             
nákupu a současný objekt spíše hyzdí prostředí a nic mu nepřináší. To, co bezpodmínečně sídlišti               
chybí, jsou služby a lékárna. 
 
Nedaleký soutok a náplavka za Billou od garáží tvoří příjemnou a hojně navštěvovanou možnost              
relaxace. Zpřístupnění a eventuální zvýšení hladiny pro vodáky by daný prostor více oživilo. 
 
Ulice U Jatek se v budoucnosti bude napojovat na obchvat vedený v oblasti pod Chlumem, proto by                 
křižovatka u napojení na Bezručovu měla být řešena kruhovým objezdem. 
 
Objekt stacionáře Šimon (objekt bývalých jeslí a mateřské školy) by v budoucnu mohl být              
transformován na dům pro seniory, kvůli vysokému průměrnému věku obyvatel sídliště by následně             
mohli být byty tímto uvolněny pro mladé rodiny. 
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Zeleň na sídlišti je třeba obohatit a koncepčně zformovat, je zde pouze vzrostlá vysoká zeleň. Herní                
prvky a hřiště působí rovněž nekoncepčně, chybí jejich vhodné doplnění a rozmístění. 
 
Možnost třídění odpadů je na zde obrovská, kontejnery však tvoří ošklivé a zapáchající shluky. Mělo by                
se to řešit podzemními kontejnery. 
 

- Ing. Josef Liberda - Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeseník: 
Řešit dopravu na sídlišti transformací jeho ulic na obytné zóny s vyznačeným stáním by měl být                
bezproblémový, vznikla by tak další parkovací stání, která by pomohla řešit neutěšený problém sídliště.              
V současné chvíli existují i možnosti garážového stání (u hřbitova, jatek, za Billou, za lávkou a u mostu                  
na Českou Ves), ta však požadované kapacity nepokrývají a jsou v soukromém vlastnictví, tedy              
efektivní úprava by byla náročná na komunikaci a ochotu vlastníků problém řešit. Řešení parkovacím              
domem by se jevilo jako efektivní, problém je v jeho nákladnosti a umístění.  
 
Dvojitý záliv na Bezručově ulici před Billou slouží jako zastávka autobusu a obslužná komunikace pro               
panelové domy. Jejich vyústění na komunikaci I/44 je problémové a občasným zdrojem nehod. Za jeho               
správu a údržbu je navíc zodpovědné město.  
 
Vytvořit objízdné náměstí v okolí “betoňáku” vytvoří další parkovací stání a nezatíží dopravu. 
 
Seifertova ulice se doplní na jaře o chybějící chodník a rozšíří na potřebných 6 m. V případě                 
transformace na obytnou zónu by v úseku od napojení na Bezručovou ulici po vjezd na parkovací stání                 
nejbližšího panelového objektu fungovala jako jednosměrná komunikace s odbočením vpravo, dále by            
pak mohla pokračovat v režimu obytné zóny. 
 
Jednosměrná Husova ulice byla doplněná o podélná stání a na jaře se bude pokračovat realizací               
chodníku. Transformace na obytnou zónu by nebyl problém. 
 

- Jana Hernandezová - okrasné školky ZD Jeseník: 
,,Tehdejší JZD Mír se sídlem v Jeseníku získalo pozemek do správy na konci roku 1979. Byl postaven                 
skleník a založena matečnice rododendronů a vřěsovištních rostlin, pro jejichž pěstování jsou zde velice              
vhodné podmínky. Část matečnice je v zahradě doposud. 
Výroba byla následně rozšířena do dvou středisek v obci Bělá pod Pradědem. Po roce 1990, se                
změnou situace a růstem zahraniční introdukce, se postupně upouštělo od vlastní produkce a přešlo se               
k maloobchodnímu prodeji a provádění menších zahradnických realizací. V současné době objekt            
zahradnictví potřebuje celkovou rekonstrukci a regeneraci. Plně se nabízí jeho začlenění do veřejného             
prostoru, ale i při nejidealizovanějších představách potřebujeme zachovat jistou "výdělečnost" místa           
nutnou minimálně pro jeho udržitelný rozvoj. Máme určité představy, konkrétní podobu však ještě ne. V               
Jeseníku funguje víceméně sezonní prodej zahradnických výpěstků, výrobním střediskem je zahrada v            
Adolfovicích.” 
 
 

- Daniela Havirová - farářka sboru Českobratrské církve evangelické: 

Paní farářka vyslovila sou obavu týkající se oficiálního zpřístupnění zahrady v okolí kostela. Její              
zkušenosti s bezdomovci, výrostky s alkoholem nebo marihuanou a agresivní chování dalších            

návštěvníku ji nutí občas dočasně zahradu uzavřít, v období klidu nemá zahrada pevný řád týkající se                
zpřístupnění, “vždy záleží na současné situaci” podotýka “spoustu místních si zde zkracují cestu k              
obchodům”. V zahradě se nachází i objekt fary se zázemím a bytem v pronájmu. 
 
Kostel je velmi aktivní na pořádání akcí. Pořádají se zde pravidelné mše, svatby, adventní koncerty a                
další. I přes aktivní život je údržba zahrady a kostela plně v rukou dobrovolníků. 
 
V současné chvíli probíhá snaha kostel učinit NKP. 
 

- Martina Seidlerová a další - Ranní klub Jeseník: 

V diskuzi byly projeveny obavy o nedostatečné zapojení veřejnosti do průběhu územní studie. Byla              
doporučena komunikace s bytovým družstvem a doručení dotazníků v tištěné podobě do schránek             
obyvatel sídliště.  
 

- Mgr. Bohumila Tinzová - ředitelka, archivní inspektorka SOkA: 
Oblast Křížového vrchu a Zlatého Chlumu historicky patřila pod Široký Brod.  
 
Jako významný pozůstatek po původní textilní výrobě je dodnes zachovalá v sousedství dnešního 
sídliště dělnická kolonie - domky tkalců. 
 
Historicky Raymannova zahrada navazovala od Smetanových sadů až k evangelickému kostelu. Tato 
návaznost se přerušila napojením Husovy ulice od I/44. 
 
V okolí sídliště vedla na protějším břehu Bělé pod Ripperovou kolonádou “mléčná stezka” od České 
Vsi, která by mohla v jiné podobě složit dnes jako turistická. 
 

- Hana Mikulínová 
Vznik komunitního centra v oblasti sídliště by podnítilo větší spolupráci místních obyvatel, a tak by došlo                
k postupnému vzkříšení veřejného prostoru. Město musí mít koncepci a projekty se mají dělat účelně. 
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Majetkoprávní vztahy 

 
Obr.26: Mapa majetků 

Současný stav 

Veřejná prostranství sídliště Pod Chlumem, Raymannova zahrada, noclehárna pro ženy a stacionář            
Šimon jsou ve vlastnictví města Jeseník (zelená plocha). Zahradnictví, objekt bývalé márnice a menší              
plochy veřejného prostranství jsou v majetku Státního pozemkového úřadu - Česká republika (žlutá             
plocha). Objekty panelových domů patří Stavebnímu bytovému družstvu Jeseník nebo jsou jednotlivé            
byty v soukromém vlastnictví (bílá plocha). Zahrada spolu s kostelem a farou patří Farnímu sboru               
Českobratrské církve evangelické v Jeseníku(fialová plocha). 

Doporučení 

V případě ulice Otakara Březiny, která je v majetku města, doporučujeme její budoucí transformaci na               
náplavku spolu s protějším břehem a soutokem v soukromém vlastnictví. Tuto situaci lze vyřešit              
odkupem nebo věcným břemen pro zřízení přístupu k řece a zbudování trasy pro pěší. 
 
Jako více problémové se jeví vlastnictví garáží, které patří soukromým vlastníkům, prostranství je však              
ve vlastnictví města, navíc se tyto objekty nacházejí na atraktivní pozici s potenciálem pro zeleň,               
veřejný prostor nebo zástavbu. Doporučujeme výstavbu garážového domu s nabídkou bezúplatné           
náhrady stání za garáž nebo výměnou za jinou plochu. 
 
Soukromé plochy v okolí evangelického kostela a zahradnictví jsou důležité pro napojení sídliště na              
centrum a jako veřejný prostor obecně. Mohou fungovat jako poloveřejný prostor, který je nutné              
zahrnout do uvažování o návrhu řešení, aby bylo dosaženo plnohodnotného fungování této městské             
oblasti. 

1.2 Širší vztahy 

Systém veřejných prostranství  

Propojení území ve struktuře sídla 

 

 
Obr.22: Vedení stezek, tras a komunikací, zdroj:www.google.com/maps 
 
Město Jeseník můžeme pocitově vnímat v sedmi na sebe navazujících celcích, které jsou propojeny              
soustavou turistických(hnědá) a cyklistických(fialová) stezek a komunikací(modrá).  
 

Charakter a význam ve struktuře sídla 

 
Sídliště Pod Chlumem se nachází v oblasti vymezené severní části města počínaje areálem textilek na               
soutoku v těsné blízkosti centra(šedá oblast). Tato oblast působí izolovaným a neprostupným dojmem             
vlivem přerušení návaznosti na oblast v okolí Smetanových sadů a honosných vil s parkovou úpravou, v                
dnešní době je toto území doplněno o další zástavbu pro bydlení na Nábřežní ulici (zelená oblast). V                 
minulosti představovala výrazný protipól Grafenbergu a lázeňství (modrá oblast). Jih města v okolí             
koupaliště a bývalých kasáren se sídlištěm podél ulice Dukelská (červená oblast) tvoří nejednotný             
předprostor průmyslové zóně (černá oblast) na západní straně. Drobná zástavba rodinných domů            
přecházející do okolní krajiny je charakteristická zachovalou původní zástavbou (hnědá oblast).           
Centrum (žlutá oblast) se i dnes nachází ve své historicky dané pozici. 

10 



 

 
Obr.23: Oblasti a veřejná prostranství, zdroj:www.google.com/maps 

 

Veřejná prostranství města bychom mohli vnímat v těchto rovinách:  
- hlavní(červený bod), 
- vedlejší(oranžový bod), 
- opomenutý(modrý bod), 
- odpočinkový(zelený bod). 

 

 
Obr.24: Oblasti a veřejná prostranství v rámci řešeného území, zdroj:www.google.com/maps 

Zelená infrastruktura (J.A.Šturma) 

Význačné krajinné rysy území 

Východní okraj Jeseníka se vyznačuje dramatickým reliéfem s relativně prudkými svahy, zařízlými           
roklemi kolmými na tok Bělé a úzkou nivu, na níž stojí město samotné. Přes stavební a terénní úpravy                  
je „původní plán“ stále dobře patrný: i přímo v centru města se vyskytují mohutné olše lepkavé, značící                
příslušnost centra města k říční nivě. Na sídlišti Pod Chlumem, jsou dobře patrné zaoblené terénní              
stupně – pozůstatky říčních teras. 

Význačné úseky krajiny 

 
Obr.27: Plochy zeleně 

plochy 

1 – husté pásy výsadby převážně smrku omoriky na upravených svazích říční terasy Bělé 
 
hodnota a potenciál: příšerná hustá kultura bez krajinného kontextu, ideální by bylo vykácení s možným              
ponecháním přítomných vtroušených listnáčů 
 
2 – navigace Bělé se zarostlou strouhou, tvořenou ruderálním, samovolně vzniklým luhem; v severní             
části pozůstatek parkové výsadby – mohutný modřín 
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hodnota a potenciál: obnovení náhonu a citlivá lesoparková úprava pruhů lužního lesa, zvýraznění             

stromových dominant; vhodná by byla obnova stálé vodní hladiny 
 
3 – solitérní , výrazná borovice černá v nízké zástavbě garáží 

 

hodnota a potenciál: výrazný krajinotvorný a orientační prvek, relikt předsocialistické krajiny a hodnotný             

zdravý strom 

 

4 – cípek říční nivy před Billou s dvěma mohutnými olšemi a vysetými trávníčky 

 

hodnota a potenciál: potenciálně hodnotný lužní park, navazující na říční promenádu; zároveň odstínění             
promenády od rušné silnice 

 

5, linie A – dnes rušná Bezručova silnice se zbytky aleje tvořené převážně javory mléči; pod sídlištěm                 
s mladými výsadbami borovice černé a smrku omoriky 

 

hodnota a potenciál: alej je dnes velmi fragmentární, silnice je rušná a představuje jak biologickou, tak                

psychologickou bariéru; doporučuji proto obnovení aleje a odstranění pozdějších jehličnatých výsadeb,           

popřípadě přímo vytvoření pestré, bohatě strukturované vegetace odpovídající lužnímu charakteru          

území tak, aby bylo sídliště odstíněno od negativního vlivu silnice a zároveň byl zpříjemněn průchod               

podél silnice 

 

6 – zbytek historické Raymanovy zahrady o poměrně dost vysoké biologické hodnotě; obsahuje několik              

velmi hodnotných dřevin – starý, chráněný buk, severní cíp „haladové aleje“ a skupinu cenných koniferů               

tvořenou vzrostlými jedlemi bělokorými a borovicí černou; patrné jsou i umělé skalní výchozy (asi staré               

zahradní úpravy). O park je pečován v rámci možností poměrně dobře, včetně ponechání torza buku              
na hranici se zahradnictvím.  

 

hodnota a potenciál: velmi cenný úsek jesenické městské krajiny, bohužel narušený výrazně pozdějším             

náspem Husovy ulice 
 
7 – hustý pás výsadby smrku omoriky na upravených svazích říční terasy Bělé 

 

hodnota a potenciál: vykácení, nahrazení solitérním stromem nebo skupinou stromů, ideálně vhodných            

listnáčů (lip, dubů) tak, aby nová vegetace odpovídala ekologickým charakteristikám teras 
 
8 – skupina stromů s dominantními, relativně mohutnými modříny  

 

hodnota a potenciál: modřín byl v minulém století na Jesenicku využíván jako okrasná dřevina do              

stromořadí i jako solitéra ; jedná se tedy o nejspíš nevědomý, ale povedený odkaz na zdejší tradiční                 

krajinu; ponechat a využít jako opěrný bod při tvorbě nové vegetace sídliště 

 

9 – břeh Bělé, zjevně se zaniklou parkovou úpravou; výrazné staré kleny s hustým, samovolně vzniklým               

podrostem a zbytky parkové úpravy (seskupení kamenů vypadající jako rozpadlá grotta); vegetace            

dnes připomíná iniciální stadia přechodu dubohabřiny a suťového lesa 

 

hodnota a potenciál: biologicky poměrně hodnotný úsek, ale citlivá lesoparková úprava s využitím            

spontánní sukcese a obnovením zarostlých, polorozpadlých chodníčků by byla vhodná; vyvýšené           

vyhlídkové místo na velmi atraktivní soutok Bělé a Staříče také 

 

10 – soutok Bělé a Staříče; jedno z krajinně nejatraktivnějších míst v Jeseníku; mosaika staré kamenné              

navigace, štěrkových náplavek v bermě říček a různých, spíše pionýrských stadií podhorského luhu na             

soutoku dvou horských říček 

 

hodnota a potenciál: pozůstatek jesenických „Benátek“ (viz obrázek), zpřístupnění a částečná           
revitalizace břehů, brody nebo přechody přes řeku by byly velmi vhodné a atraktivní 

 

 

Obr.28: Vývoj území soutoku - stabilní katastr, zdroj: archivnimapy.cuzk.cz 

 

11 – hustá, převážně jehličnanová zahrada v okolí kostela; malá alej tvořená javory mléči vede od               
Bezručovy ulice  
 
hodnota a potenciál: „oáza“ mezi frekventovaným sídlištěm a méně frekventovanou Raymanovou           

zahradou (která je dendrologicky výrazně cennější); pravděpodobně využívaný biotop méně          

antropogenních druhů fauny (areál je na noc uzavřen); poenchat v současnmém stavu, i když budoucí              

odstranění plotů by bylo skvělé 

 

12 – areál sídliště Pod Chlumem; převažují holé, monotónní trávníky a koniferové výsadby (dominuje              

smrk ztepilý i s.omorika, douglaska, místy výsadba hlohu); v terénu jsou patrné terasy Bělé 

 

hodnota a potenciál: celé sídliště trpí naprosto nekoncepční, nefunkční stromovou výsadbou. Navrhuji            

odstranění části koniferových výsadeb a jejich nahrazení listnáči odpovídajícími ekologií vegetačnímu           

patru území (luh, svah nad luhem, plošina terasy). -V úvahu připadá i strukturní napojení na lánovou               

okolní krajinu; pestrost a komplexnější ekologické parametry trávníků by šlo zvýšit diferencovanou sečí,             

podobnou tradičnímu hospodaření na okolních lukách. 
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linie 

A – fragmenty aleje v Seifertově ulici; dnes zbytky výsadby javoru klenu a jasanu 
 
hodnota a potenciál: obnovení aleje v plné délce ulice 
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