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1.

Koncepce uspořádání veřejného prostranství

1.1
Analytická část (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného
stavu, majetkoprávních vztahů) - řešeno v analytické části
1.2
Širší vztahy (systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, kompoziční vztahy,
průhledy, pohledy apod.) - řešeno v analytické části

1.3

Architektonicko-urbanistické řešení

Idea
Smetanovy sady jsou založeny a navrženy kvalitně a citlivě k místu a představují hodnotný exemplář
parkové architektury minulého století. Bohužel jejich současný stav není ideální z hlediska
průchodnosti sadů (zaniklé cesty, nenavazující stezky, chybí promenádní procházkové okruhy),
napojení sadů na okolí a centrum města (chybějící přímé napojení na centrum města, špatné
napojení na navazující lesopark), z hlediska provázanosti jednotlivých míst a zastavení (obnovení
průhledů v parku i průhledů do okolí, vznik nových míst- altán), stavu zeleně (zarůstání nevhodnými
stromy a keři, chudý travní porost), použitých materiálů povrchů (nevhodné asfaltové cesty, stávající
vzhled Anglické promenády), chybějící úpravy drobných architektonických objektů (pomník, prameny,
zídky), bezpečnosti ve vztahu k technické infrastruktuře veřejného osvětlení (chybějící osvětlení
důležitých cest), aktivit pro oživení kulturních, sportovních a rekreačních činností (rozčlenění
dětského hřiště pro větší a menší děti, integrace vodních prvků do parku, stanovení úprav a využití
budovy divadla), doplnění mobiliáře (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, informační objekty
atd.).
Myslíme si, že díky nově navrhovaných citlivým úpravám a cíleným drobným zásahům do struktury
sadů, které pracují, zachovávají a podporují genius loci místa, lze změnit stávající stav.
Díky kombinaci lepší prostupnosti, větší provázanosti, podporou stávajících míst a pouze drobnými
vklady do území docílíme toho, že Smetanovy sady budou opět vyhledávanou lokalitou jak pro místní,
tak pro návštěvníky Jesenicka.
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V návrhu je pro nás důležité pomyslné rozčlenění parku, se kterým souvisí také nově navrhované
využití a vzhled a tedy i atmosféra místa. Park se zvětšující vzdáleností od řeky mění svůj charakter,
postupně se stává klidnějším, mění se i skladba zeleně. V návrhu pracujeme se třemi podobami
parku, s jeho třemi částmi (městský park se sportovními aktivitami- nejblíž u řeky, klidným parkem pro
procházky- střední část až k Anglické kolonádě, lesoparkem - přechodem mezi parkem a lesem na
Křížovém vrchu).

schema : aktivity v parku

3/29

Cesty

schema : procházky v parku

Navrhujeme obnovit v parku některé historické cesty. Nacházejí se hlavně v horní části. Během let
některé zanikly, avšak dodnes jsou patrné z historických map. Jedná se hlavně o procházkové cesty
po vrstevnicích, které nabízí novou možnost trasy procházky. Sníží se tím koncentrace lidí na
některých cestách a podpoří se přirozeně větší rozprostření lidí do plochy parku.
Cest navrhujeme několik typů. První jsou široké vycházkové osvětlené cesty s mnoha lavičkami pro
posezení, vedoucí po svážnici do mírného kopce a nabízející výhledy do okolí. Druhý typ jsou cesty
přímé spojující nejkratší trasou důležité místa (nejsou vhodné pro starší lidi a kočárky), vedoucí ostře
do kopce pro rychlý přesun z míst. A za třetí jsou to přírodní úzké stezky tvořené kamennými nášlapy
vedoucí v přírodnějších místech parku popřípadě lesoparku podporující přírodní charakter místa.

Průhledy
Součástí obnovy parku bude také obnovení důležitých průhledů a pohledů na dominanty. Tyto
pohledy v parku měly a budou mít pro návštěvníka orientační smysl. Návštěvník vidí důležité
dominanty a je k nim automaticky směřován (pomník, prameny, divadlo, křižovatky). Další průhledy
skrze celý park jsou navrženy v Anglické kolonádě a dávají návštěvníkovi možnost podívat se do
vzdáleného okolí (bylo tomu tak i v historii) např. na město a na protější svahy za městem (lázně).
Křížení cest
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Důležitá místa pro orientaci a setkávání lidí jsou nejenom prameny, pomníky ale také i křížení cest.
Proto navrhujeme toto křížení většinou vydláždit kamennou dlažbou a umístit zde lavičky. Z těchto
míst potom vytvořit průhledy a pohledy do okolí.

Oživené aktivity v parku
Nově navrhujeme umístit občerstvení do střední zóny parku. Přestavbou a rekonstrukcí stávajícího
objektu letního divadla by zde mohla vzniknout výletní kavárna s možností opětovného pořádání
kulturních akcí menšího objemu.
Dále navrhujeme zvětšit a rozčlenit v dolní části dětské hřiště. A to na část pro malé děti, menší děti
a teenagery. Plochy jsou blízko sebe avšak dostatečně odděleny. Plocha pro cvičení teenagerů je
přidána nově.
Navrhujeme jiné lepší řešení pro vodní svět. Aktivita by měla být zakomponováva volně do parku, aby
nevznikal ohraničený sezonně využívaný prostor. Jednotlivé prvky vodních atrakcí by mohly být
umístěny do svahu nad sebe a částečně také do opěrné zídky.
Do horní části parku umísťujeme do zadní části Anglické kolonády nový altán, jako cíl procházek a
důstojné ukončení kolonády.
Snažíme se novými úpravami smíšené stezky pro cyklisty a chodce podél řeky Bělé snížit
problematičnost kolize cyklistů a chodců v parku.
Obnovujeme zaniklé historické místo Anglické kolonády.

Zóny- části parku

schema : části parku
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První zóna - městský park se rozprostírá od řeky Bělé až po cestu spojující na Neuburský pramen a
vilu. Charakteristické je pro ni sportovní vyžití a aktivnější trávení volného času. Jsou zde tenisové
kurty, dětské hřiště, rovné travnaté prostranství a budoucí vodní svět. Jako materiál povrchů pěších
tras je zde použit asfalt pro inline brusle a cyklistiku, mlat v Aleji Nářků, vodní svět spojuje chodník z
nášlapných kamenů a cesty směrem do svahu jsou tvořeny kamennou dlažbou městského typu
(kostka 4x4, 6x6).
Mezi cestou spojující Neuburský pramen a městskou vilu a spojnicí letního divadla a Priessnitzova
pomníku je část druhá. Ta představuje prostorový filtr mezi rušnější a klidnější partií parku. Hlavní
cesty vedené po spádnici jsou mlatové, jejich spojnice jsou z kamenné štětové dlažby. Na mlatové
cesty, které mají vycházkovou funkci je umístěno více laviček. Z nich jsou pak pohledy sedících
směřovány do sportovní části, okolí v parku.
Klidová část je vymezena spojnicí letního divadla a Anglickou promenádou. Ty jsou propojeny
obnovenou cestou s mlatovým povrchem, drobné pěšiny jsou vyskládány nášlapnými kameny. Je zde
nejvíce pramenů a slunečního svitu díky rozvolněnému porostu a také nejlepší výhledy. Navrhujeme
obnovit Anglickou kolonádu jako důležitou součást parku. Z ní obnovujeme výhledy na města i na
vzdálenější cíle jako lázně.
Nad Anglickou kolonádou se rozkládá romantický lesopark s křížovou cestou a dalšími stezkami
vedoucími na Křížový vrch. Tento lesopark je již mimo naše řešené území, je však důležitou součástí
parkového prostoru. Proto je důležité alespoň okrajově také stanovit jeho budoucí vzhled a funkci, na
který bude mít vliv hlavně těžba dřeva.

Priority řešení







zprostupnění a zatraktivnění území
citlivé dotvoření místa v návaznosti na Genius loci
umírněné řešení odpovídající reálným finančním možnostem města
oživení místa novými aktivitami
napojení území na okolí a na centrum města

Mobiliář
Je důležité respektovat původní charakter mobiliáře - navrhujeme prvky v materiálové kombinaci
dřevo - kov.

Doporučujeme takový typ mobiliáře, který je parkový a pohodlný a vychází z dobové předlohy viz.
historická fotografie.
V místech, kde se bude sedět v divočejší přírodě mimo hlavní procházkové trasy parku doporučujeme
umístit přírodnější mobiliář z kamenných nebo dřevěných kvádrů.
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Další drobný mobiliář jako odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule bude řešen
individuálním návrhem, jen pro místo sadů. Tvarově bude tento nový mobiliář umírněný
(minimalistický), barvu doporučujeme černou nebo šedou.

vstupy do území
Je přidán nový vstup z centra města - nová lávka k Tindalovu pramenu. Dva nové vstupy jsou také od
ulice Josefa Hory. Jeden je u Alžbětina pramenu, druhý pod vodárenskými objekty.
Začátek Anglické kolonády na straně Josefa Hory je upraven. Vstupy od úřadu a od tenisových kurtů
jsou také upraveny.
V rámci řešení části nad anglickou kolonádou doporučujeme i úpravu cest a vstupů ze svahu pod
křížovým vrchem.

1.3.1 Řešení zeleně
Filozofie Vincence Priessnitze
Navazujeme na historii Vincence Priessnitze a filozofie jeho léčebných postupů. Stávající i nové trasy
v parku jsou navrženy tak, že fyzickou námahu a zahřátí těla při výstupu do kopce střídá pití studené
vody a odpočinek u pramene na slunci. Procházkou na slunci a čerstvém vzduchu po mlatových
cestách směrem do kopce se člověk zahřeje, u pramenů si poté ve stínu na lavičce se studenou
pramenitou vodou odpočine.
Dalším důležitým nástrojem je obnovení průhledů a vizuálních spojnic v parku. Ty motivují
návštěvníky k objevování parku a usnadňují orientaci. Dají se rozdělit na průhledy do parku, do města
a na protější lázeňský kopec
Úpravy stromy a keře
Obecně navrhujeme nechat všechny zdravé stromy z původního plánu výsadby a odstranit
výsadbu zhruba od 60. let. Jedná se hlavně o skupiny jehličnanů u Priessnitzova pomníku a dole na
louce u Aleje nářků.
Nová výsadba probíhá zejména v linii Anglické kolonády. Tam je doplněna stávající lipová
alej lípami, nemocné lípy jsou nahrazeny novou výsadbou. Případně jsou nahrazeny pokácené
nemocné stromy dle dendrologického průzkumu.
Další výsadba je navržena na místě odstraněných jehličnanů u dětského hřiště - druhově se
jedná o typy stromů které do tohoto typu krajiny patří a přirozeně se jim tam daří.
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Úpravy trávníků
Ve dvou spodních partiích parku je udržovaný pobytový trávník anglického typu, prostor nad
cestou od divadla k pomníku je navržen jako louka - u toho je důležitá jiná frekvence a způsob sekání.
Aby byly traviny květnatější a bohatší, doporučujeme v této části ruční seč (např. motorovou kosou).
Se sečí je třeba počkat, až rostliny odkvetou (zhruba červen).
Úpravy pramenů
Parkem vede nová naučná stezka “Kolem pramenů”, ta začíná u Tindalova pramene a
pokračuje přes Neuburský pramen, pramen u pomníku Priessnitze, pramen Skalka, Anglický pramen,
pramen U Vousáče, Mločí kámen až na Křížový vrch.
Potrubí přípojek vody bylo obnoveno před cca. deseti lety, vydatnost zdroje je ale bohužel
malá. Doporučujeme stav pramenů nadále sledovat a náležitě o ně dbát, tvoří nezaměnitelnou
součást parku.

Lesopark - zásady budoucího návrhu
Jedná se o území horní části na Anglickou kolonádou. Toto území je mimo řešené území
územní studie. Avšak velmi výrazně ovlivňuje vzhled a fungování parku a proto se tím územím také v
rámci širších vztahů zabýváme.
Návrh předpokládá kompletní vytěžení porostu napadeného kůrovcem - smrků. V území ale
zůstane buková část a bukové nálety. Ty doporučujeme doplnit řízenou sukcesí - jedná se o způsob,
kdy se nechá přírodě takříkajíc volná ruka a jen občas se zasáhne (např. odstranění porostu z tras
cest, prostorů u pramenů atd.). Také je nutno zachovat holá místa a paloučky, ze skalnatých částí
pak vytvořit průhledy na protější stráň.
Případnou novou výsadbu řízenou člověkem neprovádět v řadách, vyvarovat se pravidelnosti
a šablonovitosti. Dále důležité obnovit historická spojení s Křížovým vrchem a také podřídit návrh
sáňkařské dráhy existující křížové cestě.
Hodnota území spočívá v jeho přírodním charakteru, ne v objemu vytěžitelného dřeva. Proto
doporučujeme vytvořit z lesu mezi Smetanovými sady a Křížovým vrchem lesopark. Vznikne tak
unikátní území s charakterem romantického lesa, které dodá městu Jeseník další cíl výprav v rámci
regionu. Další výhodou tohoto přístupu jsou takřka nulové náklady v porovnání s ostatními
variantami.

Inspirační foto

1.4
Základní požadavky na stávající nebo navrhované objekty vymezující veřejné
prostranství nebo se nacházející uvnitř veřejného prostranství (např. na přístupnost
a využití přízemí)
Cesta od Ovčího mostu k Tindalově prameni
Existují následující varianty úprav cesty podél řeky Bělé:
1) Realizace rekonstrukce chodníku dle platného stavebního povolení v první etapě - vytvoření
úseku “Cyklisto - veď kolo”
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2) Úsek chodníku podél břehu řeky Bělé je od Ovčího mostu k Tindalovu pramenu rozšířen.
Vznikne zde smíšená stezka pro cyklisty a chodce. Šířka stezky bude minimální možná, tak
aby se zásahy do svahu (nová opěrná stěna) omezily na nejnutnější minimum. Počítá se tak
s úpravou stávajícího projektu. Tato varianta předpokládá vybudování nové lávky přes řeku
Bělou.
Dále směrem je až k dětskému hřišti u kurtů úsek “Cyklisto - veď kolo”.
Pohyb cyklistů je však zachován i v horní části sadů. Stromy podél Smetanovy ulice jsou doplněny
výsadbou nových stromů - olší šedivých. Ty pomůžou také jako bariéra pro hluk, který jde směrem k
sadům.
V současnosti je hydroelektrárna v soukromém vlastnictví, majitel plánuje do budoucna její
rekonstrukci. Hydroelektrárna se oproti současnému stavu nebude rozšiřovat. Zařízení elektrárny
bude umístěno v zářezu pod již povoleným chodníkem.
Projení do centra města- nová lávka přes řeku, nový přechod přes ul. Smetanova
V současnosti je park od centra města částečně izolovaný. Navrhujeme proto nový přístup z
ulice Štefánikova. Návštěvník se dostane přes nové místo na přecházení přechod na Smetanově ulici
na chodník a po nové lávce k Tindalovu prameni.
Nové místo pro přecházení přes Smetanovu ulici - z dopravního hlediska se bude jednat o
místo pro přecházení (bez vyznačeného přechodu pro chodce), musí být za tmy dostatečně nasvícen.
Lávka bude dle požadavků povodí Odry provedena o jednom mostním poli, umístění
mostovky min 0,5m nad hladinou Q100 (hladina stoleté vody), opěry lávky budou umístěny min. 1m
za břehovými hranami koryta vodního toku.

inspirace: jednoduchá lávka pro pěší

Tindalův pramen, lávka a náplavka
Oblast kolem Tindalova pramene slouží jako nová křižovatka cest a aktivit.
Kříží se zde cesta od Ovčího mostu, stezka podél potoka a cesta od Aleje nářků. V budoucnu
se na tuto křižovatku může napojit nová lávka přes řeku Bělou.
Koryto potoka ústícího do řeky je opraveno tak, aby byl zachován původní způsob úpravy - kameny
skládané na sucho. Na náplavce je obnoven přirozený přístup k řece, v letních měsících představuje
příjemný způsob odpočinku. Je třeba opravit opěrnou zeď pod chodníkem, v současnosti je v
havarijním stavu.
Všechny cesty, které se zde potkávají jsou řešeny v kamenné kostce, jako povrch náplavky je
použit stávající kámen. Přidané konstrukce na náplavku jsou lehké a vzdušné, jako materiál je
použita žárově zinkovaná ocel.
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skica: náplavka

skica: sezení u potoka u Tindalova pramenu
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Alej nářků
Je třeba pravidelně kontrolovat stromy napadené červenou hnilobou a ty rizikové odstraňovat.
Odstraněné stromy budou nahrazeny novou bukovou výsadbou. Nová výsadba musí mít mezi sebou
minimálně třikrát větší rozestupy než současné stromy.

Vila s byty
Předprostor vily je nově vydlážděn. Soukromé dvorky zůstávají oploceny, i přes návrh
architektů o zprůchodnění. Přístup od Aleje nářků může být do budoucna opraven. Stejně tak může
být obnovena propojka od brány k potoku a dále k brance hotelu.
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Dětské hřiště u tenisových kurtů
Stávající herní prvky pro děti a dospělé jsou rozděleny do funkčních celků. Pískoviště, hřiště
pro malé děti a hřiště pro větší děti jsou umístěny na louce uvnitř zpevněného okruhu, venkovní
posilovací prvky jsou posunuty dál na louku směrem k Tindalovu prameni. Kolem dětského hřiště je
zpevněná plocha vhodná pro inline brusle a jízdní kola.

skica dětského hřiště

inspirace dětské hřiště
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Vodní svět
Návrh vodního světa se nachází ve svahu od teras z 70. let a skládá se ze tří zastavení,
návštěvník ho objevuje odshora dolů, stejně jako je přirozený tok vody. Prvky jsou také seřazeny po
pomyslné časové ose.
Vodoléčba je již silně přítomná na protějším kopci Gräfenberg, ve Smetanových sadech je
proto ukázána jiná stránka vody.
Cílem vodního světa je ukázat fyzikální principy, které ovlivňují vodu, provést ho historickým
vývojem lidské zkušenosti s tímto živlem a v neposlední řadě také předat určitou pokoru ve vztahu k
přírodě.
Nový návrh umístění vodního světa pracuje se zapojením míst do areálu parku.
Nejedná se o uzavřené místo, ale naopak jednotlivé vodní atrakce jsou umístěny ve svah nad sebou
a zakomponovány do parku. Jsou jeho součástí a volně průchozí.
Jednotlivé zastavení jsou spolu propojeny stezkou z nášlapných kamenů a vybaveny
lavičkami. V zákusu terasy je vytvořeno terénní schodiště z ocelových plechů s betonovými sedacími
stupni

skica zakomponování vodního světa do parku
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Části vodního světa:
1. potok s přehradami - první využití techniky, staveb - potok je možno zahradit a pak použít
nashromážděnou vodu pro rozpohybování vodního kola

2.

archimédův šroub - další krok v poznání podstaty pohybu vody, přírodní koryto, přehrady

3.

mechanizovaná trasa -člověk jako pán přírody, ta ale umí projevit svoji sílu
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Divadlo
Letní divadlo má pro svoji polohu potenciál stát se jedinečným kulturním centrem v zeleni.
Návrh počítá se stávající budovou, její čelní fasáda bude otevřena směrem k řece, orchestřiště je
zachováno a zrekonstruováno, v případě potřeby je možné ho zakrýt. Uvnitř bude malá kavárna a
také zázemí divadla a případně dalších městských spolků.

pohled na terasu divadla a napojení prostoru na cestu

pohled na cestu

15/29

Aby bylo divadlo maximálně propojeno s okolím, je prostor před ním vyčištěn a zídka s plotem
odstraněna.

pohled na terasu

Na střeše bude položena dřevěná prkenná terasa, která může sloužit jako hlediště divadelního
představení či promítání filmu, jako plocha pro pořádání koncertů nebo pro sezení u piva a kávy.

pohled na možnost promítání filmů
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celkový pohled na divadlo a orchestřiště
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Priessnitzův pomník
Předprostor pomníku tvoří vydlážděná plocha lemovaná záhonem s lavičkami. Jsou
odstraněny některé jehličnany nové výsadby bránící výhledu. Samotný pomník je pak citlivě nasvícen,
v předprostoru jsou parkové lampy.

historická fotka pomníku

skica úprav pomníku
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Křižovatka cest u ulice Josefa Hory
Prostor je vydlážděn štětovou dlažbou, je přidáno sezení. Je vytvořen průhled na Priessnitzův
pomník a také nová cesta k Alžbětinimu pramenu skrz podmáčeného luhu. Oblast podmáčeného luhu
obsahuje hodnotný porost, doporučujeme neprosekávat. Břeh potůčku je decentně obnoven metodou
kladení kamenů na sucho.
Nová cesta z ulice Josefa Hory a pramen Skalka
Pod vodárenskými objekty vede z ulice Josefa Hory nová pěší stezka z nášlapných kamenů,
zhruba v půlce se rozděluje. Jedna cesta vede k Priessnitzově pomníku, druhá k Anglickému
prameni. Z nově vzniklé křižovatky je výhled na pramen Skalka a na Anglický pramen.
U pramenu Skalka je obnoveno sezení dle původního uspořádání

historické foto

Anglická kolonáda
U samotného Anglického pramene je obnovena původní kompozice sezení,
kolonáda má nový mlatový povrch. Lipová alej lemující cestu je doplněna, při nové výsadbě je třeba
dbát na to, aby nebylo narušeno ochranné pásmo vysokého napětí, které vede podél kolonády. Na
konci u louky je umístěn nový altán s historizující podobou. Průhledy na protější stráně jsou
obnoveny. Z kolonády vedou nové stezky na Křížový vrch a k Priessnitzově pomníku.
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historické foto Anglická kolonáda

skica anglická kolonáda

20/29

Modřínový háj - prostor u louky pod Anglickou kolonádou
V prostoru budou odstraněny smrky, vznikne tak hezký modřínový háj s trávníkem. Jírovcová
alej, které místo ohraničuje zespoda, bude doplněna.

2.

Koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury

2.1

Řešení dopravní infrastruktury

V rámci dopravní infrastruktury jsou všechny vjezdy ponechány, pouze je změněn materiál povrchu
komunikace.
Vjezdy do parku
Do parku je možné se dostat následujícími vjezdy:







z ulice Karla Čapka, u dětské hřiště
z ulice Karla Čapka, od budovy městského úřadu
z ulice Josefa Hory, nad Regenhartovou vilou
z ulice Josefa Hory, pod Alžbětiným pramenem
z ulice Josefa Hory, na Anglickou kolonádu

Parkování pro návštěvníky parku
Jako parkoviště pro návštěvníky parku je využito navržené parkoviště u ulice Josefa Čapka.
Stávající projekt jsme zapracovali do územní studie. Navrhujeme, pokud to bude možné upravit
pohledové opěrné zdi parkoviště (kámen, popínavé rostliny). U stávajícího projektu doporučujeme
vytvořit přímé propojení s parkem a také přidat zeleň mezi parkovací stání. Možné je i použití
zatravňovací dlažby pro lepší splynutí parkoviště s okolím.
Pokud bude zbudována lávka přes řeku Bělou, je možné využít i parkoviště v ulici
Štefánikova.
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Zásobování budovy letního divadla
Zásobování je umožněno po dlážděné cestě s příjezdem od městského úřadu.
Řešení povrchů
 zpevněný sportovní asfaltový povrch - u dětského hřiště





mlatový povrch - na hlavních cestách parku - mlatové cesty budou mít po stranách pruhy z
kamenné kostky

kamenná kostka městská - tvoří spojnice mezi cestami v části pod Neuburským pramenem




kamenná dlažba štětová - tvoří spojnice cest v části mezi Neuburským pramenem a cestou u
divadla
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2.2

nášlapné kameny -maximální přírodní charakter, nad cestou divadlo - pomník

Řešení technické infrastruktury

Technická infrastruktura - nové napojení letního divadla
V rámci projektu budou provedeny pouze malé změny ve vedení technické infrastruktury (voda,
kanalizace, elektřina, plyn). Bude zřízena přípojka kanalizační, přípojka nízkého napětí a přípojka
sdělovacího vedení k letnímu divadlu.
Veřejné a architektonické osvětlení sadů
V parku bude zavedeno nové veřejné osvětlení - nasvětleny budou hlavní trasy (Anglická kolonáda,
cesta divadlo - pomník - ulice Josefa Hory, cesta Neuburský pramen - ulice Josefa Hory, Alej nářků
a cesta od Ovčího mostu do sadů).
Umístění veřejného osvětlení vychází z nasvětlení cest, které vedou k důležitým cílům (divadlo,
pomník, anglická kolonáda atd.) a dále k vytvoření okružní cesty tedy možnosti večerní procházky
parkem. Také na základě výsledků z pocitové mapy je osvětlení umístěno na místa kde měli lidé pocit
nebezpečí. Vedení stávajících a nových sítí veřejného osvětlení je navrženo ve výkrese technické
infrastruktury.
Vzhled objektů veřejného osvětlení vychází z koncepce drobných vkladů a ponechání co největšího
přírodního charakteru místu.
Důležité místa a architektonické objekty navrhujeme osvětlit.
Architektonicky bodovými zemními svítidly budou nasvícena důležitá místa (prameny, pomník,
divadlo), dětské hřiště a nová lávka. Zemní svítidla také budou použita na cestě podél řeky Bělé (Alej
nářků.).
Sloupy veřejného osvětlení budou také řešeny formou umírněného (minimalistického) tvarosloví.
Sloupy budou výšky max. 4,5 m s jednoduchou hlavicí, barvu doporučujeme černou nebo šedou.
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Při projektování nebo zhotovení studie nového osvětlení, je potřeba řešit to, že stávající vedení ve
Smetanových sadech je napájeno z centrálního rozvaděče, který je součástí regulace napětí daného
spínacího okruhu.

Plyn
Územím sadů prochází vedení plynovodu STL a NTL. Správce vedení STL a NTL je GasNet,
s.r.o. (GridServices, s.r.o.). Stanovisko správce TI je v přiloženo v části D - stanoviska správců sítí. V
další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska.
Vedení ponecháno ve stávajícím stavu.
Nízké a vysoké napětí
Územím sadu prochází vedení nízkého a vysokého napětí. Správce vedení nízkého a vysokého
napětí je ČEZ Distribuce, a. s. .Stanovisko správce TI je v přiloženo v části D - stanoviska správců
sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska.
Vedení ponecháno ve stávajícím stavu. Při nové výsadbě podél Anglické kolonády je třeba dodržet
ochranné pásmo podzemního vedení vysokého napětí.
Sdělovací vedení
Územím sadů prochází sdělovací vedení. Správci sdělovacího vedení jsou CETIN a.s..
Internet expert s.r.o. a Web4Soft Internet s.r.o.. Stanoviska správců TI jsou přiložena v části D stanoviska správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle těchto stanovisek.
K objektu letního divadla bude zřízena přípojka z kabelu v ulici Karla Čapka, jinak je vedení
ponecháno ve stávajícím stavu.

Kanalizace
Územím sadů prochází vedení jednotné kanalizace. Správce vedení jednotné kanalizace je
Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. .Stanovisko správce TI je v přiloženo v části
D - stanoviska správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska.
K objektu letního divadla bude zřízena přípojka z kanalizačního řadu v ulici Karla Čapka, jinak
je vedení ponecháno ve stávajícím stavu.

Vodovod
Územím sadů prochází vedení vodovodu. Správce vedení vodovodu je Společnost Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. .Stanovisko správce TI je v přiloženo v části D - stanoviska
správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska.
Z vodovodního řadu v ulici Karla Čapka bude zřízena přípojka k letnímu divadlu, jinak je
vedení ponecháno ve stávajícím stavu.
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Vodní zdroje a prameny
Potrubí přípojek vody z vodáren bylo obnoveno před cca. deseti lety, vydatnost vodních
zdrojů je ale bohužel malá. Doporučujeme stav pramenů nadále sledovat a náležitě o ně dbát, tvoří
nezaměnitelnou součást parku.

Vsakování srážek a odvodnění ploch
Pro vsakování srážek jsou využity travnaté plochy v území a mlatový povrch. Příčné sklony
zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby srážková voda z těchto povrchů stékala do travnatých
ploch.
Etapizace výstavby
V rámci sadů je navrženo patnáct etapových celků vždy v maximálních nákladech 15 mil. kč
každý.
Logika rozdělení celé studie na etapy je následující:
1. První skupina etap představuje nejdůležitější změny v území. Jedná se o letní divadlo,
prostoru u Priessnitzova památníku, cesty mezi nimi, chodník od Ovčího mostu, náplavky u
Tindalova pramene, Aleje nářků, dětské hřiště a vodní svět. Tyto zásahy tvoří základní kostru
na které se přidávají další celky.
2. V druhé skupina etap je rekultivace chodníků, cest a zeleně mezi Neuburským pramenem s
cestou od divadla k památníku.
3. Třetí skupina etap zahrnuje prostor nad divadlem a památníkem a Anglickou kolonádu.
Lávku přes řeku Bělou společné s místem pro přecházení lze realizovat samostatně v jakékoliv etapě.
Pro potřeby určení velikosti celků byly použity následující hodnoty:
Hodnoty jsou odhadované, určeny orientačně dle odborných realizací. Ceny jsou orientační,
mohou se měnit v závislosti zpřesnění projektu a výpočtu. Ceny jsou bez DPH.
- Cena parku (včetně vedení veřejného osvětlení, mobiliář, drobných dřevěných staveb, betonových
zídek a schodů, zpevněných mlatových ploch a chodníků, kácení a nová výsadba stromů)
1200,-/m2
- Cena parku (více divočejší část)
600,-/m2
- Cena betonového chodníku (včetně mobiliáře, stromů, veřejného osvětlení)
1100,-/m2
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tabulka celkového orientačního propočtu nákladů (ceny jsou bez DPH)
CENA [mil. kč ]

ČÍSLO CELKU

NÁZEV

1

smíšená stezka pro cyklisty a chodce k Ovčímu mostu 2,7

2

Tindalův pramen a chodník podél potoka

1,8

3

Alej nářků, chodník podél řeky

8,04

4

dětské hřiště

6

5

vodní svět a terasy

12

6

část parku pod divadlem

6

7

část parku pod Priessnitzovým pomníkem

12

8

letní divadlo

5

9

Priessnitzův pomník a hlavní cesta

2

10

více lesní část parku u potoka

9,8

11

okolí Priessnitzova pomníku

1,2

12

travnatý svah se stromy

6,3

13

cesty v lesní části parku

11,4

14

Anglická kolonáda

4

15

lávka přes řeku Bělou, místo pro přecházení

8

celkové náklady

96,24
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3.

Závěry a doporučení

3.1.

Varianty návrhu řešení

V rámci projednávání s vedením města Jeseník a veřejností byly definovány a projednány varianty
návrhu v oblastech:
 vedení nové cyklistické trasy mimo sady;
 napojení okolí vily na park a zvýšení prostupnosti tímto územím;
 umístění a jiný vzhled vodního světa;
 nový přístup do parku po nové lávce.
Byla prověřena možnost odděleného vedení cyklistické trasy mimo sady podél druhého břehu řeky. V
části dostatečné šířky břehu řeky, by tato cesta vedla podél stávající silnice (byla by oddělena
bariérou a pohled cyklistů by se směřoval k řece) v části nedostatečné šířky by však musela být cesta
tvořena konstrukcí na řekou. Tato možnost však byla nakonec vyhodnocena po konzultaci s vedením
města Jeseník a příslušnými odbory jako nereálná z hlediska vysokých finančních nároků.
Do předkládaného návrhu byla již zapracováno řešení zlepšení průchodnosti parkem ve smyslu
napojení vily č.p. 339 na park a řeku, okolní pozemky jsou v majetku města. A to tak, že návrh
průchodnosti a co největšího propojení byl příslušnými odbory a vedením města zhodnocen jako
nevhodný a jeho realizace byla vyhodnocena jako nereálná z hlediska velkého vpádu návrhu do
soukromí obyvatel vily.
Návrh alternativního umístění vodního světla byl v návrhu ponechán a návrh s ním dále pracuje.
Nový přístup z centra města po nové lávce byl projednán s příslušnými odbory a vedením města. Po
jednání a konstatování, že je v současnosti pro město finančně neuskutečnitelný byla lávka v návrhu
ponechána, ale s jejím provedením se v nejbližší době nepočítá.

3.2

Návrh vychází z předem definovaných priorit řešení:






zprostupnění a zatraktivnění území
citlivé dotvoření místa v návaznosti na Genius loci
umírněné řešení odpovídající reálným finančním možnostem města
oživení místa novými aktivitami
napojení území na okolí a na centrum města

3.3

Vyhodnocení návrhu

3.3.1

Urbanistické hledisko

Návrh revitalizace sadů vychází ze stávajícího územního plánu a je s ním v souladu.
Návrh prozkoumal a zhodnotil stávající stav napojení sadů na své okolí a navrhnul doplnění chybějící
propojek a cest do okolí.
Vyhodnotili jsme vedení stávajících cest a prověřili jsme trasy zaniklých cest v parku. Na základě
stanovení pohybu lidí a cílů v místě jsme navrhli obnovení některých cest, případně jsme navrhli cesty
nové. Ve svážnici svahu jsou vytvořeny nové cesty (přímé propojky), které vedou mezi jednotlivými
zajímavostmi pro rychlý pohyb k důležitým místům (divadlo, kolonáda apod.). V návrhu obnovujeme a
pracujeme s průhledy do okolí nebo od významných míst, tím vizuálně spojujeme důležitá místa a
zveme tím k jejich prozkoumávání.
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Propojení území na turistické trasy a cyklotrasy/ stezky. Stávající vedení turistických tras bylo
ponecháno jako vyhovující. Je navržena naučná stezka Kolem pramenů, která začíná u Tindalova
pramene a pokračuje přes Neuburský pramen, pramen u pomníku Priessnitze, pramen Skalka,
Anglický pramen, pramen U Vousáče, Mločí kámen až na Křížový vrch. Návštěvník se na ní dozví jak
prameny fungují a jakou důležitou úlohu hrají v krajině jesenicka

3.3.2

Architektonické hledisko

V návrhu revitalizace sadů jsou nové vklady omezeny na minimální rozsah a střídmou podobu.
Celkově jde o tvorové vymezení nových prvků vůči stávajícím jemným oblým křivkám. Podobu
dětského hřiště a vodního světa tvoří jednoduché geometrické tvary - obdélníky. Ty charakter parku
neruší a dobře do něj zapadají.
Budova letního divadla bude zrekonstruována, bude využito stávajících konstrukcí. Jako materiál
poslouží kámen, sklo a kov.
Z pohledu návrhu materiálů pro povrchy cest se jedná o náhradu stávajících nevhodných povrchů
(asfalt) za povrchy, které se do parku přirozeně hodí (druhy kamenné dlažby, mlat atd.). V rámci
revitalizace půjde o doplnění kompletního mobiliáře, který bude mít také jednotný charakter. V
návaznosti na něj také revitalizace vedení a koncových prvků stožárů a světel veřejného osvětlení.

3.3.3

Krajinářské hledisko

Cílem návrhu je podpořit genius loci jednoduchými a citlivými úpravami stávající zeleně a krajiny
kolem. Z krajinářského hlediska se jedná hlavně o vykácení nevhodných dřevin rozrůstajících se v
parku. A dále o stanovení práce s navazujícím lesoparkem, který čeká v krátké době velkoplošné
odlesnění. Toto území lesoparku je však mimo naše řešené území a proto se jím zabýváme jen
okrajově. Avšak na celkový charakter místa asadů bude mít v budoucnu velký vliv.

3.3.4

Technického hledisko

Důležitou částí parku jsou prameny, ty v současnosti negativně ovlivňuje nedostatečná intenzita
zdrojů pramenité vody v místech upravených pro vyvěrání vody. Myslíme si, že prameny jsou něčím,
co odlišuje Smetanovy sady od ostatních parků a byla by škoda, kdyby se z objektů staly jen
nefunkční kamenné sochy. Doporučujeme do budoucna provést hydrologický průzkum celé lokality,
dále zkontrolovat stav stávajícího trubního vedení a přesně lokalizovat kde se prameny dnes nachází
a z jakého důvodu již voda z neteče z kamenných vřídel.

3.3.5

Hledisko naplnění priorit

V návrhu jsme se snažili splnit všechny předem stanovené priority a zároveň do území přinést co
nejvíce kvalitních architektonických a urbanistických zásahů v podobě jednotlivých návrhů.

3.4

Doporučení podrobnějšího zpracování

V rámci navazujících prací po odevzdání územní studie doporučujeme vyhotovit dokumentaci od
následujících specialistů a oborů.
3.4.1 Hydrologický posudek a zprávu vodohospodáře (se zaměřením na vývoj stavu podzemní a
pramenité vody v území ve vztahu k pramenům a odlesnění velkých ploch nad sady).
3.4.2 Nechat zaměřit stávající budovu divadla s přilehlým okolí, provést sondy do konstrukcí a
statikem zhodnotit její aktuální stav nosných konstrukcí. Účelem je získat kvalitní a detailní podklad
pro zpracování následné architektonické studie využitelnosti a rekonstrukce objektu.
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3.4.3 Specialista krajinář by měl dle svého oboru se zaměřením na revitalizaci a budoucí využití
velkých zalesněných k odlesnění určených ploch nad sady stanovit krajinný plán využití tohoto území
lesoparku nad Anglickou kolonádou.
3.4.4 Zjistit možnosti získání dotací na realizaci revitalizace. Je možné realizace po uvedených
etapách celků nebo na zahradnické práce, úpravy povrchů cest, obnovu budovy divadla.
3.4.5 Oslovit speciality a architekty s výzvou vypracování nové studie vodního světa, který bude
zakomponovaný do území a volně přístupný.
Při zpracovávání navazující dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení
stavby spolupracovat nejen s dopravním inženýrem, ale s architektem.

4. Podklad pro prezentaci
Návrh bude prezentován vedení města v tištěné formě skladby dokumentace dle zadání: textová část,
grafická část.
Textová část obsahuje schémata vysvětlující provozní, technická a materiálové řešení návrhu včetně
hlavních principů ovlivňujících návrh.
Textová část obsahuje skici návrhů řešení pro jednotlivá důležitá místa. Tyto skici popisují budoucí
využití místa: dětské hřiště, Tindalův pramen, lávka přes řeku Bělou a náplavka, objekt divadla,
Priessnitzův pomník.
Grafická část obsahuje mapové řešení dle zadání.
Návrhu bude prezentován veřejnosti v digitální podobě na webových stránkách územních studií
www.jesenik.cityupgrade.cz
Během zpracovávání studie byly předány podklady pro představení studie veřejnosti, vedením města
v digitální formě.
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