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Diplomová práce řeší významné, ale velmi kompliko-
vané území mezi Bezručovými a Smetanovými sady 
na okraji historického jádra města Olomouce, včetně 
území stávající tržnice a předpolí obchodní galerie 
Šantovka. Návrh nabízí odvážné řešení, které zcela 
přirozeně navazuje na stávající urbanistickou struk-
turu této části města a přirozeně jej propojuje s ob-
jektem obchodního centra. Namísto současného ne-
určitého prázdna vytváří návrh plnohodnotnou část 
města a naplňuje tak nejméně padesát let trvající 
snahu o propojení obou významných olomouckých 
parků.
urbanistické řešení
Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření tří zón v ob-
lasti mezi barokními hradbami a OC Šantovka. Prv-
ní zónou je předpolí hradeb, které zůstává volné 
a navrací tak historickému opevnění vážnost a dů-
stojnost. Druhá zóna tvoří přechod mezi otevřeným 
předpolím a zastavěnou částí města. Tento prostor 
je navržen jako parková plocha, která umožňuje po-
hledy na historickou strukturu města. Poslední zóna 
svým uspořádáním navazuje na urbanismus 19. sto-
letí, který pro Olomouc navrhnul Camillo Sitte. 
Na tržnici navrhuji kryté rozšíření tržního prostoru, 
které poskytuje lepší zázemí pro prodejce. Před sa-
motnou tržnicí je navržen veřejný prostor, do které-
ho se celá tržnice orientuje. Vedle tržnice je navržen 
polyfunkční dům, který svou hmotou definuje jak 
prostor tržiště, tak menší náměstí.
Malé náměstí navržené na tržnici svým nepravidel-
ným tvarem i polohou navazuje na stávající čtyři ná-
městí v Olomouci (Dolní - Horní - Republiky). Prostor 
zároveň slouží jako spojnice parků, spojení Šantovky 
s centrem a vstupní brána do města.
Pro zapojení obchodního centra Šantovka do města 
před ni umisťuji novou hmotu, která umožňuje volný 
průchod skrze pasáže a zároveň má lidské měřítko, 

čímž vytváří plnohodnotnou část města. 
Prostor před Korunní pevnůstkou je očištěn a je zde 
zanechána otevřená plocha umožňující nerušené vý-
hledy na město Olomouc.
architektonické řešení
Na místě stávající tržnice navrhuji soubor staveb nové 
budovy tržnice s veřejným prostorem a přilehlým po-
lyfunkčním domem. Hmota nové tržnice je odvozena 
z hmoty stávající tržnice tak, aby bylo zachováno jak 
měřítko stavby, tak kontext místa. Budova nové trž-
nice má působit kontrastně ke stávající cihlové tržni-
ci, tedy lehce a vzdušně. Budova má navíc za cíl být 
maximálně transparentní, aby co nejvíce komuniko-
vala se svým okolím a lákala tak návštěvníky. 
Novou budovu tržnice umisťuji na uliční čáru stáva-
jícího bloku v ulici Kateřinská. Do prostoru mezi trž-
nicemi je umístěno zázemí tak, aby stavby zůstaly co 
možná nejjednodušší. Prostor mezi oběma budovami 
tržnice je zastřešen subtilní stříškou pro možnost 
venkovního prodeje v době sezóny. Ulice Aksamitovu 
a Kateřinskou, jakožto důležité pěší trasy města, do-
plňuji o podélné parkování a stromořadí. Předprostor 
tržnice je navržen jako měkký mlatový prostor se 
stromy, do kterého jsou obě budovy tržnice oriento-
vány. 
Polyfunkční dům je umístěn tak, aby definoval z jed-
né strany prostor tržnice a z druhé strany náměstí. 
Aby dům nepůsobil jako velká vizuální bariéra, je na-
vržen zvýšený parter, který oba prostory opticky pro-
pojuje. V prvních dvou nadzemních podlažích jsou 
navrženy nebytové prostory pro komerci a adminis-
trativu. Zbylá podlaží jsou určena pro bytové jednot-
ky různého standardu. Fasáda domu je tvořena pra-
videlnými moduly, které reflektují konstrukční 
systém stavby. Zásadním prvkem všech bytových 
jednotek jsou velké kryté lodžie.
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Půdorys 1.NP
01 - vstupní hala, 02 - vnitřní komunikace, 03 - kolárna, 04 - vstup do podzemních garáží, 05 - úklidová místnost, 06 - komerční parter
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Půdorys typického podlaží M 1:300

Půdorys ustoupeného podlaží M 1:300

01 0203

04

06

05

06

06

06

07

07

Kateřinská

Ak
sa

m
ito

va

třída Svobody

07

Situace tržnice M 1:500
01 - stavající tržnice, 02 - nová tržnice, 03 - venkovní zastřešení, 04 - zázemí tržnice, 05 - předprostor tržnice, 06 - komerční prostor, 07 - vnitřní komunikace
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