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Mûsto R˘mafiov si vám dovoluje

pfiedstavit dal‰í zámûr z oblasti

investiãní v˘stavby mûsta a regi-

onálního rozvoje.

Jedná se o studii funkãního vyu-

Ïití areálu zahrady Hedvy, která

byla zpracována odbornou fir-

mou Arborea Bfiezová, s. r. o.,

(zahradní a krajinná architektu-

ra), jeÏ vze‰la z v˘bûrového fiíze-

ní. Autorem projektu je Ing. Jan

Divila, autorizovan˘ architekt pro

obor zahradní a krajinná architek-

tura, spolu s dal‰ími specialisty,

ktefií se na projektu podíleli.

Zde vám pfiedkládáme studii tak,
jak bude pfiedstavena zástupcÛm
mûsta, s tím, Ïe mÛÏe b˘t obãany
pfiipomínkována a dotazována na
odboru ÎPaRR Mûstského úfiadu,
nám. Svobody 5, u RNDr. Fran-
ti‰ka âermáka a Mgr. Kamily
Kreãmerové.

Cíl studie:
Cílem studie bylo navrhnout

programov˘ scénáfi celomûstsky

i regionálnû vyuÏívaného areálu

tak, aby se podpofiila jeho atrak-

tivita a vybavenost, posílily

moÏnosti jeho celoroãního vyu-

Ïívání a vytvofiily pfiíleÏitosti pro

investiãní rozvoj území jak ze

strany mûsta, tak ze strany sou-

krom˘ch investorÛ.

Schválená studie bude pfievzata

jako podklad pro dopracování

dokumentace pro územní fiízení

a následné stupnû projektové do-

kumentace i pro návrh aktuál-

ních stavebních oprav a udrÏo-

vacích prací.

Souãasn˘ stav:
Zahrada Hedvy (nebo také

Flemichova zahrada - areál b˘val

souãástí parkové úpravy u sídla

textilního továrníka Flemicha)

v R˘mafiovû je v souãasné dobû

pfiírodním areálem, kter˘ slouÏí ja-

ko zázemí pro kaÏdodenní rekreaã-

ní, sportovní a herní aktivity oby-

vatel mûsta i pro pfiíleÏitostné kul-

turnû-spoleãenské programy s ce-

lomûstsk˘m, regionálním i nadre-

gionálním v˘znamem. Pro tyto ak-

tivity nabízí pfiedev‰ím kvalitní pfií-

rodní prostfiedí a dostateãn˘ pro-

stor. Nedostateãná je jeho vyba-
venost (technická infrastruktura,
sociální zafiízení, parkování, mo-
biliáfi apod.) a nabídka progra-
mov˘ch prvkÛ. Z hlediska územ-
ního plánu z r. 1994 je fie‰ené
území zafiazeno do kategorie

„plochy pro sport a rekreaci“.
Stávající vyuÏití:
Vedle kaÏdodenních (a celoroã-

ních) rekreaãních, herních a spor-

tovních aktivit vefiejnosti, studen-

tÛ a ÏákÛ ‰kol ãi ãlenÛ sportov-

ních klubÛ slouÏí fie‰en˘ areál ja-

ko místo k pofiádání celé fiady

kulturnû-spoleãensk˘ch a spor-

tovních akcí. KaÏdoroãnû se zde

konají hasiãské dny za úãasti nû-

kolika desítek hasiãsk˘ch sborÛ

(ukázky techniky, hasiãské soutû-

Ïe, stánkov˘ prodej, spoleãensk˘

program vã. taneãní zábavy) a dá-

le lesnické a myslivecké dny

(práce se dfievem, ukázky stfielby

a v˘cviku psÛ, stánkov˘ prodej,

taneãní zábava). U Edrovického

rybníka je pofiádán závod v triat-

lonu (plavání + start cyklistické-

ho závodu a bûhu). V̆ znamnou

zimní sportovní akcí je závod

mistrovství republiky v motoski-

jöringu. Tûchto akcí se úãastní aÏ

1000 platících náv‰tûvníkÛ.

Návrh fie‰ení:
Navrhované fie‰ení vytváfií hlavní

programovou osu, která provazu-

je „r˘mafiovskou“ (areál zahrady

Hedvy) a „edrovickou“ (areál

Edrovického rybníka) ãást fie‰e-

ného území a zahrnuje podstatné

programové prvky areálu: nov˘
objekt zázemí pro bûÏecké lyÏo-
vání, robinsonádní dûtské hfii‰-
tû s odpoãívadlem, komerãní
centrum (restaurace, squash,
bowling, sociální zafiízení), re-
konstruované hfii‰tû pro pláÏo-
v˘ volejbal a víceúãelové hfii‰tû
pro míãové hry. V̆ stavbu nové-

ho objektu lyÏafiského zázemí
plánuje Ski klub RD R˘mafiov ve

spolupráci s mûstsk˘m úfiadem

(návrh Ing. M. ·opík). Bude za-

hrnovat klubovnu, ‰atny, sklad,

sociální zázemí a garáÏ pro snûÏ-

nou rolbu, která bude slouÏit 

k údrÏbû bûÏeck˘ch tras v ‰ir‰ím

okolí R˘mafiova. Objekt bude

svou dispozicí vytváfiet „vstupní

bránu“ do celého areálu zahrady

Hedvy a v˘chozí bod jednotli-

v˘ch navrhovan˘ch tras a zájmo-

v˘ch okruhÛ.

Navazující dûtské hfii‰tû je situo-

váno do prostoru stávajícího re-

mízu. Návrh poãítá s respektová-

ním a vyuÏitím vybran˘ch hod-

notn˘ch stromÛ, které se stanou

souãástí herního areálu. Stejnû

tak bude vyuÏit svaÏit˘ terén:

hfii‰tû bude v˘‰kovû ãlenûno tera-

sami, v nejvy‰‰í ãásti bude umís-

tûno odpoãívadlo s pergolou.

Herní prvky budou rozdûleny

podle vûkov˘ch kategorií dûtí,

kter˘m jsou urãeny. Dominan-

tním prvkem v centrální ãásti

hfii‰tû bude boulderingová stûna

(prostorov˘ objekt).

Navrhované komerãní centrum
mÛÏe v˘raznou mûrou pfiispût

ke zv˘‰ení nabídky a atraktivity

fie‰eného území a k jeho celoroã-

nímu vyuÏití. Pfiedpokládá se, Ïe

jeho v˘stavba a provoz budou fi-

nancovány ze soukrom˘ch zdrojÛ

(viz avizovan˘ zájem z podnika-

telské sféry). Tuto investici dopo-

ruãujeme provûfiit studií provedi-

telnosti. Návrh poãítá se zkvalit-

nûním pfiístupnosti objektu úpra-

vou stávající komunikace ze So-

kolovské ulice.

SoubûÏnû s touto komunikací je

navrhováno centrální parkovi‰tû
fie‰eného areálu, situované do ãás-

ti plochy stávající zahrádkáfiské 

osady. V̆ hledovû se poãítá s moÏ-

ností roz‰ífiení parkovi‰tû i na zb˘-

vající ãást pozemku (rezervní plo-

cha). Plocha parkovi‰tû je navrho-

vána - s ohledem na navazující

pfiírodní areál - jako kombinace

asfaltové vozovky a polovegetaãní

(kamenné ãi betonové) dlaÏby.

Parkovi‰tû bude doplnûno v˘sad-

bou vzrostl˘ch alejov˘ch stromÛ.

Dal‰ím plánovan˘m objektem je

víceúãelové hfii‰tû, které je situo-

váno ve vazbû na komerãní cent-

rum na okraj travnaté „pláÏe“

u Edrovického rybníka. Je umís-

tûno mezi stávající skupiny bfiíz

k patû terénní modelace, která bu-

de vyuÏita pro vybudování dfievû-

n˘ch (pfiíp. kamenn˘ch) sedacích

stupÀÛ. Víceúãelové hfii‰tû pro

míãové hry (tenis, volejbal, malá

kopaná, nohejbal, házená, cviãnû

ko‰íková) s povrchem z umûlého

trávníku s kfiemiãit˘m vsypem

bude vedle ÏákÛ sportovních tfiíd,

studentÛ blízkého gymnázia

a ãlenÛ sportovních klubÛ vyuÏí-

vat i vefiejnost (fiízen˘ provoz).

Vedle v˘stavby nové sportovní

plochy je navrhována rekonstruk-

ce stávajícího antukového hfii‰tû

na hfii‰tû pro pláÏov˘ volejbal
pro doplnûní nabídky náv‰tûvní-

kÛm areálu zvl. v koupací sezónû.

Hfii‰tû bude vefiejnû pfiístupné.

S ohledem na klimatické pomûry

fie‰eného území není uvaÏováno

o dobudování Edrovického rybní-

ka do podoby napfi. koupali‰tû ve

volné pfiírodû. Pfiedpokládá se, Ïe

bude dál fungovat jako koupací

oblast s udrÏovanou travnatou

pláÏí (navrhována je rekonstruk-

ce trávníkové plochy a zaloÏení

intenzivnûj‰ího zátûÏového tráv-

níku) se sociálním zázemím

(WC, sprchy - pfiístupné bûhem

letní sezóny v objektu komerãní-

ho centra). V souãasnosti jsou zde

vÏdy na léto instalovány herní

prvky (skluzavky) a návrh dopo-

ruãuje doplnit nástup do vody

o kamenné molo. Pfiípadná „kou-

pací“ investice by mûla b˘t smû-

rována do umûlého koupali‰tû,

v dan˘ch klimatick˘ch podmín-

kách nejlépe v podobû men‰ího

krytého objektu - mimo fie‰ené 

území.

Centrální trávníkovou plochu
ponechává návrh i nadále volnou.

Toto fie‰ení povaÏujeme z pro-

voznû-funkãního i kompoziãního

hlediska za nejvhodnûj‰í. Cen-

trální ãást je v návrhu zpfiístupnû-

na novou komunikací, která vy-

chází z hlavního nástupního bodu

do areálu ze Sokolovské ulice

a dlouh˘m obloukem lemuje SZ

a JZ okraj centrální louky a napo-

juje se na stávající zpevnûnou

plochu v její JV okraji. V napoje-

ní na stávající komunikace tak

vytváfií základní „parkov˘“ okruh.

Na nûj pak navazuje dal‰í navr-

hovaná vûtev, která zpfiístupÀuje

jiÏní ãást fie‰eného území. Nová

cestní síÈ umoÏÀuje trasovat nû-

kolik vycházkov˘ch („parko-

v˘ch“) a tematick˘ch okruhÛ

(tréninkov˘ okruh d. 500 m - bûh,

jízda na koleãkov˘ch bruslích,

trénink na koleãkov˘ch lyÏích,

fit-stezka vybavená jednoduch˘-

mi tûlocviãn˘mi prvky aj.) Vni-

troareálová cestní síÈ bude vyba-

vena odpovídajícím mobiliáfiem

(parkov˘mi lavicemi, odpadko-

v˘mi ko‰i, informaãními tabule-

mi) a parkov˘m osvûtlením.

Na ãásti centrální louky, v prosto-

ru mezi nástupem a letním amfi-

teátrem, je navrhováno vybudo-

vat postupnû „galerii v pfiírodû“.

Zámûr pfiedpokládá osadit do vol-

né trávníkové plochy v tomto 

úseku kaÏdoroãnû pfii konání les-

nick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ dfie-

vûn˘ objekt, kter˘ by byl v prÛ-



bûhu akce vytvofien. Pro podtrÏe-

ní efektu této „galerie“ mohou

b˘t vybrané objekty nasvûtleny

zemním svítidlem.

Dal‰í programové prvky jsou

soustfiedûny do prostoru u letního

amfiteátru. Navrhována je jednak

rekonstrukce stávajícího kryté-
ho pódia, jednak roz‰ífiení zpev-

nûné plochy nad amfiteátrem

s moÏností instalace modulárního

mobilního nadstfie‰ení. Nadstfie-

‰ení (ocelová konstrukce s textil-

ním potahem) bude slouÏit k nad-

krytí pódia, pfiíp. taneãní plochy,

resp. plochy se stolovou úpravou

apod., pfii pofiádání taneãních zá-

bav a jin˘ch kulturnû-spoleãen-

sk˘ch akcí. UvaÏován je reÏim,

kdy si bude organizátor akce mo-

bilní nadstfie‰ení vã. instalace

pronajímat od správce areálu

(Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov).

V souvislosti s lokalizací stávají-

cího pódia je nutno poznamenat,

Ïe pfiedpokládaná hluková zátûÏ

bytov˘ch domÛ na Sokolovské 

ulici z hudební (rockové) produk-

ce bude nárazovû vy‰‰í neÏ pfii-

pou‰tí hygienická norma (viz na-

fiízení vlády ã. 502/2000 Sb.).

âásteã-ného sníÏení hladiny hlu-

ku mÛÏe b˘t dosaÏeno instalací

mobilních protihlukov˘ch panelÛ

na konstrukci pódia.

Zpevnûná plocha nad amfiteát-

rem je navrhována jako víceúãe-

lová. MÛÏe b˘t vyuÏita k pfiíleÏi-

tostnému stánkovému prodeji

(plocha bude vybavena vodovod-

ní a elektro pfiípojkami), k pofiá-

dání taneãních zábav, hudebních

produkcí apod. Po obvodu plochy

budou rozmístûny skateboardo-
vé prvky (rozmístûní bude re-

spektovat poÏadované bezpeã-

nostní zóny jednotliv˘ch prvkÛ),

které umoÏní i její sportovní vyu-

Ïití. Jako sociální zázemí pro pfií-

leÏitostné kulturnû-spoleãenské

akce je navrhována zpevnûná

plocha pfii boãní spojovací komu-

nikaci mezi Sokolovskou ulicí

a amfiteátrem, na kterou budou

instalovány mobilní toaletní kabi-

ny (sanitární systém TOITOI,

EKO-DELTA apod). Pronájem

tûchto kabin by organizátorÛm

akcí poskytoval opût správce are-

álu. Prostor amfiteátru bude dále

doplnûn v˘sadbou alejov˘ch stro-

mÛ tak, aby se podpofiilo jeho za-

ãlenûní do pfiírodnû-krajináfiské-

ho rámce fie‰eného území.

V nejvy‰‰í ãásti fie‰eného území,

na otevfiené luãní plo‰e nad letním

amfiteátrem, odkud je panorama-

tick˘ v˘hled na hlavní hfieben

JeseníkÛ, je navrhován dfievûn˘
altán. Bude slouÏit souãasnû i ja-

ko pfiístfie‰ek u jedné ze zastávek

na trase fit-stezky. V niÏ‰í ãásti té-

to luãní enklávy prochází navrho-

vaná fit-stezka kolem v˘razného

pfiírodního prvku - mokfiadní plo-

chy. Zde je plánována dal‰í ze za-

stávek trasy a navrhováno dfievû-

né odpoãinkové molo, vynesené

nad hladinu vodní plochy.

Návrh poãítá také s doplnûním
a rekonstrukcí pfiírodních prv-

kÛ fie‰eného území. Kromû opat-

fiení uveden˘ch v pfiedchozím

textu se jedná o dosadbu stromÛ

(pfiíp. kefiového patra) v lesopar-

kovém pásu podél Sokolovské 

ulice, doplnûní (pfiíp. rekonstrukci)

stromofiadí v tomto úseku, kom-

paktní kefiovou v˘sadbu u parko-

vi‰tû a dûtského hfii‰tû, doplnûní

v˘sadby dfievin v prostoru za ko-

merãním centrem (vymezení are-

álu), vyãi‰tûní mokfiadu a doplnû-

ní jeho bfiehového porostu, v˘-

sadbu solitérních stromÛ, resp.

skupin podél navrhovan˘ch vnit-

roareálov˘ch komunikací a dal‰í

opatfiení vã. pûstebních zásahÛ ve

stávajících porostech.

Ze studie Ing. J. Divily, Arborea
Bfiezová, s. r. o., vybrala

Mgr. K. Kreãmerová, odbor ÎPaRR

(Celková podrobná situace fie‰e-

ného území v mûfiítku 1:500 je ke

shlédnutí na nástûnce MûÚ, od-

boru ÎPaRR, naproti KB.)

Fotodokumentace souãasného stavu

Objekt sauny u Edrovického rybníka Volejbal. hfii‰tû u rybníka Kryté pódium

NeudrÏovan˘ rybníãek Edrovick˘ rybník Zahrada Hedvy



Navrhované fie‰ení - vizualizace

Víceúãelové hfii‰tû, komerãní objekt Robinsonádní hfii‰tû

Rybníãek Fit-stezka

Pódium, hledi‰tû, skate prvky, taneãní plocha MoÏná podoba parkovi‰tû



Celkov˘ pohled na fie‰en˘ areál




