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Technická zpráva
Popis území stavby
Přírodní rezervace Svinec se nachází jihozápadně od Nového Jičína. Je součástí
Štramberské vrchoviny. Vrchol leží v nadmořské výšce 547 metrů nad mořem. Severní svahy jsou

porostlé lesem, zatímco vrcholová partie a jižní svahy jsou bezlesé, pokryté loukami s pásy
křovin. Nachází se zde sjezdovka s chatou na jejím horním konci.
Vrcholové hřebenové partie přírodní rezervace Svinec jsme si pro naše potřeby rozdělili na 3
lokace - Kříž, Vrchol a Rozcestí. V každé z těchto lokalit navrhujeme drobné a nutné zásahy ke
zkvalitnění pobytového rekreačního prostředí přírodní rezervace.

Popis záměru a koncepce
Snaha o posílení estetické a rekreační funkce krajinných prvků uměle vytvořených člověkem
v této výjimečné lokalitě, které nenásilně doplní a vyzdvihnou genia loci této přírodní krajinné
scenérie. V dnešní uspěchané době s konzumní hodnotovou orientací společnosti je velmi důležité
věnovat těmto místům péči, kterou si bezesporu zaslouží a vyzdvihnout jejich vysokou míru přírodní
síly a výjimečnosti. Toho lze dosáhnout odstraněním degradujících nánosů z minulosti (nelogický plot
chránící bunkr, torza prvků jiných oplocení), nahrazením dosluhujícího a poddimenzovaného
sedacího mobiliáře novými masivními mobiliářovými prvky a doplněním prvky novými, jež vhodně
podpoří aktivity na tomto místě. Vše s použitím autentických materiálů, které budou přirozeně
stárnout. Navrhujeme zde také srovnání terénních nerovností na povrchu a v blízkém okolí bunkru
zeminou osetou luční směsí, jíž v budoucnu přirozeně proroste místní travinná a bylinná vegetace a
bude možné tuto plochu běžně rekreačně užívat.

KŘÍŽ
Lokalita na konci hřebene s nejsilnějším geniem loci a úchvatným výhledem do krajiny.
Nachází se zde historický kamenný kříž s hromosvodem, směrovník a soliterní strom pod nímž je
umístěna lavička s panoramatickým výhledem pokrývající Kojetín až Odry. V místě jsou turistické
trasy směrem na Starý Jičín, Kojetín a Skalky, paprskovitě se scházející v těsné blízkosti kříže.
Navrhujeme výměnu sedacího mobiliářového prvku pod solitérním stromem v jeho původní poloze.
Bude nahrazen masivním atypickým mobiliářovým prvkem o rozměru 3000x900x700 mm (viz. detail
G). Je tvořen třemi dřevěnými hranoly bez povrchové úpravy vynášenými konstrukcí z ocelové
pozinkované pásoviny a trubek opatřenými protikorozním nátěrem. Lavička bude kotvena do
betonového základu zasypaného zeminou. Tato lokalita je natolik pocitově silná, že jiné další zásahy
jsou zde spíše nežádoucí.

VRCHOL
Lokalita s největším množstvím nežádoucích krajinných prvků, jež se zde v průběhu let
nashromáždily. Je zde situován bunkr nepřístupný veřejnosti, jež je momentálně užíván amaterským
radioklubem. Zcela nelogicky je celý obehnán oplocením. Navrhujeme toto oplocení odstranit a
minimalisticky oplotit pouze srážkoměr (viz. detaily A a B), který je umístěn v blízkosti bunkru.
Celopozinkované oplocení srážkoměru je navrženo v kruhovém půdorysném tvaru o průměru
2000 mm.
Je tvořeno svařovanou ocelovou sítí ve svitku s oky 50x50 mm, která je přisvařovaná k
ocelovým tyčím vsazených při betonáži do základů. Uzamykatelná branka je vložena do rámu z
ocelových ohýbaných tyčí.
Dále se zde nacházejí prvky bunkru, ke kterým přistupujeme dvěma různými způsoby.
Teleskopický anténní stožár na povrchu bunkru, situovaný vedle jeho vchodu, bude odstraněn bez
náhrady včetně betonového podstavce. Jeden prostup blíže specifikovaný ve výkresu situace této
lokality bude také odstraněn a otvor bude zaslepen. Ostatní zachované prostupy budou zaintegrovány
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do nově navržených prvků - kukátkový sloup o průměru 245 mm a výšce hlavního tubusu 2150 mm
(viz. detail H) a do malých sedacích prvků o stejném průměru a celkové výšce 450 mm (viz. detail E).
Tyto prostupy sloužící k přístupu vzduchu do bunkru nebo prostupu kabeláže jsou označeny a
upřesněny ve výkrese situace této lokality.
Nově navrženým jednoduchým kukátkovým sloupem lze cíleně pozorovat konkrétní označené
výhledové body v okolí jež jsou součástí téměř 300° panoramatického krajinného výjevu. Tyto průzory
budou na tubusu umístěny ve dvou výškových úrovních, tak aby bylo pozorování snadné i pro děti a
handicapované. Hlavní tubus sloupu je opět bez povrchové úpravy a časem získá rezavou patinu
vzhledově podobnou cortenu, který se hojně využívá v krajinářských úpravách. Spodní nosný
pozinkovaný ocelový kříž s roznášecí plotnou je opatřen protikorózním nátěrem a kotven do
vysokopevnostního betonu, jímž budou vyrovnány nerovnosti na povrchu bunkru. Do sloupu je
zaintegrován průduch bunkru. Perimetr sloupu v úrovni terénu bude zarovnán zeminou, tak aby
umožňoval jeho bezproblémové užívání.
Malé sedací prvky s integrovanými prostupy bunkru jsou ve své podstatě konstrukčně shodné
s kovovým sloupem, sahají pouze do výšky 450 mm a mají rozšířenou sedací plochu kruhovým
víčkem o průměru 340 mm. Prvek s integrovaným prostupem pro kabeláž má sedací plochu řešenu
jako výklopnou a uzamykatelnou. Prvek s integrovaným průduchem bunkru má tuto plochu fixně
spojenou s nosným tubusem. Tyto prvky jsou celopozinkované a opatřeny protikorózním nátěrem.
Kotvení k povrchu bunkru je provedeno shodně s provedením kotvení u kukátkového sloupu.
Stávající nevhodně umístěná lavička v blízkosti srážkoměru bude odstraněna. Volně
položené betonové segmenty, nacházející se v blízkosti bunkru, budou také odstraněny a stejně tak
zastřešení vstupu z pryže s přitížením betonovými bloky(viz výkres situace). V nové poloze bude
osazen sedací atypický mobiliářový prvek o rozměru 5000x1220x1630 mm (viz. detail C a D), tak aby
umožňoval nejlepší nezacloněné výhledy do okolí. Tento prvek umožňuje sezení v různých úrovních a
je oboustranně orientován. Komunikuje tedy se stezkou i s výhledy na protější straně, k němž je
orientována svou třístupňovou podélnou stranou. Lavička je tvořena soustavou sedmi dřevěných
hranolů bez povrchové úpravy, jež jsou vynášeny pozinkovanou ocelovou pásovinou a trubkami
opatřenými protikorózním nátěrem. Lavička bude kotvena do betonového základu zasypaného
zeminou.
Stávající vysazené jabloně v prostoru mezi nivelačním bodem a navrženým sedacím prvkem
budou zachovány. V případě jejich nenadálého úhynu navrhujeme nové řešení a to vysazení jednoho
soliterního stromu dubu či lípy, který budou lépe snášet v mnoha směrech extrémní klimatické
podmínky, které na vrcholu panují a lépe se tak hodí k výsadbě na vrcholu v této nadmořské výšce.
Poloha výsadby stromu je upřesněna ve výkrese situace této lokality, strom v průběhu let vytvoří
dominantní prvek.
Stávající elektroinstalační napojení srážkoměru z rozvaděče v bunkru, bude upraveno tak,
aby žádná část kabelu nevystupovala nad terén.

ROZCESTÍ
Lokalita na rozcestí stezky na Svinec a asfaltové silnice do Kojetína. V současnosti se zde
nachází odpadkový koš, informační tabule, lavička a závora. Navrhujeme odstranění stávající
nevhodně umístěné lavičky. Nový atypický mobiliářový prvek o rozměru 3000x900x700 mm (viz.
detail G), použitý již v lokalitě u kříže, bude osazen rovněž v nové poloze s výhledem do krajiny.
Lavička bude kotvena do betonového základu zasypaného zeminou. Odpadkový koš i informační
tabule zůstanou beze změn v původní poloze. U závory doporučujeme zvážit její úpravu tak, aby
umožňovala průchodnost a průjezdnost pro chodce, cyklisty, handicapované i kočárky a nebylo nutné
ji míjet mimo pěšinu. Zároveň doporučujeme zvážit její estetickou stránku.

vypracovala:

Ing. arch. Veronika Kvíčalová
V Novém Jičíně 15.08.2018
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