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Ing. Tomáš Fajkus, 
provozní ředitel společnosti .A.S.A. TS Prostějov 

Jak jsme již uvedli v 1. části článku 
o zimní údržbě komunikací v Prostějově, 
zveřejněném v minulém čísle Radničních 
listů, zajišťuje .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. 
(dále jen .A.S.A.) kromě údržby komuni-
kací pro motorová vozidla i strojní a ruční 
údržbu určených pěších komunikací a pří-
slušenství k těmto komunikacím (parko-
viště, autobusové zastávky, mosty, lávky, 
podchody, schody, svislé dopravní značení 
a dešťové vpusti).

Které chodníky a aleje budou  
ošetřeny chemicky a které  
zdrsňovacím materiálem 

Z celkové délky 52 760 metrů pěších 
komunikací strojně udržovaných .A.S.A. 
je zařazeno do:

− I. pořadí  27 905 m s lhůtou ošetření 
do 4 hodin po spadu sněhu nebo vzniku 
námrazy,

− II. pořadí  24 855 m s lhůtou ošetření 
do 12 hodin po spadu sněhu nebo vzniku 
námrazy.

Pěší komunikace a aleje budou v I. pořa-
dí (1. část) a v II. pořadí (1. část) ošetřeny 
chemickým rozmrazovacím materiálem. 
Ostatní pěší komunikace a aleje budou 
ošetřeny inertním zdrsňovacím materiá-
lem. Intenzita sypání se řídí technologic-
kým předpisem.

Zařazení pěších komunikací a alejí 
− I. pořadí pěších komunikací
1. část
• Chodníky Vrahovická alej po 1. 

most Vrahovice, sídl. Svornosti od Kpt. 
J. Nálepky po AMF-REECE, Újezd od 
zastávky FTL, včetně vpravo po Wolke-
rovu, Újezd vlevo podél parkoviště Lídl 
po nábytek, Šerhovní od Dukelské brány 
po Školní, Žižkovo nám. kolem parčíku, 
Poděbradovo nám. u Moděvy po výjezd 
u EON, Žeranovská parkoviště po Bulhar-
skou, Rumunská od Žeranovské po vjezd 
do garáží, Rumunská od Žeranovské po 
vjezd do garáží před blokem domu chod-
ník – Žeranovská, od vjezdu do prodejny 
podlahových krytin po St. Manharda, St. 
Manharda od Rumunské po Bulharskou 
vlevo, Bulharská od St. Manharda LA po 
Žeranovskou, Drozdovice vlevo od Bul-
harské + zastávka FTL, Na Hrázi kolem 
rybníka, Šmeralova LA po Pfaff servis, 
Šmeralova od mostu k Jungmannově 
vpravo, Krasická vpravo po Moravskou, 

rondel Plumlovská, J. Lady, Mathonova 
včetně zastávky u nemocnice, B. Němco-
vé od Raisové vpravo a cyklostezky Sádky 
kolem parčíku, Petrské nám., Netušilova, 
Komenská, Hlaváčkovo nám. kolem par-
číku, Školní, J. V. Myslbeka.

2. část
• Chodníky Svatoplukova - Olomoucká 

vpravo od kostela, Svatoplukova - Vápe-
nice - Vojáčkovo nám., nám. E. Husserla 
mozaika k přechodu Újezd a zpět přes par-
čík k Vápenici, od Tria po Prior, „kuželna“ 
nám. T. G. M., oblouk Pernštýnské nám. 
(Modrý lev), vlevo kašna Pernštýnské 
nám. po zámek, Školní - Vápenice, Rej-
skova - alej, Sladkovského od Olomouc-
ké po místní nádraží včetně, Martináko-
va od místního nádraží po Kosteleckou, 
Kostelecká po restauraci „U Chmelů“, 
Kostelecká LA od Přikrylovy po most 
Hloučela, Fanderlíkova od Kostelecké 
po zástavbu, Fanderlíkova od J. B. Pec-
ky vpravo, Bezručovo nám. příčný a vle-
vo, Melantrichova po zástavbu, Skálovo 
nám. od Blahoslavovy okolo knihov-
ny po Přikrylovo nám., Blahoslavo-
va oblouk okolo zámku a od Sladoven 
k lázním, Hliníky příčně, Smetanovy 
sady pouze od Šerhovní k Perštýnskému 
nám. a od Vápenice po průchod do Škol-
ní, Palacká k ZŠ, Hradební, plocha Wol-
kerova, Na Spojce a Komenského okolo 
parkoviště, Komenského okolo KaSC 
k Úprkově, Podjezd - Vodní + spojova-
cí chodník k Žeranovské, Vodní kolem 
parkoviště, Křížkovského, Svatopluko-
va – alej, Janáčkova od hlavního nádraží 
po Vrahovickou vpravo, hlavní nádraží, 
Pražská, Janáčkova, obvodový Joštovo 
nám. - Dolní, kolem jatek, od restaurace 
„U Rodenů“ po chodník Joštovo nám. - 
Dolní, Dolní - alej, Petrské nám., Huso-
vo nám. I -  šikmo přes parčík, kolem 
Spitznerových sadů a restaurace včet-
ně obslužné komunikace k parkovišti, 
Wolkerova - roh Lidické, roh Poděbra-
dovo nám. - Brněnská, Brněnská alej 
po obřadní síň na hřbitově, kolem kru-
hového objezdu Kralická - Průmyslová, 
Kojetínská levá a pravá strana, Průmys-
lová od Kojetínské po Vrahovickou, M. 
Pujmanové - levá strana od OP přes most 
po dům M. Pujmanové 10, M.  Pujma-
nové - pravá strana od OP po hranici 
domu Vrahovická 100, Za Drahou od 
Průmyslové po zastávky OP, Jezdecká 
- pravá strana od Studenské po dům Šár-
ka 7, Dr. Horáka od Mozartovy po Bul-
harskou a cyklostezky od Blahoslavovy 
po Fügnerovou, od Starorežné, Dykova, 
Melantrichova po Svolinského, Hliníky, 
Palacká - Podjezd, Hacarova od Krapko-
vé, U Stadionu podél kovošrotu.

− II. pořadí pěších komunikací
1. část
• Sídl. Svobody LA od Anenské, parčík 

Padlých, parčík U Kalicha, okolo nám. 
Spojenců, část A. Krále po úřad, vpravo 
od Miličovy po Budovcovou, parčík nám. 
Odboje, od Kostelecké po Kostelecká 13, 
od rondelu k Kostelecké 366, podél par-
koviště u stadionu od Kostelecké vpravo 
po Krapkovu, E. Valenty oboustranně, 
Olomoucká od E. Valenty po železniční 
přejezd, příčně od Olomoucké do sídl. E. 
Beneše, vpravo směr z města Olomoucká 
od Vrlové za zastávku FTL včetně, Olo-
moucká směr z města vpravo od konce 
zástavby  přes lávku po Tovární k firmě 
Cíl, Olomoucká od mostu po zastávku ul. 
Konečná a druhá strana po rondel, vlevo 
od Olomoucké po točnu Tovární a cyklos-
tezka Tyršova - Pod Kosířem – Wolfova.

2. část
• Kolářovy sady - bude se udržovat 

chodník od Šlikovy po lávku včetně, 
u hvězdárny příčně k Jungmannově ul., 
Průchozí od Bohumíra Šmerala po Droz-
dovice, Jungmannova vlevo od Bohumíra 
Šmerala ke školce a okolo Hané lékárna 
k zástavbě, Bohumíra Šmerala - Anenská 
okolo komunikace po Plumlovskou, U sv. 
Anny od Drozdovic po Anenskou levá 
i pravá strana, od Anenské ke zdravotnímu 
středisku a u střediska, ve vnitrobloku Sídl. 
Svobody od Jungmannovy podél hřiště 
k zástavbě Anenská, spojovací k cukrárně, 
Anglická obě strany, Holandská, Italská, 
Francouzská, Belgická obě strany, Švýcar-
ská obě strany, Norská, Finská, od Norské 
po Plumlovskou okolo rybářského obcho-
du, J. V. Myslbeka, vnitroblok od Moravské 
po parkoviště, příčný okolo školky, podél 
Moravské od Sandry, od Sandry k parko-
višti a parkoviště podél Západní, kolem 
sídl. Moravská od Západní po obslužnou, 
sídl. Hloučela - všechny kolmo na sebe 
navazující chodníky od Plumlovské po 
Cyrila Boudy včetně Bohumíra Dvorské-
ho, Okružní od Brněnské po Tylovu, Tylo-
va levá strana od Okružní po Libušinku, 
Studentská podél vozovky + příčný k ZŠ, 
Lidická od Studentské po zástavbu, Dob-
rovského od Tylovy - obě strany, Tylova 
od Okružní po Studentskou, Libušinka od 
Tylovy - levá strana, Brněnská od domu 
č. 28 k přechodu pro chodce, od Brněnské 
po Družstevní, Brněnská od domu č. 64 po 
sociální byty, průchod Brněnská - Mozar-
tova, Mozartova od Družstevní po Kroko-
vu - pravá strana, Krokova od Mozartovy 
po Brněnskou včetně chodníku k zastávce 
BUS, Mozartova od Krokovy po zástav-
bu včetně po roh Dr. Horáka, Okružní 
- Jezdecká, Šárka od Jezdecké po Dolní, 
od Dolní po Dvořákovu, Dolní - chodník 

v sídlišti, Dolní od Šárky po FTL, Letec-
ká po Železárny, Husovo nám. kolem MŠ 
a VŠ, parčík Winklerova, Brněnská soci-
álky od Okružní po Družstevní a kolem 
domu č. 46 na Brněnskou, Okružní podél 
protihlukové bariéry, vnitroblok Libušin-
ka - levá a pravá strana včetně chodníku 
kolem MŠ na Tylovu, Brněnská od domu 
č. 49 po Okružní, Krokova podél domu 
č. 12 - 24, Dolní 8 - 24 - zadní chodník 
po Jezdeckou, Bulharská od Okružní po 
Stanislava Manharda - levá a pravá strana, 
Okružní podél ZŠ Dr. Horáka, Okružní od 
Mozartovy po zastávku BUS.

Údržba autobusových  
zastávek a parkovišť 

V rámci příslušenství ke komunikacím 
zajišťuje .A.S.A. dále údržbu autobuso-
vých zastávek a parkovišť. 

Údržba autobusových zastávek bude 
prováděna kombinací ručního a strojního 
čištění, zastávky budou ošetřeny chemic-
kým rozmrazovacím materiálem.

I. pořadí autobusových zastávek
− budou ošetřeny do 4 hodin po spadu 

sněhu nebo vzniku námrazy
• Svatoplukova (č. 11, 20), Újezd (č. 9a, 

10), Vápenice (č. 13, 19), Blahoslavova 
(č. 5), Palackého (u parkoviště Mlýnská), 
Poděbradovo nám. (č. 1), Žeranovská  
(č. 5,  8), Drozdovice (č. 62,  79), Matho-
nova (u nemocnice), Plumlovská (č. 96).

II. pořadí autobusových zastávek
− autobusové zastávky, které budou 

ošetřeny do 48 hodin po spadu sněhu nebo 
vzniku námrazy

• ostatní autobusové zastávky.

Parkoviště budou udržována ručně 
(dočištěním, odvezením přebytečného 
sněhu a případným posypem inertním 
materiálem).

Údržba bude zajištěna v pracovní 
době od 06.00 do 14.30 hodin. 

• Nám. E. Husserla, Kostelní, Školní, 
Mlýnská, Žižkovo nám., Hliníky, Vojáč-
kovo nám., Křižkovského, Wolkerova, 
Komenského, Mathonova.

Údržba ostrůvků, přechodů a podchodů  
Litinové sloupky, příčné prahy, ostrův-

ky, přechody, podchody a průchody budou 
udržovány ručně (dočištěním, odvezením 
přebytečného sněhu a případným posy-
pem inertním materiálem).

Údržba bude zajištěna v pracovní 
době od 06.00 do 14.30 hodin. 

Na závěr musím znovu zdůraznit, že 
cílem zimní údržby je zmírnění závad ve 
schůdnosti chodníků způsobených pově-
trnostními vlivy.  Majitelé nemovitostí 
přilehlých k pěším komunikacím jsou ze 
zákona povinni zajistit obdobnou údržbu 
schůdnosti,  jakou zajišťuje .A.S.A. pro 
občany na komunikacích v majetku města 
Prostějov.

Zimní údržba komunikací města Prostějova - 2. část
Údržba chodníků, autobusových zastávek, parkovišť, přechodů, ostrůvků, podchodů a průchodů

V následujících vydáních Radnič-
ních listů se budeme podrobněji zabý-
vat městským hřbitovem v Brněnské 
ulici. „Chceme lidem přiblížit toto 
pietní místo, které zároveň patří mezi 
kulturní památky našeho města. Tím, 
že jsme před časem museli kvůli hou-
bovité chorobě vykácet lipovou alej, 
otevřela se současně  možnost uvažovat 
o komplexní úpravě vzhledu aleje nebo 
spíše o návratu k původnímu secesnímu 
pojetí. Než se v příštím roce pustíme 
do výsadby dřevin, seznámíme občany 
prostřednictvím seriálu s historií hřbito-
va a s projektem jeho budoucího vzhle-
du,“ uvedl místostarosta Pavel Drmola.

Z historie městského 
hřbitova v Prostějově 
Mgr. Daniel Zádrapa, 
vedoucí oddělení památkové péče

Na přelomu 19. a 20. století muselo 
město Prostějov řešit otázku dalšího 
pohřbívání zemřelých. Ti byli v té době 
ukládáni na několika místech v centru 
města - na hřbitově u kostela sv. Petra 
a Pavla, v zahradě u Milosrdných bratří 
a na židovském hřbitově v Zelené ulici. 

O vybudování nového centrálního 
hřbitova na jižním okraji města v Brněn-
ské ulici rozhodl obecní výbor roku 
1898. Stavební plány nového hřbitova 
vypracoval stavitel Jan Skoupil, osázení 
hřbitovní plochy zelení navrhl František 
Havránek, městský zahradník a pozdější 
dlouholetý správce hřbitova. Hlavní alej 
byla osázena krymskými lipami, z dal-
ších dřevin stojí za zmínku zejména jil-
my, hlohy, kaštany, javory, smrky, smu-
teční vrby a břízy. Slavnostní otevření 
hřbitova proběhlo 27. 5. 1900, pohřbívat 
se zde začalo 1. 7. téhož roku.

Celý areál hřbitova, stejně jako 
některé hroby, je kulturní památkou 

Prostějovský městský hřbitov byl 

již od svého počátku koncipován jako 
zahrada mrtvých a park živých. Byl 
velkoryse pojat a patří mezi nejhodnot-
nější secesní hřbitovy u nás. Celý areál 
hřbitova je kulturní památkou, některé 
významné hroby jsou navíc samostat-
nými kulturními památkami (např. hrob 
manželů Vojáčkových, hrob básníka Jiří-
ho Wolkera nebo hrob faráře a básníka 
Karla Dostála –Lutinova). 

Hřbitov se nachází na jižním okraji 
Prostějova u silnice na Brno a rozkládá 
se na ploše téměř 8 ha. Na jihu k němu 
přiléhá židovský hřbitov, dříve od měst-
ského hřbitova oddělený živým plotem, 
a celek je ohrazen ze čtyř stran vysokou 
cihlovou zdí. Hlavní vchod na hřbitov se 
nachází na západní straně z ulice Brněn-
ské, zadní brána na východní straně 
hřbitova byla zbudována později. Hlavní 
vchod je tvořen kovanou železnou bra-
nou a dvěma bočními brankami z dílny 
prostějovského zámečnického mistra 
Františka Pospíšila. Všechny tři jsou 
zasazeny v obloucích mohutného novo-
renesančního portálu, jehož vnější stěny 
jsou zdobeny reliéfy andělů, písmeny 
a letopočtem založení. Na vrcholu štítu je 

osazena socha anděla Posledního soudu. 
Dříve zde byl umístěn i nápis „Městský 
hřbitov“. 

Hřbitovní cesty jsou dlouhé  
téměř pět kilometrů 

Celá hřbitovní plocha je rozdělena 
hlavní cestou, donedávna lemovanou 
lipovou alejí, na dvě přibližně stejně 
velké poloviny a ostatními podélnými 
i příčnými cestami na 15 hrobových 
skupin. Přibližně uprostřed podélné osy 
hřbitova se nachází středový rondel, 
obklopující prostor kolem ústředního 
kříže, který dnes, koncepčně nepříliš 
šťastně, doplňuje Pomník padlým. 
Všechny cesty, kromě oblouků a arkád 
a okruhu kolem ústředního kříže, jsou 
přímé a mají celkovou délku téměř  
5 km. Hrobové skupiny a řady jsou 
označeny litými stojany s tabulkami 
a litými štítky. V současné době je na 
hřbitově zhruba 13 000 hrobových 
míst (10 000 hrobů a 3 000 urnových 
míst) a přes  2 000 míst na vsypové 
loučce. 

Secesní prostějovský městský hřbitov byl  
koncipován jako zahrada mrtvých a park živých 

Hlavní cesta dělí hřbitov na dvě zhruba stejné poloviny. Foto: archiv MěÚ


