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1. HLUČÍN 
 

Hlučín je historické město založené ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem 

Otakarem II. Jádro tvoří obdélné náměstí, na které navazuje pravoúhlá síť ulic. Jádro bylo 

obehnáno systémem hradeb, jejichž části se zachovaly do dnešní doby. Město se nachází cca 

10 km od Ostravy a čítá cca 14 tisíc obyvatel. Město má bohatou a pohnutou historii. Od roku 

1742 do roku 1920 bylo město součástí Pruska a posléze Německého císařství. Následně bylo 

připojeno k nově vzniklému Československu, aby se pak po dobu druhé světové války stalo 

opět součástí Německa. Minulost Hlučína a přilehlého Hlučínska je tak z pohledu historického 

vývoje v rámci České republiky velmi zajímavá a ojedinělá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POLOHA A VAZBY NA OKOLÍ 

 

Řešené území o rozloze cca 16 000 m2 se nachází v historickém jádru města v městské 

památkové zóně. Přibližně 9 000 m2 pozemků v řešeném území je v majetku města. Řešené 

území tvoří jednu z nejstarších částí města. Nachází se zde významné stavby, které jsou 

zároveň kulturními památkami. Jedná se o kostel sv. Jana Křtitele, faru a zámek. Před 

kostelem se nachází památný strom. Prostor je dále vymezen zejména stavbou Domu dětí a 

mládeže, zadními trakty domů orientovaných hlavní fasádou na Mírové náměstí a silnicí I/56, 

která odděluje nádvoří zámku od bývalého zámeckého parku. V prostoru je situována 

významná občanská vybavenost. Jedná se o turistické informační centrum, Muzeum 

Hlučínska, městskou knihovnu, Dům dětí a mládeže, zámeckou kavárnu, kostel a farní úřad. 

Prostor se nachází na severojižní městské ose vedoucí od vlakového nádraží přes Mírové 

náměstí podchodem pod silnicí I/56 podél bývalého zámeckého parku až k hlučínskému jezeru 

jakožto významné rekreační lokalitě oblastního významu. Důležitá je také vazba na blízké 

autobusové nádraží. 
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3. HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ 

 

Na místě zámku stávala původně tvrz zmiňovaná už v roce 1439. Součástí bylo opevnění, 

jehož drobné fragmenty se dochovaly do dnešní doby. Zámek sloužil nejrůznějším účelům, 

mimo jiné také jako učiliště. Počátkem 21. století byl zrekonstruován. Na objekt zámku 

navazoval až do roku 1970 komponovaný park, který však oddělila přeložka silnice I. třídy, jež 

původně vedla diagonálně přes Mírové náměstí. Oddělení parku od zámku a pozdější 

výstavba tenisových kurtů učinila z prostoru bývalého zámeckého parku obtížně využitelné a 

málo dostupné místo. Park a další navazující území zůstalo přístupné podchodem pod silnicí 

I/56.  Podobně necitlivým zásahem prošla v druhé polovině 20. století i stavba současného 

domu dětí a mládeže, jež se významně podílí na utváření prostoru mezi zámkem a kostelem. 

Současná rekonstruovaná podoba se snaží necitlivé zásahy co nejvíce korigovat. Před 

několika lety byl revitalizován dlouho výrazně neutěšený prostor před Domem dětí a mládeže, 

který byl tvořen pouze nezpevněným a značně zdevastovaným povrchem. Prostranství dnes 

slouží jako parkoviště a příjezd na nádvoří zámku. Prostor kolem zámku byl a částečně pořád 

je zatížen nedořešenými majetkoprávními vztahy, ze kterých vyplývá nevhodné a živelné 

parkování automobilů na nádvoří zámku.  

Farní kostel sv. Jana Křtitele má gotický presbytář završeným hvězdicovou klenbou, kaple 

je renesančního původu, průčelí a věž jsou upraveny barokně. Jedná se významnou 

dominantu města. Prostor mezi kostelem a farou výškově převyšuje farní zahradu, neboť se 

nachází těsně na zlomem tvořeným pozůstatky hradební zdi. Díky sevřenému charakteru 

„uličky“ a vyhlídce na vinnou horu, která se odtud naskýtá, se jedná o jedno z nejmalebnějších 

zákoutí města. Do prostoru byly vždy orientovány dvorní trakty domů, jež měly hlavní fasádu 

směrem na náměstí. V devadesátých letech bylo postaveno několik nových domů, z nichž 

většina opět navázala na tuto skutečnost a nepodařilo se využít potenciálu k vytvoření kvalitní 

uliční fronty orientované směrem ke kostelu a přispět tak k jasnějšímu vydefinování prostoru 

„Kostelního náměstí“. 
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4. SOUČASNÉ VYUŽITÍ  

 

Stávající celkové řešení veřejného prostoru včetně veřejné zeleně je bez zjevné koncepce a 

celkově je prostor zastaralý nereagující na současné funkční využiti a požadavky. Nachází se 

zde významné stavby občanské vybavenosti a stojí zde památný strom. Prostor je v současné 

době využíván zejména pro příjezd a přístup k objektům občanské vybavenosti a k zásobování 

domů orientovaných směrem na Mírové náměstí. V souvislosti s tím je využíván i k parkování 

vozidel. Dále pak ke shromažďování osob zejména před kostelem a zároveň slouží jako 

průchozí prostor při cestě z centra města k pozůstatkům zámeckého parku a hlučínskému 

jezeru. V neposlední řadě slouží prostor také k odpočinku a relaxaci obyvatel či návštěvníků 

ve vazbě na nádvoří zámku a zámeckou kavárnu. Na nádvoří zámku rovněž dochází 

k pořádání kulturních akcí. Genius loci daného místa je potlačen jeho četnými organizačními 

nedostatky. 

 

5. POŽADOVANÉ VYUŽITÍ 

 

5.1. Hlavním cílem by mělo být vytvoření důstojného předprostoru kostela, fary a nádvoří 

zámku s návrhem vhodného zpřístupnění a využití farské zahrady. Návrh by měl 

podpořit genia loci daného místa zejména odstraněním četných organizačních 

nedostatků.  Území by mělo sloužit jako protiváha hlavnímu dlážděnému náměstí, 

jako prostor s intimnějším charakterem zaměřený na pobyt v zeleni a mezi 

architektonicky hodnotnými stavbami s důrazem na potřeby pěších obyvatel s 

adekvátním řešením dopravní obsluhy. 

 

5.2. Zadavatel požaduje řešit prostor s ohledem na historický kontext, soudobé požadavky 

na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Úlohou 

soutěže není radikální a nákladná přeměna, ale posílení hodnot a genia loci 

daného území vhodnými a citlivými úpravami, které umožní jeho lepší využívání a 

posílí jeho roli v organismu města. 

 

 

6. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 
 

6.1. Návrhem umožnit vznik charakteristického místa města Hlučína s citelným historickým 

duchem a vytvořit vhodné podmínky pro pobyt v tomto místě. 

6.2. Navrhnout využití nádvoří zámku pro společensko–kulturní účely. 

6.3. Navrhnout zpřístupnění a vhodné využití farské zahrady a její vhodné propojení s 

řešeným a navazujícím přilehlým územím. Cílem by mělo zpřístupnění farské zahrady 

veřejnosti a její využití k pobytovým rekreačním aktivitám.  

6.4. Zajistit návaznost a bezpečné, pohodlné a bezbariérové propojení s navazujícím 

přilehlým územím. 

6.5. Navrhnout lepší organizaci ploch a maximální zjednodušení a přehlednost prostoru pro 

všechny druhy dopravy s preferencí pohybu pěších. Klást důraz na bezbariérové řešení 

(viz princip pohybu v pěších zónách). 

6.6. Přizpůsobit řešené území pro provoz cyklistů s případným umožněním bezkolizního 

průjezdu, řešit umístění stojanů pro kola. 

6.7. Zajistit adekvátní počet parkovacích a manipulačních ploch pro potřeby staveb blízké 

občanské vybavenosti s využitím vhodného technického a estetického řešení. Zejména 

na nádvoří zámku omezit automobilovou dopravu. 
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6.8. Prověřit a navrhnout úpravy přístupů a zásobování ke všem objektům v řešeném 

území. 

6.9. Počítat s demolicí garáže na pozemku parc.č. 453/1 k.ú. Hlučín umístěné v těsné 

blízkosti zámku při vstupu od Domova dětí a mládeže. 

6.10. Respektovat stávající garáž na pozemku par.č. 453/3 k.ú. Hlučín. V případně kolize 

s nově navrhovanou koncepcí je možné navrhnout demolicí garáže s tím, že je potřeba 

navrhnout novu garáž případně garážové stání v blízkosti původního umístění, nejlépe 

v severním rohu pozemku parc.č. 453/2 k.ú. Hlučín a řešit vhodné zakomponování do 

této stavby do veřejného prostoru. 

6.11. Koncepci veřejného prostranství řešit tak, aby mohl být zřízen příjezd do dvorní části 

pozemku k parc.č. 430/4 k.ú. Hlučín.  

6.12. Respektovat nově opravené parkoviště před domem dětí a mládeže a kostelem včetně 

části komunikace. Nově opravený chodník není nutné respektovat. 

6.13. Zahradu kolem domů dětí a mládeže považovat za stabilizovanou.  

6.14. Zakomponovat do prostoru informační panel k dané lokalitě v rámci Jednotného 

vizuálního stylu města (panely jsou již vyrobeny), informace o rozměrech a technickém 

řešení panelů jsou součásti podkladů. 

6.15. Navrhnout do prostoru před zámkem důstojné poutače na aktuální dění na zámku 

(výstava, přednášky, diskuse). 

6.16. Navrhnout způsob, jak potlačit nevhodné architektonické řešení a působení zadních 

traktů jednotlivých domů.  

6.17. Navrhnout opatření pro zmírnění negativního estetického působení trafostanice u 

Domu dětí a mládeže. Přesun nebo změnu typu trafostanice navrhnout jen krajním 

případě. 

6.18. Navrhnout celkovou koncepci veřejné zeleně a při tom v co největší míře respektovat 

a v celkovém návrhu využít kvalitní stávající vzrostlé stromy včetně stromů nově 

vysázených. 

6.19. Respektovat památný strom a jeho ochranné pásmo. 

6.20. Navrhnout pěstební a kompoziční úpravy stávající vegetace zejména před vstupem do 

zámku nebo u křižovatky u autobusového nádraží. 

6.21. Parkoviště a zpevněné plochy navrhovat v co největší možné míře jako vodo a vzducho 

propustné, zejména v kořenovém prostoru stávajících i nově navrhovaných dřevin. 

6.22. Dešťové vody přednostně odvádět a zasakovat do zelených ploch a ke stromům, 

využívat průlehy. Případně navrhnout vsakovací objekty. V rámci návrhu budou 

označeny místa pro umístění vsakovacích objektů. Jejich velikost bude stanovena 

odhadem. Nebude se jednat podrobný výpočet. 

6.23. Na zámeckém nádvoří respektovat a doplnit valounkovou dlažbu. V hlavních trasách 

pohybu na nádvoří je možné použít jiný typ kamenné dlažby tak, aby vznikl hladší a 

provozně pohodlnější povrch. 

6.24. V řešeném území navrhnout nové osvětlení, prověřit a případně navrhnout nasvětlení 

kulturních památek a významných budov. 

6.25. Navrhnout městský mobiliář soudobého designu, který je vhodný i do historického 

prostředí a jež by navázal na již stávající mobiliář v centru města na náměstí a 

v prostoru před kulturním domem (lavičky, koše, osvětlení, stojany na kola atd.) . 

6.26. Při návrhu městského mobiliáře zohlednit žádaný intimnější a pobytový charakter 

řešeného území, na vhodných místech zvážit i umístění atypických prvků mobiliáře 

(městská lehátka, atypické lavice s ležením apod.).   

6.27. Odstranit nádoby na komunální odpad z pohledově exponovaných míst. 

6.28. Navrhnout nádoby na komunální odpad a odpadkové koše tak, aby umožňovaly třídění. 
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6.29. Respektovat venkovní posezení kavárny Logr. V případně kolize s nově navrhovanou 

koncepcí navrhnout adekvátní náhradu. 

6.30. Navrhnout úpravy veřejného prostranství tak, aby bylo možné ze strany města 

realizovat hlavní podstatné části návrhu na svých pozemcích nezávisle na ostatních 

vlastnících sousedních pozemků nebo případných demolicích. 

 
 

7. OSTATNÍ POŽADAVKY 
 

7.1. Při řešení celkové urbanistické koncepce daného území lze uvažovat o vymezení ploch 

pro případné budoucí realizaci nových staveb. Mohlo se jednat např. o přístavbu nebo 

dostavbu nádvoří zámku za účelem vzniku chybějícího depozitáře hlučínského muzea 

nebo rozšíření jeho výstavní kapacity. Při vymezování ploch pro nové stavby je třeba 

sledovat jejich přínos pro zřetelnější definování veřejného prostoru. Zároveň je třeba 

zajistit, aby nebyly negativně ovlivněny hodnotné a památkově chráněné stavby 

v území a hodnotná vzrostlá zeleň. Cílem by mělo být zřetelné definování a vymezení 

veřejných prostranství jak u okrajů řešeného území, tak přímo v něm mezi jednotlivými 

stavbami. Plánované investiční náklady nezahrnují budoucí realizaci nových staveb. 

Mělo by se jednat pouze o koncepční návrh možné výstavby. 

7.2. Zvážit znovu vyhloubení původního zámeckého příkopu.  

7.3. Zvážit a navrhnout způsob opětovného spojení nádvoří zámku se zámeckým parkem 

za silnicí I/56. Prověřit v koncepční rovině zejména mimoúrovňové křížení silnice I/56 

a výškové možnosti pro případnou realizaci lávky přes silnici.  Zámecký park se sice 

nachází mimo vymezené řešené území, ale v minulosti tvořil se zámkem jeden celek. 

Nynější propojení je zajištěno podchodem pod silnici I-56. Nejedná se tedy o zásadní 

problém, který by bránil ve využití území. Novým spojením by se, ale provozní a funkční 

vazby mezi zámkem a zámeckým parkem mohly zlepšit. Plánované investiční náklady 

nezahrnují vybudování tohoto spojení. Mělo by se jednat pouze o koncepční návrh 

možného způsobu propojení. Jako podklad bude poskytnut výškopis i polohopis 

dotčené části parku. 

7.4. Zvážit vybudování opěrné stěny kolem silnice I/56 tak aby mohl být prostor před 

nádvořím zámku navýšen, upraven do roviny a zvýšila se tak jeho možnost využití a 

architektonické působení zámku z pohledu od křižovatky u autobusového nádraží a 

silnice I/56. Plánované investiční náklady nezahrnují vybudování této opěrné stěny. 

7.5. Zvážit odclonění zámeckého nádvoří od silnice I/56 za účelem vytvoření intimity 

zámeckého nádvoří. 

7.6. Pro jasné vymezení veřejného prostranství se doporučuje určení uličních čar, které 

znamenají stavbu nebo neprůhledný plot (s doporučenými materiály a výškami). 

7.7. Zvážit vymezení plochy pro sochu, skulpturu či jiného estetického prvku na podporu 

duchovně-kulturního genia loci. Nenavrhovat konkrétní podobu prvku. Stanovit jen 

místo a základní prostorové parametry (horizontální nebo vertikální prvek, orientační 

rozměry a výška, tak, aby to zapadalo do celkové koncepce prostoru). 

7.8. V řešeném území zvážit umístění vhodného vodního prvku. 

7.9. V návaznosti na kavárnu Logr uvažovat s místem pro umístění herních prvků pro děti. 

Desing herních prvků by měl v decentním designu s ohledem na objekt zámku jako 

kulturní památky. 

 
8. ZDŮRAZNĚNÍ MÍSTNÍCH CHARAKTERISTICKÝCH KVALIT 
 
8.1. Opravené objekty zámku, kostela, památný strom a další hodnotné vzrostlé stromy. 

8.2. Prostor mezi farou a kostelem se specifickým charakterem. 




