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HISTORIE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

 70. léta – zahájeny přípravy k využití štěrkovny pro koupání. Omezení těžby štěrku 
a vznik rekreačního areálu. Ze začátku dva dočasné plovoucí bazény u břehu. Poté 
vyrostl centrální objekt a hrubá stavba bazénu pro neplavce

 80. léta – dalo se koupat, ale nebylo wc, stánky s občerstvením, šatny sprchy. 
Ve vodě se dařilo řasám. Nebyl nikdo kdo by prováděl úklid, malé parkoviště, 
podle toho to taky u jezera vypadalo. Zřízení příspěvkové organizace „Správa 
sportovně rekreačního areálu.

 Velké plány – přírodní koupaliště, areál vodních sportů, autokemp, slalomový 
kanál, dostihová dráha, přebudování lesa u Dobroslavic a u Bobrovníků k 
rekreačnímu využití, „zřízení jednoduchého dopravního prostředku od brány 
k bazénům, protože jsou dosti daleko“ , půjčovná loděk atd.

 1988 – definitivní konec těžby, areál postupně dovybavován, probíhala rekultivace



HISTORIE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

 90. léta – přehodnocení velkolepého plánu - upuštění od jezdecké dráhy, 
veslařského kanálu atd. Rozšiřování vybavení SRA. Vybudování stožárů vodního 
vleku, tenisové kurty, minigolf, občerstvení. Proběhly zde závody motorových 
člunů, motorových kluzáků, v zimě na zamrzlém jezeře plochodrážní závody. 
Vznikly dřevěné chatky, Správa sportovně rekreačního areálu začala u jezera 
organizovat hudební festival

 Začátek nového století – vybudováno hřiště na basketbal, rozdělení areálu kolem 
jezera podle katastrálních území (Hlučín, Kozmice)

Zdroj: kronika měst Hlučína







PŘEDCHOZÍ STUDIE A PROJEKTY

 Územní generel SRA Hlučín (1986)
 Studie souboru staveb přírodního koupaliště SRA Hlučín (1986)
 Urbanistická studie SRA Hlučín (2001)
 Projekt „Sanace a rekultivace jezera po těžba štěrkopísku u Hlučína“– nyní se 

realizuje 1. etapa projektu
 Studentské práce - VŠB TU Ostrava - katedra architektury – koncepční návrhy 

využití celého jezera i návrhy konkrétních objektů (kemp, sportovní hala, sauna 
atd.)



















POPIS TVORBY NOVÉ STUDIE
 Ideová studie prověří a navrhne vhodné využití hlučínského jezera po provedení 

nutných technických opatření, jež nyní probíhají v souvislosti s projektem 
„Sanace a rekultivace jezera po těžba štěrkopísku u Hlučína“. 

 Ideová studie bude sloužit jako výchozí podklad pro další podrobnější studie 
a projekty. 

 Studie bude obsahovat ideový návrh funkčního využití a prostorového 
uspořádání řešeného území, návrh koncepčního rozmístění jednotlivých aktivit 
a koncepční návrh krajinářských a sadových úprav.

 Řešené území je vymezeno části katastrálního území Hlučín, Kozmice 
a Dobroslavice o rozloze cca 210 ha

 Studie bude v průběhu zpracování projednávaná a konzultována mimo jiné 
i zástupci dotčených obcí

 Výstupy z dnešního kulatého stolu budou použity jako jedny z podkladů 
pro zhotovení studie



POPIS TVORBY NOVÉ STUDIE

 Studie bude obsahovat Analytickou a Návrhovou část. 
 Analytická část bude obsahovat rozbor území z různých hledisek včetně 

zhodnocení současného stavu území, identifikaci hodnot a limitů v území 
a definování problémů k řešení.

 Návrhová část bude obsahovat ideový návrh funkčně-prostorového uspořádání 
řešeného území.

 Studie bude zpracována ve dvou etapách. 
 1. etapa - pracovní návrh studie k projednání.
 projednání s dotčenými obcemi a dotčenými orgány a na veřejném projednání. 
 2. etapa - úprava a dokončení studie na základě výsledků projednání.
 Doba zpracování studie se předpokládá na cca 7 měsíců.
 V současné době se řeší výběr zpracovatele studie.



HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NAD ÚZEMNÍMI PLÁNY



HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NAD PROJEKTEM SANACE A RKULTIVACE ….







VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 699 osob. 

Z toho 58% žen a 42% mužů. 

Věková skupina 26 až 50 let byla zastoupena nejvíce, a to v 69%, věková skupina 
do 25 let byla zastoupena 18% a nad 50 let 13%.

V posledních letech navštívili sportovně – rekreační areál respondenti nejčastěji 
10x až 50x a to v 49%. Méně jak 10x 34% a více jak 50x 17%.

DĚKUJEME!



1. JAK MÁ BÝT HLUČÍNSKÉ JEZERO A JEHO OKOLÍ 
UDRŽOVÁNO:



2. JAKÝ MÁ LOKALITA PLNIT ÚČEL:



3. KDO MÁ SLUŽBY ZAJIŠŤOVAT: 



4. JAKÁ MÁ BÝT DOSTUPNOST SLUŽEB A AKTIVIT:



5. PROVOZ SLUŽEB U HLUČÍNSKÉHO JEZERA MÁ BÝT:



6. JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE NEJČASTĚJI UŽÍVALI ÚZEMÍ 
HLUČÍNSKÉHO JEZERA A JEHO OKOLÍ: 



7. JAKÉ PRVKY BYSTE ZLEPŠILI A UVÍTALI:



8. JAKÉ FUNKCE, SLUŽBY BYSTE ZLEPŠILI A UVÍTALI:



9. MÁ BÝT UMOŽNĚNA VÝSTAVBA VELKÝCH PROJEKTŮ 
A STAVEB, NAPŘ. HOTELY, PENZIONY, SPORTOVNÍ HALY, 
AQUAPARK, KRYTÝ BAZÉN:



10. JAKÉ JE MNOŽSTVÍ A KVALITA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ:



11. JAKÝM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM SE NA JEZERO 
DOPRAVUJETE NEJČASTĚJI: 



12. JAKÁ JE DOSTUPNOST JEZERA VEŘEJNOU 
DOPRAVOU:



Děkuji za pozornost!

Ing. Arch. Jan Richter
Vedoucí oddělení strategií a plánování

Odbor výstavby
Město Hlučín
Městský úřad Hlučín
Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín

Tel: +420 595 020 243
E-mail: richter@hlucin.cz
www.hlucin.cz


