
 

NA ROZHRANÍ TŘÍ CHARAKTERŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nádvoří zámku, Kostelní náměstí a Farská zahrada tvoří sérii unikátních prostor na rozhraní 

hradebního okruhu a v bezprostřední blízkosti historického centra města Hlučín. 
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ANOTACE NÁVRHU 

 

 

 

 
 

 

Dominanty zámku, kostela a fary určují charakter prostoru a dění v jejich okolí. Prostor 

balancuje na rozhraní protikladů. Světského a církevního, městského a parkového, 

rušného a klidového. Řešené území je rozděleno do tří hlavních částí, které tvoří rozmanitý 

celek jednotný v detailu.   
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ROZHRANÍ MEZI MĚSTEM A KRAJINOU (principy) 
 

 
 

   Řešené území obsahuje část historického hradebního opevnění města Hlučín a z velké části 

bylo historicky uvnitř zastavěného města. V části tohoto hradebního okruhu navrhujeme sérii 

veřejných prostor - NÁDVOŘÍ ZÁMKU, KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ A FARSKOU ZAHRADU, které 

oživují část hradebního okruhu a tvoří transformační zónu mezi zpevněným centrem uvnitř 

hradeb a zelenou krajinou. Revitalizované prostory budou sloužit hlavně pro volný pohyb a 

pobyt pěších a cyklistů s organizací parkovacích stání pro příležitostné parkování. Prostor 

Zámeckého dvora je uzavřen a vydefinován novostavbou depozitáře. Kostelní náměstí 

definuje plocha ze světlé řezané dlažby s vodním prvkem a svodným kanálkem a trojicí 

stromů. Farská zahrada je otevřeným zeleným sadem pod hradbami s možností přechodu 

do polosoukromé části bylinkové zahrady. 

 

 

  



4/13 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JANA KŘTITELE A ZÁMKU V HLUČÍNĚ 

ROZHRANÍ SVĚTSKÉHO A CÍRKEVNÍHO (aktivity a funkce) 

 

 
   Funkce a aktivity v území jsou vázány na charaktery jednotlivých prostor. Nádvoří zámku 

je dějištěm společenských aktivit a muzejní plochou s připomínkou historie regionu. Kostelní 

náměstí je prostorem pro všední setkávání a povídání u kostela i nevšedních životních 

událostí. Farská zahrada je zónou klidovou. Její plocha je dělená do dvou částí. V 

bezprostřední blízkosti fary je  polosoukromá část - zázemí fary s bylinkovou zahradou, která 

může být přístupná návštěvníkům a také stávající klubovna. Pod hradbami se otevírá pohled 

na jabloňový sad, který je přístupný veřejnosti. 

 

Nádvoří zámku 

   Díky zbudování novostavby depozitáře na půdorysu bývalého zámeckého křídla je prostor 

intimnější a odkloněn od rušné silnice Ostravská. Prostor se tak může stát dějištěm komorních 

koncertů a dobových trhů. Střecha zbudovaného depozitáře slouží jako hlediště a nabízí jiný 

úhel pohledu na okolí zámku. Silnice Ostravská se ve výšce střešního hlediště pohledově 

překlene a opticky propojí se zbytkem historické zámecké zahrady. Na osu vstupu do Zámku 

je umístěn výrazný prvek solitérního stromu, který připomíná dřívější návaznost na zámecký 

park. Zde se objevuje prvek zrcadlení, tentokrát však nezrcadlí nebe, ale lidi, kteří jsou 

nositelem hlavní náplně tohoto prostoru i hlavním pilířem regionu Hlučínska. Zrcadlí se ve 

sklech navržené novostavby - vnitřní strana přístavby orientovaná do nádvoří je tvořena 

sklem. Vnější strana přístavby je pak opatřena dřevěnými vertikálně orientovanými latěmi, 

které svým charakterem zapadají k charakteru okolí a jeho měřítku. Depozitář tvoří kulisu i 

přidruženému dětskému hřišti. Průčelí zámku je podpořeno jemnou terénní modelací a 

rozšířenou přístupovou cestou k bráně. Jsou zachovány a doplněny velkokorunné stromy, 

které necloní pohled na zámek.  
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Kostelní náměstí 

   Nejvýraznějším bodem prostoru je kostel sv. Jana Křtitele, obklopený Kostelním náměstím. 

V slunných dnech lidé posedávají pod trojicemi stromů na rozmístěných židličkách a povídají 

si. Plocha je doplněna o mělký kruhový vodní prvek v úrovni země, ve kterém se odráží nebe 

i okolní kulturní památky. Vodní prvek slouží k osvěžení v letních měsících. Hrany náměstí 

jsou doplněny o lavičky s výhledem na kostel i Vinnou Horu. 

 

Farská zahrada 

   Farská zahrada je klidovou částí území. Její veřejná část je využívaná jako parková plocha 

pod hradební zdí. Část hradby je využita k umístění posezení s výhledem na okolní krajinu. V 

hradební baště bývala historicky knihovna. Připomínka je v okolí fary uchována formou 

poučení vyrytých do dřeva navržených lavic či lehátek. Někteří návštěvníci mohou využít 

lehátka na čtení knih půjčených v zámecké knihovně. Farskou zahradu protíná bezbariérová 

cesta, která doplňuje pěší hradební okruh. V sadu pod jabloněmi je tematicky umístěn přírodní 

amfiteátr, který je využíván k výuce i k menším komorním akcím. Každoročně se zde na jaře 

konají slavnosti kvetoucích jabloní a na podzim jablkobraní. Plody se mohou využívat 

kupříkladu k výrobě vynikajícího moštu. Polosoukromá čaśt - zázemí fary je částí s bylinkovou 

zahradou s možností zabudování obchůdku pro prodej bylin a produktů zahrady. 
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PROSTUPNOST ÚZEMÍM 

 
 

   Řešené území je na frekventovaném pěším tahu od vlakového nádraží k Hlučínské 

štěrkovně podobně jako cyklistické spojení, navazující na Jantarovou stezku. Nově prostor 

otevíráme k autobusovému nádraží. Zámecké nádvoří je tak přístupné i ze severozápadní 

strany. Prostor je zokruhován propojkou vedoucí před severní fasádou zámku a propojuje tak 

zadní prostor zámku s Kostelním náměstím. V širším kontextu města bezbariérově 

zpřístupňujeme hradební okruh z jižní strany. Další přístupy z městského centra do území 

jsou z ulice Zámecká a Farní.  Směrem od štěrkovny se do území vstupuje po ulici 

Promenádní.  

   V území je preferovaný pěší pohyb a pohyb cyklistů. Z dopravního hlediska navrhujeme 

zavedení obytné zóny s maximální povolenou rychlostí 20 km/h. Zklidnění automobilové 

dopravy bude zajištěno také jemně vyvýšenými ostrůvky v dlažbě centrované do míst, kde 

jsou do dlažby vetknuty ornamenty jiných odstínů kamene.  

V území se snažíme minimalizovat dopravu v průjezdu před hlavním vstupem do zámku. V 

ulici Zámecká je proto povolen vjezd jen dopravní obsluze. 

   Parkování je zorganizováno a dovoleno jen na vyznačených parkovištích. Celkem je v 

území k dispozici 36 standardních parkovacích míst a 2 místa pro invalidy. Většina parkování 

je soustředěna před zadní trakty domů s doplněným stromořadím. Rezervní místa jsou 

situována ve dvoře farské zahrady. Je zde počítáno s jejich příležitostným využitím pro účely 

obřadů či svateb v kostele. Parkoviště před Domem dětí zůstává beze změn.  
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VODA A VEGETACE V ÚZEMÍ 

 
SORTIMENT VEGETACE 

   Bude použit sortiment stromů navazující na přírodní poměry stanoviště. Navržený sortiment 

navazuje na jednotlivé charaktery prostor. Zámecký park je doplněn o sortiment domácích 

dřevin sestavený primárně z dlouhověkých dřevin jako javor, jírovec a dub.  Kostelní 

náměstí je doplněno o skupinu okrasných třešní v symbolice trojic, které na jaře kvetou 

bělostnými květy. Budovy s čelními fasádami k Mírovému náměstí jsou ze strany Kostelního 

náměstí lemovány řadou jeřábů muků, které pohledově odcloní zadní trakty budov za 

současného zachování vzdušnosti. Prostor tak bude mít charakter obytného náměstí. Farská 

zahrada na okraji hradebního pásu je  pomyslně věnována produkci, která je s farskými domy 

historicky spjata. Území pod hradbami je částečně doplněno rastrem ovocných stromů. Jsou 

použity různé vysokokmenné sortimenty starých odrůd jabloní. Tento strom je symbolem 

poznání. Během sezóny se bude plocha se stromy proměňovat v barvách svých květů, listů i 

kůry díky své druhové rozmanitosti. 

 

MODRO - ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

   V území je počítáno s vodou a úsporným hospodařením s ní. Dešťová voda ze zpevněných 

povrchů je vedena ke stromům. Na kostelním náměstí je umístěn svodný žlábek, do kterého 

budou vyspádovány okolní plochy. Žlábek pak odvede nasbíranou dešťovou vodu tam, kde je 

jí nejvíce třeba - ke kořenům stávajících i nově vysazených stromů.  Ve Farní ulici vznikne 

řada stromů v dešťových záhonech, které budou prostřídány s plochami pro parkování, které 

budou také propustné pro vodu. Prokořenitelný prostor vegetačních prvků je rozšířen o tzv. 

otevřenou podkladní vrstvu díky které se mohou kořeny dřevin rozrůstat do větší plochy a 

profitovat ze sdíleného prokořenitelného prostoru. Stromy ve zpevněných plochách jsou 

vysazeny do strukturního substrátu s příměsí biouhlu, který zajistí dostatek vzduchu, živin i 
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zadržené dešťové vody pro lepší prosperitu a životnost dřevin. Dále je v území možné 

instalovat podzemní nádrže na dešťovou vodu pro zachycení přebytečné vody z povrchů a 

ze střech. Tuto vodu je možné využít jako užitkovou, například k zálivce v čase letního sucha. 

Pro parkovací stání je využita vodopropustná dlažba na štěrkovém loži.  

 

PRVKY A MATERIÁLY 
MOBILIÁŘ 

Přemístitelné stolky a židle u Kostelního náměstí - budou využity obyvateli města i 

návštěvníky kostela a Kostelního náměstí. Stejné židle se stolky budou využity i pro posezení 

u fary a také u zámku - v rámci venkovní zahrádky kavárny Logr. 

Kovové koše  jsou umístěny tak, aby byly všem na blízku.  

Kontejnery na tříděný odpad. K třídění odpadu slouží kontejnery. Pro sjednocený charakter 

území jsou opatřeny krycí dřevěnou konstrukcí. 

Lavičky. Typově navazují na existující mobiliář ve městě. Umístěny jsou na Kostelním 

náměstí, ale taky za kostelem, kde se otevírá vyhlídka do krajiny, směrem na Vinnou Horu. 

Dále se nacházejí ve farské zahradě a také u zámku. 

Lehátka jsou pevně ukotvena k podkladu a dotváří klidovou část řešeného území u fary. Jsou 

orientována tak, aby z nich byl umožněn výhled směrem na Vinnou Horu ale i na kostel s 

farou. 

Kovové stojany na kola. Jsou umístěny na ploše Kostelního náměstí a před vstupem do 

zámku z obou stran.  

Pítko, které je dnes již ve většině měst nepostradatelnou součástí městského mobiliáře, je 

umístěno v přehledné ploše ze zadní strany kostela. 

Herní prvky -  Hlučín v kostce. Herní prvky jsou modulární, a tak mohou sloužit částečně i 

jako výstavní prostory. Mohou zde být vystaveny obrázky dětí ze sousedního Domu dětí a 

mládeže nebo umístěn odkaz na aktuální výstavu v Hlučínském muzeu. Některé části mohou 

být uzavřené laťováním, které navazuje na nově navrženou budovu depozitáře. Na hřišti 

budou lana na šplhání, úkryty i houpačky. 

Informační a orientační systém. Jedná se o jednoduchou dřevěnou a kovovou konstrukci - 

rám - kostku vycházející z principu herního prvku Hlučín v kostce s plochou určenou pro 

informace o lokálních akcích. 

Osvětlení. Cílem je vytvoření příjemného a teplého osvětlení doplňujícího pobytová a 

průchozí místa bez oslňování okolních obytných budov a také nasvícení dominant pro pohledy 

například z přilehlé dopravní komunikace. Navržené zdroje světla jsou šetrná k životnímu 

prostředí a správnou orientací zdroje eliminují světelný smog. Světla zajišťující osvětlení 

pěšího i automobilového provozu budou využívat chytré technologie, která intenzitu osvětlení 

automaticky ztlumí, pokud se v místě nebude nikdo pohybovat.  
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Na Kostelním náměstí bude použit tradiční typ svítidla, který tvarově naváže na lampy použité 

na Mírovém Náměstí. V zámeckém dvoře bude nasvícen hlavní průchod zámkem zemními 

svítidly. Navrhovaný depozitář 

pak bude využívat interaktivní a 

moderně pojaté osvětlení.  

Ostatní komunikace a provozní 

tahy budou nasvíceny tak, aby 

byl zajištěn bezpečný provoz. 

 

MATERIÁLY 

   Pro navrhované prvky jsou 

zvoleny především tradiční 

materiály, které odpovídají 

historickému rázu řešené plochy 

- je využit kámen v různých 

formátech. Pro plochu 

kostelního náměstí je navržena 

řezaná kamenná dlažba v 

teplejších béžovo-šedých 

odstínech. V kontrastu na tuto 

plochu je použita žulová kostka 

skládaná do vějířovitého kladu. 

Tato dlažba, použitá i na 

Mírovém náměstí, provede 

příchozího celou pěší trasou od 

náměstí, autobusového nádraží 

i přes farskou zahradu. V ploše 

zámeckého nádvoří je tato 

kostka prostřídana s 

valounkovou dlažbou. 

Výhodou těchto materiálů je jejich trvanlivost a možnost opětovného použití v případě nutnosti 

budoucích výkopových prací. 

    Větší formát žulové kostky s větší spárou je použit pro parkovací stání.  Polosoukromá 

část farské zahrady je řešena v mlatových plochách s kamennými chodníčky. 

Na nově vybudované zídky u dětského hřiště a ve farské zahradě je použit materiál režného 

zdiva, typický pro Hlučín. Mobiliář bude z kovových částí barvy antracit a částí dřevěných, 

které budou svým charakterem navazovat na navrhovanou novostavbu depozitáře u zámku, 

jejíž část je navržena také z dřevěných latí orientovaných vertikálně. Podobně budou řešeny 

i lavičky, lehátka, herní prvky a také krytí trafostanice a kontejnerů. 

 

 

 

 

 

 

ETAPIZACE 
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Etapa 0 

Přípravná fáze: vstupní analýzy, 

dendrologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum území 

 

 

 

 

Etapa 1  

nová napojení, nově navrhované plochy a 

prvky 

 

 

 

 

 

Etapa 2 

nová přístavba depozitáře, zbudování 

bylinkové zahrady 
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PŘÍLOHA č. 3 

Bilanční tabulka ploch a propočet investičních nákladů stavby 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

jednot

ka 

počet 

jednote

k 

jednotkov

á cena** 

cena celkem bez 

DPH 

Průzkumy    120 000 Kč 

Demolice a bourací práce    2 227 840 Kč 
odstranění stávajících zpevněných povrchů a prvků včetně 

skládkovného m2 6437 320 Kč 2 059 840 Kč 

odstranění lampy VO ks 14 12 000 Kč 168 000 Kč 

Přípravné práce - vegetace    291 480 Kč 
ochrana dřevin na staveništi a péče o dřeviny během 

stavby kpl 1 90 000 Kč 90 000 Kč 

odstranění stávajících nevyhovujících dřevin ks 24 8 395 Kč 201 480 Kč 

Práce s terénem    120 000 Kč 

hrubé terénní modelace pro vytvoření vyhlídkové terasy u 

hradební zdi kpl 1 70 000 Kč 70 000 Kč 
drobné terénní modelace pro vyrovnání místních nerovností 

a navázání na navržené zpevněné plochy kpl 1 50 000 Kč 50 000 Kč 

CELKEM PŘÍPRAVNÉ PRÁCE    2 759 320 Kč 

     

NAVRŽENÉ PLOCHY     

Přípojky sítí    144 000 Kč 

elektro přípojky osvětlení bm 270 450 121 500 Kč 

přípojky vodního prvku a pítka bm 50 450 22 500 Kč 

Plochy zpevněné + plochy komunikací - dlažby a 

povrchy (cena vč materiálu a zemních prací)    13 245 800 Kč 

komunikace z žulových kostek 100 x 100 mm m2 4050 2 000 Kč 8 100 000 Kč 

pochozí dlažba řezaná u kostela m2 1604 2 200 Kč 3 528 800 Kč 
valounková pochozí plocha na zámeckém nádvoří a na 

terase u hradební zdi m2 618 1 500 Kč 927 000 Kč 

mlat m2 658 1 000 Kč 658 000 Kč 

písková dopadová plocha pro dětské hřiště? m2 80 400 Kč 32 000 Kč 

Plochy parkování    654 000 Kč 

vodopropustné plochy parkování - žulové kostky 200 x 200 

mm s širokou spárou m2 268 2 000 Kč 536 000 Kč 

parkovací plochy ze štěrkového trávníku m2 236 500 Kč 118 000 Kč 

Drobná architektura    450 800 Kč 

zídky posedové u zámku a ve farské zahradě bm 56 1 800 Kč 100 800 Kč 

vodní prvek u kostela - bez přípojky ks 1 
350 000 

Kč 350 000 Kč 

Mobiliář a vybavení vč. montáže    818 000 Kč 

krytí transformátoru - kovová konstrukce s dřevěnými latěmi ks 1 35 000 Kč 35 000 Kč 

stání pro popelnice - kovová konstrukce s dřevěnými latěmi ks 2 20 000 Kč 40 000 Kč 
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pítko - bez přípojky ks 1 20 000 Kč 20 000 Kč 

lavička s područkami ks 20 10 000 Kč 200 000 Kč 

odpadkový koš ks 15 9 000 Kč 135 000 Kč 

informační tabule ks 2 60 000 Kč 120 000 Kč 

stojan na kola ks 3 8 000 Kč 24 000 Kč 

lehátka ve farské zahradě ks 7 12 000 Kč 84 000 Kč 

herní prvky dětského hřiště ks 2 20 000 Kč 40 000 Kč 

venkovní výstavní panely ks 2 30 000 Kč 60 000 Kč 

retenční nádrž ks 2 30 000 Kč 60 000 Kč 

Osvětlení    282 000 Kč 

sloupy VO ks 3 40 000 Kč 120 000 Kč 

svítidla pro nasvětlení budov a hradební zdi ks 18 6 500 Kč 117 000 Kč 

zemní bodová svítidla pro osvětlení cesty ve farské zahradě ks 9 5 000 Kč 45 000 Kč 

Plochy zeleně    1 735 220 Kč 

výsadba stromu ks 84 9 000 Kč 756 000 Kč 

rekonstrukce a založení trávníku parkového m2 3322 50 Kč 166 100 Kč 

založení květnaté louky m2 1514 30 Kč 45 420 Kč 

založení trvalkového záhonu m2 313 900 Kč 281 700 Kč 

založení ploch pro MZI m2 270 1 800 Kč 486 000 Kč 

Ostatní    420 000 Kč 

doprava a manipulace kpl 1 
350 000 

Kč 350 000 Kč 

zařízení staveniště a úklid kpl 1 70 000 Kč 70 000 Kč 

Náklady nepředvídatelné ve stupni koncepční studie 15 % 3 058 371 Kč 

CELKEM NAVRŽENÉ PLOCHY 20 808 191 Kč 

     

OSTATNÍ POLOŽKY MIMO ROZPOČET     

Přístavba zámku - depozitáře m3 3006 10 000 Kč 30 060 000 Kč 

prohloubení a modelování zámeckého příkopu kpl 1 30 000 Kč 30 000 Kč 

přesun garáže za zámkem kpl 1 80 000 Kč 80 000 Kč 

CELKEM OSTATNÍ POLOŽKY MIMO ROZPOČET bez DPH 30 170 000 Kč 
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