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A.1 Anotace návrhu

Řešený  prostor  svým  postavením  ve  struktuře  města  přirozeně  hraje  roli  protiváhy
Mírového  náměstí,  je  proto  koncipován  s  důrazem  na  lidské  měřítko  a  pobytovou  funkci.
Navrženými  úpravami  zde  dáváme  životu  více  prostoru,  vytvořením  pěší  zóny,  zlepšením
prostupnosti  a  zklidněním  dopravy.  Podtrhujeme  stávající  hodnoty  a  citlivě  je  doplňujeme.
Neucelenou hmotu zámku dotváříme dřevěným loubím, osvobozujeme stísněný prostor  před
kostelem a zpřístupňujeme farskou zahradu. Těžištěm návrhu je věž kostela.  Ta je přirozenou
dominantou širšího okolí, a proto se od ní odvíjí i navržená prostorová kompozice.

B.1 Základní principy navrhovaného architektonicko – krajinářského řešení

Návrh je jednoduchý ve své koncepci tím, že zajišťuje samozřejmé funkce odvozené od
existujících objektů (předprostor zámku,  nástupní  plocha před kostelem, zámecké nádvoří)  a
kreativní v detailech řešení ploch a ukotvení prostorových souvislostí.

Těžištěm prostoru je věž kostela, která je dominantou širšího okolí, právě od ní se odvíjí i
navržená prostorová kompozice. Výstupem je předpolí kostela, které svým rozsahem odpovídá
provozu a významu místa,  tj.  prostor  charakteru kostelního  náměstí.  Řešení  zároveň opticky
uvolňuje  vstupní  portál  zámku  a  vymezuje  plochu  zámeckého  nádvoří.  Návrh  má  přesah  za
rámec řešeného území jak formou komunikačního propojení, tak vytvořením pohledových vazeb.

Navržené  úpravy  nově  definují  prostor  jako  živé  místo  používané  každodenně  jako
bezpečný nástupní  prostor dílčích aktivit  (ZUŠ, DDM,)  a zároveň jako místo schopné pojmout
nárazový provoz spojený s provozem kostela (obřady, svátky mše) a mimořádné akce (koncerty,
tematické trhy). Částečné zpřístupnění farské zahrady vnáší do prostoru další provozní náplň.
Oproti zmíněnému náměstí s převažující reprezentativní funkcí je v řešeném území kladen důraz
na lidské měřítko, pobytový charakter a uvolněnou atmosféru. 

B.1 .1 Širší vztahy

Řešené území se nachází v samotném centru města, v ploše města historického (uvnitř
hradeb)  a  v  těsné  blízkosti  hlavního  Mírového  náměstí.  Místo  má  tedy  potenciál  být  jednak
komplementárním prvkem k frekventovanému městskému centru, ale i jeho „zadním dvorkem“,
kde se zklidňuje intenzita provozu a ztišuje se ruch města. Samovolný vývoj zde zjevně směřoval
k funkcím „zadního dvorku“ navzdory tomu, že jde o okolí  zámku a kostela, tedy o prostory s
logickou kumulací společenských funkcí,  které bývají  většinově pojímány jako reprezentativní
část  města.  Návrh  tuto  vývojovou  trajektorii  obrací  směrem  ke  kultivovanému  městskému
centru a okolí významných budov. 

Historické jádro Hlučína je zbaveno tranzitního provozu po vybudování obchvatu (ulice
Ostravská), tato komunikace tvoří jednu z hran řešeného území a provoz v území tudíž ovlivňuje.
Odstínění komunikace je řešeno prostřednictvím „ha-ha“ příkopu (terénní odskok, za kterým je
skrytý  nežádoucí  provoz),  nádvoří  zámku je  tak  opticky  propojeno  s  prostorem  historického
parku  v  jižním  předpolí  zámku.  Logické  je  vytvoření  nových  vstupů  do  území  (ze  severu  od



autobusového nádraží)  a  schůdnějšího propojení z ulice  Hrnčířská skrz zpřístupněnou farskou
zahradu.

B.1.2 Návaznost na historii

V území je mnoho cenných historických stop, které je třeba propsat jako palimpsest do
současnosti. Návrh zachovává stávající kvality a doplňuje k nim adekvátní kontext, nenásilnou
formou pak připomíná kvality časem překryté. Příkladem je znovuvytvoření zámeckého nádvoří,
návaznost na bývalý zámecký park nebo stopy historie zámku v podobě dětského hřiště.

Kostelu je  přiznán jeho význam jako sakrální  stavby i  sociálního uzlu,  a  to uvolněním
prostoru  pro  vnímání  stavby  a  jeho  otevřením pro volný pohyb  pěších.  Farská  zahrada  pod
hradební zdí připomíná historické vymezení města a umístění ovocných sadů za jeho hranicemi.
Tradici  ovocných  vysokokmenů  podtrhujeme  výsadbou  nových  dřevin  a  část  sadu
zpřístupňujeme i veřejnosti. 

B.1.3 Optimalizace dopravy

Přístupnost území je jedním z klíčových aspektů užitnosti prostoru. Je proto podpořeno
navázání řešeného území na Mírové náměstí a naopak.

V současnosti  celému  řešenému  území  dominuje  „doprava  v  klidu“  (parkování).  Toto
využití ploch je zcela neadekvátní k provoznímu kontextu místa jak v rovině architektonického
vyznění  jednotlivých  staveb,  tak  v  provozní  návaznosti na  tyto  budovy  (kostel,  DDM,  ZUŠ).
Navržená pěší zóna převrací stávající „žebříček hodnot“ využití území a přesouvá na čelní pozice
komunikační  a  pobytový  prostor  a  architektonicko-urbanistický  kontext  budov.  Dopravní
obslužnost  jednotlivých  budov  zůstává  zachována  pomocí  parkovišť  charakteru  K+R  a
nezbytného rozsahu  invalidních míst. Samozřejmostí je respektování dopravní obsluhy DDM a
zámku,  k nimž je  zachován  průjezd  pro  vozidla  dopravní  obsluhy,  která  díky  malé  intenzitě
nepředstavují rušivý element.

Podrobnější  popsání  řešení  dopravy  je  popsáno v odstavci  D.1  Popis  koncepce  řešení
dopravy včetně základních bilančních výpočtů.

B.1.4 Kompoziční principy

Věž kostela svatého Jana Křtitele je místní dominantou, a tudíž vztažným bodem širšího
území.  Stává  se  proto  i  těžištěm  návrhu,  od  kterého  se  odvíjí  jeho  prostorové  uspořádání.
Odlišné povahy dvou částí  návrhu odrážejí  rozdílné charaktery využití  přilehlých staveb. Okolí
kostela s farou a farská zahrada jsou komponovány s ohledem na jejich duchovní podstatu, která
je  dále  podporována  symbolickými  odkazy. Kruhová  dispozice  prostoru  před  kostelem  je
rozvedena  pomocí  sparořezu  dlažby,  který  umožňuje  čitelnost  dispozice  v  širokém  rozpětí
měřítek.  Umístění věže kostela do centra ukotvuje jeho pozici jak graficky, tak v  symbolické
rovině jako vůdčí  prvek kompozice.  Dominantní  kruhový ornament koncepce  zde znázorňuje
dokonalost a cyklus života. Odlišný princip je pak použit na nádvoří zámku, kde členění plochy
reflektuje  renesanci  s  jejím  sklonem  k  ortogonálnímu  dekoru.  Dílčí  prostory  mají  různý
charakter, ale zároveň spolu komunikují skrze jednotící prvky a materiálové řešení.



B.1.5 Čitelnost a otevřenost

Rekultivovaný prostor má být přehledný a jasně čitelný. Návštěvník se má jednoduše
orientovat a cítit se bezpečně. Kromě volného pohybu má mít možnost rekreace a sociálního
vyžití. Jednou z hlavních hodnot veřejného prostoru je také otevřenost všem skupinám občanů,
jejichž  požadavky  na  trávení  času  venku  se  mohou  různit.  Navrženy  jsou  proto  prostory
odlišných funkcí a charakterů – náměstí kostela, malebná ulička u fary, nádvoří zámku, dětské
hřiště, veřejná část farské zahrady k odpočinku a rovněž její soukromá část pro aktivity faráře a
mládežnického spolku kostela.

B.1.6 Modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura je logickou součástí návrhu. Pro všechny zpevněné plochy je
použito buď přímé vsakování do podloží (štěrkové povrchy a dlažba se širokou spárou), svedení
srážek do přilehlých vegetačních ploch nebo vsak soustavou vsakovacích průlehů a rýh. Míra
použití jednotlivých přístupů respektuje jejich finanční náročnost (preferovány jsou vsakovací
průlehy). Náležitá pozornost je rovněž věnována horizontu vsaku, protože centralizovaná řešení
(vsak na jednom místě) ve skutečnosti odvádí vodu mimo dosah kořenů dřevin. Udržení vody v
půdních  horizontech  kořenů  dřevin  je  jedním  ze  základních  předpokladů  jejich  dlouhodobé
prosperity.

C.1 Rozvržení funkcí v řešeném území

C.1.1 Okolí zámku

Návrh kompletuje hmotu zámku pomocí pergoly, která nádvoří vymezí v logické stopě,
vně navazující  terén je zarovnán na úroveň nádvoří  a vzniká terénní  hrana zachycená zárubní
zídkou podél ulice Ostravská (obchvatu městského centra). Terénní odskok spolu s vytažením
zídky nad terén zajistí pohledovou separaci silničního provozu z prostoru nádvoří (princip „ha-
ha“).  Vzniklý  pás  zarovnaného  terénu  je  využit  pro  umístění  herních  prvků  dětského  hřiště.
Řešení obnovuje proporce nádvoří zámku a jeho genia loci. Dispoziční řešení zároveň umožňuje
pořádání akcí s vyhrazeným vstupem jako jsou například koncerty, výstavy a privátní akce.

S cílem doplnit nelogický půdorys zámku a v odkazu na kryté loubí, které údajně jednoho
času vedlo ze zámku do kostela, je navrženo loubí nové. Měřítkově a rytmicky se tato konstrukce
odkazuje na budovu zámku. Ve stěnách loubí, tvořených lankovou sítí mezi dřevěnými profily,
jsou  umístěna  „zámecká“  okna,  kterými  návštěvníci  mohou vyhlížet  do  bývalého  zámeckého
parku. V kombinaci s popínavými růžemi vytváří loubí příjemný stín a místo ideální pro rozšíření
předzahrádky kavárny. Obnovený prostor nádvoří nabízí možnost konání kulturních akcí. Dobové
jarmarky, koncerty, přednášky, nebo letní promítání. Možností je nespočet, vše záleží na aktivitě
a kreativitě správců, uživatelů a občanů. Návrh vytváří prostor a možnosti pro naplnění těchto
vizí.

Dětské hřiště je složeno z prvků vytvářejících stylizovanou dějovou linku historie zámku.
Po příchodu prvních kolonizátorů pomocí povozů tažených koňmi (koňské houpačky), zde byla
vybudována  tvrz  s  hradbami  datovaná  k  roku  1439  (pískoviště,  ve  kterém  je  prostor  pro
vybudování  vlastních  staveb  je  analogií  výstavby  města  v  prostoru  vymezeném  hradbami).
Následně byla tvrz postupně přestavována do podoby renesančního zámku (odkazovaném od
roku 1517).  V renesanci  oblíbená zábava chození  na chůdách byla přenesena jako aktivita  do
dětského hřiště. Řada chůd je zároveň součástí dějové linky, která nás přenese do počátku 19.



století, kdy došlo ke zboření věže zámku (prolézačka ve formě rozebírané konstrukce). Poslední
etapou je využití zámku jako sídla soudu, k tomuto období se odkazuje houpačka (ta může být jak
zobrazením  rovnováhy  a  spravedlnosti,  tak  modelem,  jak  rovnováhu  vychylovat).  Tím,  že
jednotlivé herní prvky tvoří dějovou linku, je logické jejich lineární řazení a přirozené tak využívají
sevřeného  prostoru  vymezeného  pergolou  a  hranou  zárubní  zdi.  Jako  pomyslná  časová  osa
směřují k zámku a jeho dnešní podobě, čímž se osa prolíná se současností.

C.1.2 Okolí kostela 

Okolí kostela bylo natolik zaneseno vymístěnými funkcemi, že je nyní využíváno zejména
jako záchytné parkoviště. Jedná se o důsledek postupné eroze funkčních a kompozičních vazeb
na budovy, což postupně vedlo k využití prostoru jako servisního zázemí individuální  dopravy.
Návrh resetuje současný nedůstojný stav, vytváří adekvátní předpolí budovy, které umožňuje z
odstupu vnímat její monumentalitu a respektuje její přirozené provozní potřeby. Vzniklý prostor
není prázdný, je naplněn předivem provozních vztahů a funkcí.  Kromě rozptylového prostoru
před kostelem jde zároveň o předprostor zámku, přístup do DDM, vstupní  koridor na nádvoří
zámku a přístup k jižnímu okraji města. Kapacita individuální dopravy je přizpůsobena provozu
společenských institucí převážně formou K+R parkovišť. Většina plochy je převedena do režimu
pěší zóny, kam je vstup umožněn pouze dopravní obsluze. Prostor je navrácen pěším, dochází k
reorganizaci dopravy v klidu a v exponovaném prostoru je redukována na nezbytné minimum.

Návrh vytváří centrální volný prostor pro scházení se a konání akcí. Není lepší lokality pro
menší církevní slavnosti než v místě se zázemím kostela a fary. Nejen oslava Vánoc a Velikonoc,
ale  i  společná  setkávání  či  oslavy  zde mají  své  místo.  Zároveň  je prostor ideální  pro využití
Domem dětí a mládeže či  ZUŠ, jejíž část sídlí  v budově zámku. Dětská vystoupení,  výstavy a
dočasné umělecké instalace – k tomu všemu lze prostor využít.

Prostor v bezprostřední blízkosti kostela se vztahuje k věži, jež k sobě jakožto dominanta
vše přitahuje – pohledy poutníků, pozornost obyvatel při zvuku zvonů. Přenášíme tuto „gravitaci“
do koncepční  roviny  a organizujeme prostor soustředně kolem věže. Stromy se paprskovitě
sbíhají, aby rámovaly pohled na věž, jež se rovněž zrcadlí v hladině vodního prvku. Ten je tvořen
mělkou  mísou,  z  níž  pomalu  přetéká  voda.  Tekoucí  voda  je  kromě  své  přirozené  atraktivity
rovněž symbolickým odkazem na patrona kostela (svatý Jan Křtitel).

Prostor  umožňuje posezení,  sdílení  i  odpočinek.  Posezení  v  podobě  laviček  doplňuje
výsadba trvalek a cibulovin. Navržené výsadby se v časném jaře (Velikonoce) rozkvetou červeně
a bíle (šafrány a botanické tulipány). Červená odkazuje na oběť Ježíše Krista a bílá symbolizuje
jeho nevinnost a čistotu Panny Marie. Později během roku se záhony rozzáří všemi barvami a
skladba taxonů zajistí květy v několika vlnách až do pozdního podzimu.

Malebná ulička mezi kostelem a budovou fary, která pokračuje na koruně hradeb z jižní
strany kostela, má kouzelnou atmosféru. Souvislé výsadby trvalek v záhonech podél cesty zajistí
celoroční  krytí  ploch  přistíněných  stávajícími  stromy.  Jde  o  kultivaci  stávajícího  výhledu  z
hradeb, který je doplněn možností posezení a vzniká zde nový, přímý vstup do farské zahrady
pomocí nově navrženého schodiště u hradební zdi.

C.1.3 Farská zahrada

Farskou zahradu návrh v určitém režimu zpřístupňuje pro veřejnost, přes noc se však
počítá s jejím uzamykáním. Nachází  se zde místa více či  méně skrytá,  ku příkladu „čtenářský
koutek“  s knihobudkou  nebo  intimně  koncipované  posezení  na  vyvýšeném  místě  u  stávající



kapličky.  Dle  Bible  se  Ježíš  modlíval  na  podobných  osamělých  místech,  v  zahradách  či  na
vrcholech kopců, a tak je právě toto místo ve farské zahradě vhodné například ke kontemplaci.

Vše se odehrává uprostřed ovocného sadu, který je pro farské zahrady tak příznačný.
Stávající ovocné stromy jsou doplněny novými výsadbami, aby lidé mohli chodit na hrušky do
farské zahrady i za několik desítek let. Většinu plochy ponecháváme jako extenzivní luční porost
nabízející mnohé ekologické služby, menší pobytové části trávníku  jsou navrženy k častějšímu
sečení.

O  něco  menší  část  zahrady  je  oddělena  pro  soukromé  aktivity  místního  faráře,
mládežnického, popřípadě jiného spolku. Tato zahrada za divokým živým plotem je ponechána
jako volná plocha pro libovolné venkovní aktivity, přidáno je pouze ohniště s posezením a několik
stromů a keřů. Zachována je rovněž terasa u domu pro soukromé využití farářem.

Dále jsou navrženy nové vstupy do zahrady.  Kromě schodiště od budovy fary přibývá
vstup z náměstí u kostela a vstup od parkoviště v ulici Hrnčířská. Parkování v této ulici je skryto
pod  korunami  stromů  a  umožňuje  odsunutí  dopravy  v klidu  z exponovaného  prostoru  před
kostelem.

Celá  zahrada  je  zároveň  napojena  na  veřejný  prostor  svým  řešením  oplocení,  jež  je
tvořeno  subtilními  vertikálami,  umožňujícími  poměrně  čistý  průhled  do  místa.  Zahrada  tak
vizuálně zve kolemjdoucí ke svému navštívení.

D.1 Popis koncepce řešení dopravy včetně základních bilančních výpočtů

Vzhledem k charakteru místa koncipovaného jako společenský prostor je dopravní režim
nastaven jako pěší zóna s umožněním vjezdu pro dopravní obsluhu (na povolení) a pro osoby se
sníženou pohyblivostí. Tento režim je společný pro DDM a nádvoří  zámku. Parkování místních
obyvatel je umožněno při zadním traktu jednotlivých budov. Další doprava v klidu je zajištěna v
ulici Hrnčířská, od náměstí u kostela je vzdálena pouze 50 m. Pokud by byl počet parkovacích
míst nedostačující a limitující pro provoz kostela, lze parkování rozšířit i na druhou stranu ulice
Hrnčířská.  Vzhledem  k  reálným  dochozím  vzdálenostem  v  rámci  Hlučína  se  to  ale  jeví  jako
zbytečné.

V  ulici  Farská  vznikne  obytná  zóna  pro  zpomalení  dopravy  a  zajištění  bezpečnosti
návštěvníkům. Jsou zde navržena parkovací místa, prioritně pro obyvatele přilehlých domů. Dále
jsou vyhrazena 3 K+R parkovací místa, zamýšlená pro odvoz dětí do DDM a ZUŠ, obsluhu občanů
se sníženou pohyblivostí zajišťují další jim vyhrazená stání.

Řešené území se nachází v ochranné památkové zóně, a proto dle pokynů ČSN 73 6110
návrh  nepožaduje  výpočet  parkovacích  míst  předepsaných  v  Tabulce  34  této  normy.  Jejich
dodržením by vznikl v území požadavek na zhruba 67 parkovacích míst pro přítomná zařízení
veřejné vybavenosti, což by natolik vytížilo území, že by do něj nebylo možné vložit jiné funkce.
Zásadně by to ovlivnilo kvalitu veřejného prostoru a petrifikovalo jeho využití jako parkoviště.
Odkazovaná  norma  umožňuje  přiměřené  užití  těchto  ukazatelů,  pokud  se  jedná  o  stavby  v
historickém jádru obce, což je tento případ. Navržených 46 parkovacích stání (kolmé 19, šikmé
17, vyhrazené 3, podélné 4) je doplněno o 3 K+R stání, která jsou částečnou kompenzací pro
chybějící regulérní stání. Navržená koncepce parkování tedy výrazně navyšuje počet oficiálních
parkovacích míst na více než dvojnásobek. Situace se stává celkově přehlednější a v prostoru
jsou eliminovány rozsáhlé parkovací  plochy, které jsou v okolí  tak významných staveb krajně
nevhodné. V kontextu analogických ploch v jiných sídlech jde o řešení obvyklé.



 E.1 Popis koncepce řešení zeleně

Významnou  kladnou  vlastností  území  je  značné  množství  vzrostlých  dřevin,  byť  jsou
převážně soustředěny ve svažitém pásu směrem k Ostravské. Konkrétní řešení navrhovaných
výsadeb jsou zobrazena ve schématu „Vegetace“.

V  uličním  parteru  ulice  Farní  je  navržen  taxon  hrušeň  Callerova  (Pyrus  calleryana).
Výsadby v uličním parteru zlepšují mikroklima, částečně odcloní zadní trakty domů a parkující
automobily. Zelený pás mezi ulicí Farní a kostelem bude vyčištěn od přerostlých keřů, čímž se
prostor  prosvětlí  a  zpřehlední,  vegetační  plochy  budou  řešeny  jako  plošná  výsadba  trvalek
tolerujících stín (náhrada trávníku), řada stromů bude doplněna jeřáby (Sorbus torminalis). Jako
další dřeviny budou v rozptýlených plochách použity okrasné jabloně (Malus floribunda) a ořešáky
(Juglans  regia).   Výběr  taxonů  v  sobě  spojuje  toleranci  k  městskému  prostředí,  květy  jako
nositele  grafických efektů,  plody nekomplikující  provoz  a  zajímavé  podzimní  zbarvení.  Cílem
výsadeb je pro větší část roku spoluvytvářet jedlý svět.

Kostel sdílí svůj předprostor se zámkem a představuje nejvíce exponovanou část území.
Zde  budou  soustředěny  výsadby  s  nejvýraznějším  efektem.  Navržena  jsou  trvalkové  záhony
kombinované s cibulovinami pro zajištění časně jarních efektů. Skladba taxonů zajistí  kvetení
(obecně  grafické  efekty)  v  několika  na  sebe  navazujících  vlnách  rozprostřených  přes  celé
vegetační období.

Ve farské zahradě bude stávající  ovocný sad doplněn o další ovocné dřeviny (jabloně,
hrušně,  třešně,  slívy).  Budou  vytvořena  příjemná zákoutí  výsadbou  domácích a  jedlých keřů.
Parkovací  místa  v  ulici  Hrnčířská  budou  zastíněna  nově  vysazenými  třešněmi  (Prunus avium
‘Plena‘), čímž se sad pomyslně rozšíří i za hranice zahrady.

F.1 Zdůvodnění materiálového řešení

F.1 .1 Materiálové řešení povrchů

Volba materiálů vychází z širšího kontextu místa. Jelikož je území součástí památkové
zóny, je navrženo citlivé řešení s použitím tradičních materiálů. Základním stavebním kamenem
je  žulová  kostka,  která  plynule  navazuje  na  již  zrekonstruované  povrchy  Mírového  náměstí.
Klasickou světlou žulu, kterou je vydlážděna většina náměstí u kostela, kombinujeme s úzkými
pásy červené žuly a čedičových odseků. Barevné pásy dodávají prostoru dynamiku a podporují
lidské  měřítko.  Na  nádvoří  navazujeme  na  zachovalou  valounkovou  dlažbu,  která  je  cennou
historickou stopou. Tento prostor protíná kříž žulové dlažby, která je pro uživatele příjemnějším
pochozím  povrchem.  V  řešeném  území  je  dlažba  volena  i  s  ohledem  na  semipermeabilitu
povrchu.

Na  plochách s  přírodnějším  charakterem  je  navržen  zpevněný  mlatový  povrch  (např.
Parkdecor nebo Nidagravel), který je odolnější vůči erozi než klasický mlat.

Parkovací  místa jsou navržena s ohledem na jednodušší  zasakování dešťových vod. V
okolí  Kostelního  náměstí  je  navržena  dlažba  s  širokou  spárou  (stejně  jako v  okolí  vzrostlých
stromů), u parkování v ulici Hrnčířská je zvolen štěrkový povrch v kombinaci se suchomilnými
rostlinami (Nidagravel nebo Ecoraster).



F.1 .2 Loubí

Navržené dřevěné loubí pomůže dotvořit prostor nádvoří. Loubí bude zkonstruováno z
lepených dřevěných hranolů (BSH), které jsou pevné a tvarově stálé. Tento materiál bude použit
pro  vertikální  sloupy  i  hlavní  horizontální  prvky,  jež  budou  navíc  shora  oplechované,  aby  se
prodloužila  životnost  konstrukce.  Horizontální  prvky  menšího  průřezu  budou  tvořit  hranoly
tepelně upraveného dřeva (thermowood).

Artikulace  „fasády“  arkády  navazuje  na  rytmiku  fasády zámku.  Některé  stěny  budou
tvořeny sítí porostlou popínavými rostlinami. Mezi sloupy bude natažena síť z ocelových lanek,
uprostřed  níž bude upevněn ocelový rám ve tvaru okna (odpovídající oknům zámku rozměry i
umístěním).

 

F.1 .3 Vodní prvek

Na náměstí u kostela je navrženo umístění estetického prvku v podobě vodního prvku.
Zlepšení mikroklimatu,  příjemný zvuk zurčící  vody i  atraktivita  pro  návštěvníky,  to vše může
tento umělecký prvek nabídnout.

Jeho základními parametry jsou: klidná hladina (v níž se zrcadlí věž kostela), tekoucí voda
(odkaz na řeku Jordán a její křesťanský význam), horizontální poloha, orientační rozměry 160 x
160 x 40 cm. Vodní prvek je nyní řešen pouze ideově.

 

F.1 .4 Osvětlení

Rovnoměrné osvětlení náměstí je zajištěno umístěním nových lamp pouličního osvětlení
soudobého designu. Nádvoří je pak osvětleno svítidly umístěnými na fasádě zámku, díky čemuž
není prostor rušen dalšími vertikálními prvky. Po celé své délce je jemně nasvětleno i loubí, což
dodává prostoru intimitu. Farská zahrada, která bude na noc uzavírána, nasvětlená není.

Osvětlení  je  koncipováno  tak,  aby  se  předešlo  vzniku  světelného  smogu.  Intenzita
osvětlení bude aplikována ve dvou režimech –  ve večerních hodinách, kdy se ve městě stále
pohybuje větší množství lidí, bude intenzita vyšší než v nočních hodinách, kdy bude osvětlení
zajišťovat jen dostatečnou orientaci v prostoru.

Kostel  je  dominantou  města,  proto  navrhujeme  i  nasvětlení  věže,  ke  které  se  celý
prostor náměstí vztahuje. Toto nasvětlení bude opět realizováno v několika režimech – nejvyšší
intenzita  pro  „sváteční  nasvětlení“,  o  něco  menší  intenzita  pro  „večerní  nasvětlení“  a  úplně
nejmenší pro „noční nasvětlení“.

 

F.1 .5 Mobiliář

Mobiliář je základním předpokladem k plnohodnotnému využití veřejného prostoru. Ten
má  napomáhat  komunikaci  mezi  lidmi,  vytvářet  příležitosti  pro  setkávání  se  a  trávení  času
venku. Navržený soudobý design je volen s ohledem na historický kontext místa. V rámci návrhu 



je  vytvořeno  několik  typů  sezení  v  závislosti  na  charakteru  umístění  -  lavičky  v  otevřeném
předprostoru  kostela,  mobilní  stolky  se  židlemi  skryty  v  loubí  nádvoří,  sezení  přírodního
charakteru (kmeny, kameny) ve farské zahradě. Konstrukce laviček bude sestávat z hliníkového
odlitku a prken tvrdého dřeva.

G.1 Popis možností etapovitého řešení výstavby

Nejprve bude řešen  prostor  okolí  kostela,  neboť je  prioritně  třeba zajistit  bezpečnou
cestu dětí do DDM i pohodlné využívání prostoru návštěvníky kostela. Právě parter v okolí kostela
je navíc těžištěm celého návrhu. Do této etapy spadá i  rekonstrukce ulice Farní a přilehlých
ploch. Rovněž budou zřízena parkovací místa v ulici Hrnčířská a upravena pěší cesta k podchodu,
aby byla zajištěna dostupnost náměstí.

Prostor  nádvoří  zámku bude tvořit  druhou etapu projektu.  Bude realizováno i  dětské
hřiště a přístupová cesta od světelné křižovatky. Nejprve je třeba vyřešit majetkoprávní vztahy,
jelikož podstatná část území (prostor stávajícího parkoviště) není v majetku města.

Třetí etapou, prostorově i majetkoprávně oddělenou od zbytku území, je farská zahrada.

H.1 Seznam příloh

Příloha 1: Identifikační údaje a souhlas s užitím osobních údajů (v obálce „kontaktní údaje)

Příloha 2: Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti  (v obálce „kontaktní údaje)

Příloha 3: Bilanční tabulka ploch a propočet investičních nákladů stavby (součást textové 
zprávy)

Příloha 4: Orientační dimenzování vsakovacích zařízení  (součást textové zprávy)



PŘÍLOHA č. 3
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JANA KŘITELE A ZÁMKU V HLUČÍNĚ

Bilanční tabulka ploch a propočet investičních nákladů stavby

Plochy jednotka počet jednotek jednotková cena cena celkem bez DPH

NAVRŽENÉ PLOCHY
Plocha zpevněná
mlatová plocha m2 478 711 Kč
žulová dlažba pochozí - chodníky m2 460
žulová dlažba převážně pochozí - náměstí atd. m2 4191
žulová dlažba s velkou spárou - plochy vjezdů m2 225
valounková dlažba m2 772
Plochy zeleně 
travobylinný trávník m2 659 125 Kč
štěrkový trávník m2 676 290 Kč
trvalkový záhon m2 536 505 Kč
Plochy komunikací m2 967
Plochy k parkování m2 640

pro potřeby staveb občanské vybavenosti míst 17

pro zastavení (K+R) míst 3

pro potřeby osob se sníženou mobilitou míst 3

pro potřeby návštěvníků města (ul. Hrnčířská) míst 12

pro potřeby přilehlých bytových domů (zadní trakty budov) míst 15
Výsadba stromů 
Pyrus calleryana 'Chanticleer' kus 6
Sorbus torminalis kus 2
Prunus avium 'Plena' kus 4
Juglans regia kus 1
Malus floribunda kus 1
Malus (jabloň - ovocný kultivar) kus 3
Prunus (třešeň/ slivoň - ovocný kultivar) kus 1

kus 3
keře soliterní kus 8 221 Kč
keře plošné m2 80 705 Kč
keře - živé ploty kus 468 453 Kč
Mobiliář a osvětlení
lavičky kus 17
koše na tříděný odpad kus 5
stojany na kola kus 6
informační tabule kus 6
židle skládací kus 36 vybavení kavárny
stoly skládací kus 9 vybavení kavárny
lampy pouličního osvětlení kus 19
lampy nástěnné kus 3
svítidla v loubí kus 5
zástěna kontejnerů kus 1
klády na sezení kus 4
kameny na sezení kus 6
ohniště kus 1
knihobudka kus 1
Terénní úpravy
Hrubé terénní úpravy nad 30 cm m3 1020 84 Kč
Terénní úpravy do 30 cm m3 537 84 Kč
Přeložky nebo nové inženýrské sítě

voda (přípojka fontány) m 5

elektřina (přípojka fontány) m 50

kanalizace (přípojka fontány) m 37
Jiné stavební objekty

kamenná zídka (zárubní zídka směrem k Ostravské) m 30

vodní prvek/ socha kus 1
herní prvky kus 7
ocelové schodiště kus 1
plot dřevěný m 106
plot drátěný m 54

Celkem stavební náklady 

Další stavební náklady

dostavba hmoty zámku - dřevěné loubí (177 m2) kus 1

339 858 Kč
2 720 Kč 1 251 200 Kč
2 720 Kč 11 399 520 Kč
2 643 Kč 594 675 Kč
2 720 Kč 2 099 840 Kč

82 375 Kč
196 040 Kč
270 680 Kč

3 194 Kč 3 088 598 Kč
2 643 Kč 1 691 520 Kč

započteno jako 
12,5 m2

započteno jako 15  
m2

započteno jako 15  
m2

započteno jako 
12,5 m2

započteno jako 
12,5 m2

7 830 Kč 46 980 Kč
7 830 Kč 15 660 Kč
7 830 Kč 31 320 Kč
1 736 Kč 1 736 Kč
1 736 Kč 1 736 Kč
1 736 Kč 5 208 Kč
1 736 Kč 1 736 Kč

Pyrus (hrušeň - ovocný kultivar) 1 736 Kč 5 208 Kč
1 768 Kč

56 400 Kč
212 004 Kč

12 000 Kč 204 000 Kč
13 000 Kč 65 000 Kč
6 000 Kč 36 000 Kč
5 500 Kč 33 000 Kč

45 070 Kč 856 330 Kč
44 260 Kč 132 780 Kč
44 260 Kč 221 300 Kč

5 500 Kč 5 500 Kč
3 500 Kč 14 000 Kč
1 500 Kč 9 000 Kč

3 000 Kč 3 000 Kč
10 000 Kč 10 000 Kč

85 986 Kč
45 269 Kč

dle zadání není 
předmětem 

bilance
dle zadání není 

předmětem 
bilance

dle zadání není 
předmětem 

bilance

dle zadání není 
předmětem 

bilance
dle zadání není 

předmětem 
bilance

15 000 Kč 105 000 Kč
56 000 Kč 56 000 Kč

2 600 Kč 275 600 Kč
1 530 Kč 82 620 Kč

23 634 447 Kč

dle zadání není 
předmětem 

bilance



PŘÍLOHA č. 4
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JANA KŘITELE A ZÁMKU V HLUČÍNĚ

Orientační dimenzování vsakovacích zařízení
označení řešené plochy typ plochy odvodňovaná 

plocha (ha)
součinitel 
odtoku Ψ

intenzita 
návrhového 
deště Id m3/s.
ha

trvání 
návrhové 
srážky t (s)

odtok 
dešťových vod 
z řešené 
plochy QD

objem 
srážkové vody 
V (m³)

hloubka 
vsakovacího 
zařízení (m)

plocha 
vsakovacího 
zařízení (m2)

plocha v 
případě 
štěrkové 
výplně (m2)

navržené vsakovací zařízení

nádvoří kamenná dlažba 0,1095 0,5 0,0513 1800 0,00281 5,06 0,1 50,56 vsakovací průleh

mlatová cesta u nádvoří mlat 0,0147 0,3 0,0513 1800 0,00023 0,41 0,5 0,81
plošné vsakování v přilehlém 
trávníku

příjezdová cesta k nádvoří kamenná dlažba 0,0143 0,5 0,0513 1800 0,00037 0,66 0,1 6,6 vsakovací průleh
náměstí kamenná dlažba 0,1853 0,5 0,0513 1800 0,00475 8,56 0,5 17,11 57,03 vsakovací rýha
plocha východně od kostela kamenná dlažba 0,036 0,5 0,0513 1800 0,00092 1,66 0,1 16,62 vsakovací průleh
cesta u hradební zdi kamenná dlažba 0,0136 0,5 0,0513 1800 0,00035 0,63 0,1 6,28 vsakovací průleh
ulice Farní (sever) kamenná dlažba 0,0664 0,5 0,0513 1800 0,0017 3,07 0,5 6,13 20,44 vsakovací rýha
ulice Farní (střed) kamenná dlažba 0,0444 0,5 0,0513 1800 0,00114 2,05 0,5 4,1 13,67 vsakovací rýha
ulice Farní (jih) kamenná dlažba 0,0157 0,5 0,0513 1800 0,0004 0,72 0,5 1,45 4,83 vsakovací rýha

ostatní povrchy dlažba, mlat
plošné vsakování v přilehlém 
trávníku


