
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       



 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

ŠIRŠÍ VZTAHY, CHARAKTER PROSTORU ÚZEMÍ 

Charakter navržených úprav celého území spočívá v jeho pobytovosti, kultivovanosti, reprezentativnosti 

a v bezpečném začlenění pěších, cyklistů i aut bez vzájemného omezování. V území se nachází hlavní 
veřejné stavby města, zároveň je ve velmi blízkém sousedství centra města – Mírového náměstí. V rámci 
města má toto území mimořádnou důležitost. Kvalita jeho zpracování a propojení s okolními celky je 
zásadní pro fungování středu města přirozeným a bezproblémovým způsobem. Důležité je zejména 
propojení se zmiňovaným náměstím na severovýchodě, s autobusovým nádražím na severu a 
pobytovými plochami na jihozápad. 

ETAPIZACE PŘÍSTAVBY NOVÝCH ČÁSTÍ ZÁMKU 

Z architektonicko-urbanistického pohledu pokládáme jako vhodný prostor k rozšíření stavby zámku část 
u krátkého jižního ramene zámku a v delším časovém horizontu i západní část u zámku, které by 
dohromady dotvořily uzavřené nádvoří. 

Momentální situace nádvoří se nám jeví jako nedořešená a neurčitá. Pro řádnou funkci nádvoří jakožto 
chráněného venkovního prostoru zámku je z našeho pohledu potřeba doplnit alespoň jedno nové křídlo  
zámku. Jelikož je možné rozšíření závislé spíše na potřebě nových prostorových kapacit, rozhodli jsme 
se navrhnout mezietapu, která by spočívala ve výsadbě rastru stromů, který bude prozatímně dotvářet 
intimnější prostor nádvoří a zároveň poslouží jako pobytová plocha s odpočinkovými a herními prvky ve 
stínu stromů. Prostor bude podél jižní hrany lemován nižší zídkou, která odcloní zaparkovaná auta a 
dodá pocit vymezení, ochrany. V případě skutečné dostavby nového křídla zámku by byly stromy 
přesazeny nebo jinak vhodně využity. 

OKOLÍ ZÁMKU 

Podél severovýchodní fasády zámku je navržena nová pěší cesta, která je důležitá pro propojení 
kostelního náměstí s autobusovým nádražím a pro celkovou prostupnost územím. Z tohoto důvodu je 
přesunuta garáž, která by jinak tomuto propojení s okolím bránila.  

Podél západní hrany zámku jsou navržené nové dosadby dřevin, které odcloňují zámecké nádvoří od 
ulice Ostravská, dotváří okružní zelený pás a podpoří parkový charakter prostoru. 

Navrhujeme úpravu před vstupem do zámku od náměstí z ulice Zámecké. Vstup je v dnešním stavu 
zapadlý, vizuálně potlačený přerostlou zelení. Rozšiřujeme vstupní předprostor a lávku, odstraňujeme 
porosty v blízkosti vstupu, zpřehledňujeme jeho okolí, sjednocujeme dlažbu a vracíme mu důstojnost. 

U jižní částí zámku je vymezena plocha pro parkování automobilů v upravené poloze mimo nádvoří, 
stávající rušivé asfaltové plochy budou odstraněny. 

LÁVKA A ZÁMECKÉ ZAHRADY 

Ulice Ostravská přetíná historicky pospolité území zámku a bývalých zámeckých zahrad. Jejich opětovné 
propojení je kvůli jasné bariéře silnice obtížné. Téma nové lávky nám připadá smysluplné v případě, 
pokud by lávka navazovala přímo na lokalitu zámku a pokud by byly vhodnou formou obnoveny zámecké 
zahrady, odpovídající kontextu dnešních potřeb na rekreaci a zároveň by dokázaly propojit historickou 
paměť zahrad s novodobým využitím. Jako vhodné vnímáme vytvořit v území bývalých zámeckých 
zahrad stavbu veřejné vybavenosti, například sportovní, která může vytvářet s klidovějším charakterem 
zámeckých zahrad fungující a atraktivní celek. 



 

 

CENTRÁLNÍ POBYTOVÝ PROSTOR PŘED KOSTELEM 

Mezi kostelem, zámkem a domem dětí a mládeže navrhujeme pobytový prostor s vodním prvkem – 

kašnou a posezením, lemovaný květinovým záhonem. Tento prostor nově utváříme právě kvůli jeho 
poloze mezi třemi důležitými veřejnými stavbami v území i blízkosti památného stromu. Bude sloužit 
pro setkávání, pro děti využívající Dům dětí a mládeže,  jejich rodiče, návštěvníky zámku a kostela. 
Směrem ke kostelu je pobytový prostor vyvýšen oproti přilehlé komunikaci o jeden stupeň, aby byl 
chráněn před projíždějícími auty, směřujících k domu dětí a mládeže nebo k parkovacím plochám u 
zámku. Před kostelem je ponechán dostatečný prostor pro větší shromáždění lidí. 

POBYTOVÝ PÁS KOSTELA 

Prostranství mezi boční fasádou kostela a zadními fasádami domů z náměstí členíme pomocí 
prostupného pásu se zelení. Ten vymezuje klidné chráněné prostředí okolo kostela komornějšího 
charakteru s posezením a záhony. Část území podél zadních fasád domů sjednocujeme kamennou 
dlažbou, plynule návazujcí s eliminací výškových odskoků. Podél fasád umísťujeme potřebná parkovací 
stání doplněna v pravidelných rozestupech stromy. Do hmotově a vizuálně nesourodého prostředí tak 
přinášíme zklidnění, koruny stromů pak domy částečně odcloní. Zelený pás podél kostela vychází z pozic 
stávajících hodnotných stromů, zvláště trojice lip. Tento princip se v území vyskytuje několikrát, my jsme 
se jej rozhodli podpořit a doplňujeme novou trojici lip v blízkosti bočního vstupu do kostela. Pás je tvořen 
zelenými ostrůvky se záhony a dlážděnými částmi - prostupy. Záhony jsou zde navržené trvalkové, s 
principem dešťových záhonů. Systémem kamenných žlabů zde svádíme dešťové vody z přilehlých 
zpevněných ploch. Prostupy v pásu vychází z pohledových a komunikačních směrů, jsou různé šířky a 
vytváří tak rozdílné charaktery míst. Ty doplňujeme mobiliářem. V ose ulice Zámecká se průchod mezi 
zelenými ostrůvky rozšiřuje v dlážděné prostranství před bočním vstupem do kostela. Dláždění v tomto 
pásu je navrženo drobnější žulovou kostkou oproti hlavní pojížděné části podél domů od náměstí. Změna 
povrchu značí i změnu režimu, zklidnění, omezení automobilové dopravy, prostor pro pohyb pěších.  

FARSKÁ ZAHRADA A KAVÁRNA 

U Farské zahrady vnímáme velký potenciál pro vytvoření oblíbeného pobytového místa v centru města. 
Zahradu pojímáme jako uzavřenou od svého okolí nízkými zdmi, které ji chrání a poukazují na její 
výjimečnost. Vytváříme chráněné místo s atmosférou soukromé zahrady a nádechem bezpečí zahrady 
rajské. 

Zároveň umisťujeme do zahrady několik nových vstupů, které ji v nejvhodnějších místech propojují s 
okolím – jeden ze vstupů umisťujeme v trase od hlavního pobytového prostoru před kostelem, další 
vstup umisťujeme k čelní fasádě fary, tento vstup podporujeme novým schodištěm propojujícím terasu 
u kostela s nižší úrovní zahrady. Do této nižší úrovně navrhujeme nový pavilon kavárny, který by příjemně 
dotvářel kolorit Farské zahrady skládající se dále z bylinkových záhonů, záhonů růží podtrhujících 
historickou stěnu městského opevnění, pobytového trávníku, ovocného sadu s lučním porostem a 
dětského hřiště s přírodněji laděnými prvky umístěnými ve stínu stromů. 

Dětské hřiště je navržené s mlatovým povrchem, pískovištěm, lemujícími bylinkovými záhony, živými 
plůtky a herním uměleckým prvkem duté koule, která k večeru svítí mírným teplým světlem a dotváří 
spirituální atmosféru Farské zahrady. Stávající kaplička je nově jemně zasazena do menší vydlážděné 
plochy v klidném prostředí kvetoucího ovocného sadu.  

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

V rámci navrhovaného architektonicko – krajinářského řešení počítáme s využitím dešťových vod, jejich 
zasakováním a retenováním. Zpevněné plochy jsou spádovány k dešťovým záhonům.  



 

 

V návrhu využíváme stávající terén, pomocí povrchových žlabů svádíme vodu z dlážděných ploch do 
dešťových záhonů. Dešťovou vodu maximálně využíváme na místě a snižujeme tím potřebu dodatečné 
závlahy. Vycházíme z principů systémů modrozelené infrastruktury.  

Při krátkých, méně intenzivních deštích se voda ze zpevněných ploch svede do záhonů, kde se povrchově 
zasakuje. Při intenzivních deštích / bouřkách voda proniká do hlubších prostor se strukturálním 
substrátem, ke kořenům stromů, po přesáhnutí této kapacity se plní retenční nádrže. 

Systém umožňuje podzemní zasakování pod stromy. Podzemní prokořenitelné prostory naplněné 
strukturálním substrátem poskytují prostor pro rozvoj bohatého kořenového systému stromů. Nově 
vysazené stromy tak mají dobrý předpoklad rychlého růstu a dlouhověkosti. 

Pro svedení vod žádoucím směrem využíváme systém povrchových žlabů - využíváme tak prvek, který je 
funkční a zároveň esteticky působivý, pomáhá členění plochy. Navazujeme na jeho použití v bývalé ulici 
Kostelní, kde funguje i jako osa a směřuje pohled od Mírového náměstí k věži kostela sv. Jana Křtitele. 
Žlaby svádí povrchovou vodu z dlažby do záhonů. 

Navržené užití podzemních nádrží zvyšuje kapacitu jímat vodu při přívalových deštích a snižuje tak nápor 
na kanalizaci. Slouží jako zdroj pro závlahu záhonů a stromů, při jejich vyčerpání je nutné je doplňovat 
městskou vodou.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ - VEGETAČNÍ PRVKY A PLOCHY 

V pásu okolo kostela navrhujeme trvalkové záhony se dřevinami. Záhony jsou navíc zamýšlené s retenční 
kapacitou pro dešťovou vodu. Jsou tak důležitou součástí modrozelené infrastruktury. Dřeviny jsou v 
okolí kostela komponovány do skupin po třech. Jsou zde navržené odolnější kultivary lip vhodné do 
městského prostředí. 

V prostoru Farské zahrady navrhujeme ovocný sad s květnatou loukou, dále pobytový trávník a záhony 
růží a bylinek.  

Podél západního okraje zámku rozvíjíme parkový charakter prostoru - zeleného pásu - mezi 

autobusovým nádražím a Domem dětí a mládeže. Pás zároveň odcloňuje nádvoří zámku a pobytové 
plochy od ulice Ostravská. Jsou zde navrženy nové výsadby dřevin a půdopokryvné trvalky. 

KOMPOZICE PROSTORU – OSY, VEGETAČNÍ PLOCHY 

Ke stavbám v území se vážou důležité kompoziční osy. Z ulice Zámecká zdůrazňujeme pohled na vstup 
do zámku - nástup k hlavní bráně zámku rozšiřujeme. Z bývalé ulice Kostelní lemujeme průhled na kostel 

bočními soubory vegetace. Ulici Farní kultivujeme a necháváme vyniknout faře, vytváříme u ní pobytové 
prostředí. Rekonstruujeme přístupovou cestu od jihu ke kostelu přes jezdecké schody, podporujeme její 
charakter. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Navržená koncepce dopravního řešení přináší zpřehlednění situace a jasnější vymezení prostoru pro 
pohyb aut, cyklistů a chodců. Výrazněji je omezeno současné nevhodné parkování zasahující do nádvoří 
zámku. Pro parkování je využitý pozemek parc. č. 436/1, další parkovací stání jsou vymezena podél 
zadních fasád domu od náměstí při respektováním současných vjezdů, další pak v zatravněné dlažbě u 
vstupu do zámku od náměstí. V území je zachován jednosměrný provoz z ulice Zámecké do Farní, 
dopravní režim zóna 30. Stávající asfaltové plochy jsou navrženy k odstranění, pojížděné povrchy budou 
řešeny dlažbou ze žulových kostek, která je vhodnější do historického prostředí města. Jednotlivé plochy 



 

 

budou vymezeny rozdílným kladením, barevnosti dlažby. Návrhem nově vymezujeme prostor kolem 

kostela pro pěší pohyb a cyklisty.  

V území navrhujeme celkem 43 oficiálních parkovacích stání (včetně stávajících u Domu dětí a mládeže). 
Dále v návrhu vyznačujeme plochy, kde je možné příležitostně nebo krátkodobě zastavit v případě 
potřeby, při konání společenských událostí. 

NÁVRH OSVĚTLENÍ 

Návrh osvětlení vychází z charakteru jednotlivých míst. V území jsou navržena stožárová svítidla, nízká 
sloupková, zemní, nástěnná a reflektorová. Kostel a zámek budou nasvíceny reflektory. Novou mlatovou 

stezku od autobusového nádraží k zámku olemují zemní svítidla. Přístupovou cestu od jihu, komorní 
prostor u fary, nové kavárny a nádvoří zámku osvětlí nástěnná svítidla. Stožárová svítidla budou lemovat 
zelený pás mezi kostelem a domy z náměstí, osvítí také nový pobytový plácek před kostelem. Ve Farské 
zahradě budou lemovat nízké osvětlovací sloupky stezku mezi záhony růží a kamennou zdí. Nízké sloupky 
osvětlení také doplní pobytovou mlatovou plotu s neformálním mobiliářem u zámeckého nádvoří. 

KONCEPCE MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ 

V návrhu povrchových úprav v území využíváme tradiční materiály pro historické prostředí měst, 
kamennou dlažbu. Tu užíváme v různých formách, klasickou žulovou kostku pro pojížděné plochy, 
drobnější kostku pro plochy pochozí, nepravidelnou dlažbu z kamenných odseků pak v pásu okolo 
kostela a na přístupové cestě od jihu. Využíváme variability kladení kamenné dlažby, její trvanlivosti, 
snadných oprav povrchů. Zároveň použitím dlažby pro pojížděné komunikace a plochy je zbavujeme 
technicistního charakteru a lépe propojujeme se svým okolím. V nádvoří zámku doplňujeme chybějící 
dláždění tradiční valounkovou dlažbou. Vedle zpevněných a zelených ploch používáme ve vymezených 
místech mlatové povrchy, vhodné do prostředí parku, přírodního charakteru. Ty svým plošným 
působením vhodně doplňují drobné měřítko dlažeb.  

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

1.) Výpočet parkovacích stání 

2.) Bilanční tabulka ploch a investičních nákladů 


