
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JANA KŘITELE  

A ZÁMKU V HLUČÍNĚ  

Textová část návrhu 

 



Anotace 

Prostranství kolem kostela sv. Jana Křtitele a hlučínského zámku je dnes provozně velmi chaotické a 

svou úpravou zdaleka neodpovídá významu budov, které obklopuje, ani poloze v úplném centru města, 

a přesto má své kouzlo, které těží z výjimečných budov a vzrostlých stromů. Cílem našeho návrhu je 

vytvořit přirozeně definovaná veřejná prostranství - kostelní náměstí, zámecké nádvoří a předprostor 

hlavního vstupu do zámku. Esteticky hodnotná, pobytově příjemná a provozně jednoduchá 

prostranství, která umocní význam kostela i zámku a zachovají genia loci tohoto místa. Součástí návrhu 

je i nové pěší propojení s autobusovým nádražím a dříve zámeckým parkem za rušnou okružní silnicí a 

zpřístupnění farské zahrady veřejnosti v podobě sadu s jednoduchými herními prvky volně 

rozmístěnými mezi stromy.   

1. Základní principy navrhovaného architektonicko-krajinářského řešení 

Kostelní náměstí 

Prostranství kolem kostela je dnes silně potlačeno na úkor automobilové dopravy, která znemožňuje 

cítit se zde příjemně, v klidu, bez pocitu ohrožení z projíždějících či zaparkovaných aut. Kdykoli během 

dne vás nenapadne jít si jen tak posedět ke kostelu, protože není kam a po mši lidé postávající kolem 

kostela vždy po očku sledují, jestli nestojí v cestě jiným lidem, kteří již odjíždějí autem zaparkovaným 

před Domem dětí a mládeže či na nádvoří zámku. 

Navrhovanou úpravou jasně definujeme prostor kostelního náměstí, kam nesmí vjet auta, kde se lidé 

cítí příjemně, kde mají možnost posedět si pod vzrostlými stromy a kdykoli se tak těšit z blízkosti 

kostela, kde mají možnost v klidu si popovídat po mši nebo jiné veřejné události v kostele a vyplnit tak 

veřejný prostor tou nejdůležitější sociální aktivitou – kontaktem s druhými lidmi.  

Kostel je dominantou města, která se zvedá z drobné tmavě šedé dlažby ze štípané žulové kostky 

skládané do motivu kruhu, oblouku. Motiv dláždění se odráží od vystouplé zakulacené apsidy kostela 

a zvýrazňuje všechna důležitá místa kostelního náměstí. Náměstí plynule mírně klesá od severu k jihu, 

tedy od vstupu z úplného středu města směrem ke kostelu, který z něj vyrůstá. Drobná kostka je 

vhodná pro vyrovnání se s klesajícím terénem a stejně tak sedací kamenná zídka z řezaných žulových 

bloků, která vybíhá kolem trojice stávajících lip na severní straně kostela. Do žulového dláždění jsou 

vloženy různě velké žlutě se lesknoucí mosazné oblouky, které plochu ozvláštňují a výtvarně ji 

pozvedají. Povrch mosazných oblouků je reliéfně upraven vepsáním krátkých textů s odkazem na kostel 

sv. Jana Křtitele. Před farou je na části kostelního náměstí zachována původní historická dlažba. 

Malý bosket čtveřice bíle kvetoucích sakur /Prunus x yedoensis/ a jeho okolí je hlavní pobytovou 

plochou kostelního náměstí. Tento prostor je v blízkosti obou hlavních vstupů do kostela, je napojen 

na průchody z Mírového náměstí a na předprostor zámku. Jde tedy o přirozený uzel všech tras pohybu. 

Čtveřice stromů vnáší do prostoru klid a nové měřítko zeleně, nový detail, aniž by potlačila charakter 

kostela a zámku jako dvou dominant doprovázených velkými vzrostlými lipami. Stromy jsou vsazeny 

do kovových kulatých mříží, jsou pod nimi umístěny lavičky s opěradlem a bronzové pítko. Nové lavičky 

s opěradlem jsou navrženy i na vytipovaných místech těsně podél kostela, za apsidou jsou umístěny 

stojany na kola. Novou možnost neformálního posezení nabízí i sedací kamenná zídka kolem trojice lip 

doplněné novou výsadbou. Nová lípa dotvoří klidný charakter náměstí a při východu z kostela odcloní 

nevzhledné zadní fasády bytových domů. Zídka, respektive lem výsadby, který se díky klesajícímu 



terénu mění směrem ke kostelu v sedací zídku, má lehce organický tvar. Při severním okraji je lemován 

pravidelnou keřovou linkou, která podpoří clonění nevzhledných fasád a při jižním okraji výsadbou 

jarních cibulovin v trávníku, která vnese do prostoru další žádaný vegetační detail. 

Na severovýchodní straně, v nice kostelního chóru, má své místo socha světce. Dále kolem kostela má 

náměstí charakter malebné intimní uličky, sevřené mezi farou a kamennou zdí. Zde je ponechán 

pravidelný záhon růží a nově je doplněn záhonem růží před farou. Stávajícím lipám podél zdi je mírně 

rozšířen životní prostor pro kořenové náběhy na úkor zúžení dlažby a jsou navrženy k podsadbě 

půdopokryvným stálezeleným barvínkem.  

Kostelní náměstí je doplněno čtyřmi vysokými stožáry veřejného osvětlení, na kterých jsou umístěny i 

reflektory k nasvícení kostela. Dále dvěma uličními stožáry veřejného osvětlení, které osvětlují 

prostranství u fary a v prostoru mezi kostelem a kamennou zdí. Čtveřice sakur je decentně 

podsvětlena, aby byla zvýšena atraktivita místa ve večerních hodinách, ale současně nebyla potlačena 

dominanta nasvíceného kostela. 

Farní ulice, která lemuje kostelní náměstí, je vedena podél zadních obslužných fasád bytových domů, 

které netvoří klasickou městskou uliční frontu. Historicky byly uvnitř městského bloku, který doléhal 

více ke kostelu, a však dostavět tento blok je i z hlediska zadání architektonické soutěže nereálné. 

Obslužné vjezdy a parkovací stání jsou tedy sjednoceny v dlažbě z drobné žulové kostky, jsou lépe 

organizovány, tak aby zde mohlo být vysazeno stromořadí bíle kvetoucích plnokvětých třešní /Prunus 

avium ´Plena´/ a všechny popelnice a kontejnery jsou skryty za paravany z tahokovu. Pravidelné 

stromořadí a jednotná dlažba dají této chaotické uliční frontě nový řád. Trojice stromů je vysazena 

v chodníku i při vyústění Farní ulice do ulice Bochenkova, kde jsou navržena podélná parkovací stání a 

je zde tak plně využita celá šířka komunikace. Výsadby podél ulice Farní umocňují charakter lokality 

jako místa plného vzrostlých stromů, které je v žádaném kontrastu s velkou dlážděnou plochou 

Mírového náměstí.   

Prostranství před hlavním vstupem do zámku 

Hlavní vstup do zámku směrem z náměstí je dnes redukován na úzký průchod mezi hustou vzrostlou 

vegetací, která není kompozičně ani ekologicky zvláště hodnotná. Zcela zde chybí pobytové místo 

k zastavení se, zcela zde chybí veřejný předprostor důležité veřejné budovy, v které se nachází městská 

knihovna, muzeum města, výtvarné učebny ZUŠ, infocentrum a klubovna.   

Příchod k zámku směrem z náměstí či nově i od autobusového nádraží se před zámkem rozšiřuje 

v příjemné pobytové místo s lákadlem v podobě válce s haptickým modelem historického Hlučína. 

Bronzovo-mosazný model mimo jiné odkazuje i na muzeum, které se nalézá v zámku. Do drobné tmavě 

šedé žulové dlažby je vložen mosazný oblouk s reliéfní úpravou, který esteticky i významově propojuje 

předprostor zámku s kostelním náměstím. Fasáda zámku je více odkryta a stávající hustá vegetace je 

nahrazena výsadbou lip /Tilia cordata/ v zeleném travnatém pásu, který zámek lemuje. Zelený pás je 

zúžen na úkor posunuté komunikace, ale stále zůstává dostatečně široký, aby umožňoval výsadbu 

velkokorunných lip a byl zachován charakter světlé fasády zámku v zeleni. V okolí vstupu je částečně 

obnoven hradní příkop a prodloužena dřevěná lávka do zámku, která láká do zámku vstoupit 

přehlednou prosvětlenou trasou. Na rozšířeném chodníku kolem modelu je možné si posedět na 

pohodlných lavičkách ve stínu lip, po pravé straně je umístěn panel s informacemi o zámeckých 



aktivitách případně stožár s vlajkovým poutačem. Informační panel je vybaven otevíratelným 

prosklením a nočním osvětlením. 

Zámecké nádvoří 

Velké zámecké nádvoří dnes jen stěží působí jako nádvoří, neboť při průchodu východním křídlem se 

před vámi otevře volné prostranství bez jasných hranic, které dnes slouží zejména jako parkoviště, 

jehož členění nijak nekoresponduje s natočením zámku a nejvýraznější hranicí je dnes rušná 

komunikace č. 56. I tak má prostor své kouzlo a terasa Kafe Logr do něj vnáší i příjemnou sociální 

aktivitu. Malé zámecké nádvoří je více sevřeno mezi křídly zámku, má intimnější charakter, a však je 

bokem dění a málokdo má dnes důvod do něj vstoupit, málokdo o něm ví. 

Na obou nádvořích je zachována historická valounková dlažba, která je na velkém nádvoří nově 

organizována do čtverců, což vnáší do prostoru jasné vymezení a řád. Samozřejmě se nabízí, obnovit 

původní dispozici zámku a vrátit nádvoří ještě jasnější hranice, avšak zcela obnovit původní urbánní 

kompozici - vstup přes čelní křídlo zámku na uzavřené nádvoří a přes protější křídlo zámku dále do 

zámeckého parku, již reálně nelze. A tak návrh k obnově urbánní kompozice přistupuje jen v náznaku, 

avšak zcela soudobě a funkčně. Jasné členění plochy nádvoří pomocí velkoformátové řezané žulové 

dlažby reaguje na hlavní pěší trasy a umožňuje umístit kavárenské sety před Kafe Logr přímo na dlažbu. 

Vymezení prostoru nádvoří dotváří na jižní straně otevřený altán, kovová konstrukce s rovnou střechou 

s extenzivní vegetací, a na západní straně volně rozmístěné velkokorunné stromy /Acer 

pseudoplatanus, Carpinus betulus/. V jihovýchodním rohu náměstí je navržena jednoduchá bronzová 

kruhová kašna. Podél východního křídla jsou navrženy lavičky s opěradly a stojany na kola, 

v severovýchodním rohu je ponechán prostor pro historický model samostřílu. Altán navržený nad částí 

parkoviště je v době pořádání velkých veřejných akcí, kdy je uzávěra vjezdu na nádvoří, možné využít 

jako stínící konstrukci či přístřešek proti dešti. / Větší kulturní akce se zpravidla odehrávají později 

odpoledne či ve večerních hodinách, kdy lze využít v té době volnou kapacitu nedalekého parkoviště 

před supermarketem. /  

Dláždění velkého nádvoří přechází v měkčí povrch z mechanicky zpevněného kameniva a dále přes 

stezku z probarveného červeného betonu do travnatého lemu s výsadbou stromů. Dvojice opěrných 

kamenných zdí umožňuje rozšířit rovnou plochu nádvoří a odsunout parkoviště mimo dlážděné 

nádvoří. Kamenicky vyhotovené zídky jsou zároveň i důležitou pevnou bariérou mezi nádvořím a 

rušnou silnicí č. 56. Opticky dopravu zcela odcloní a významně sníží i její hlukovou zátěž. Povrch z MZK 

ve světlé pískové barvě je navržen jako organizované parkoviště, v kterém je zachován stávající vzrostlý 

jasan /Fraxinus excelsior/. V místě každodenního parkování lze MZK nahradit štípanou žulovou kostkou 

stejné barvy. 

Pěší stezka z probarveného česaného betonu se vine od autobusového nádraží kolem malého a 

velkého nádvoří, až k nové pěší lávce přes silnici č. 56, která nádvoří propojuje s bývalým zámeckým 

parkem, přes který lze dále projít až k rekreačně významné oblasti hlučínské štěrkovny. Červená barva 

linky se příjemně propojuje s červenými cihelnými zídkami na malém nádvoří a komplementárně se 

doplňuje se zelenou barvou navazujícího trávníku. U malého nádvoří linka obtáčí stávající vzrostlý javor 

obehnaný kruhovou lavicí a nádvoří zde příjemně uzavírá. Pískově žlutý povrch MZK se pak propojuje 

s obdobnou barvou atypických herních či sedacích betonových prvků v trávníku. Prvky lze využít jako 

lavice, balanční sestavy nebo pískoviště.  



Farská zahrada 

Dnes veřejnosti nepřístupná farská zahrada, která téměř v úplném centru města leží ladem, je navržena 

k otevření veřejnosti, a však s omezeným provozem, tak aby mohl být zachován její charakter klidného 

sadu. Zahrada přirozeně stoupá od jihu k severu, kde je vymezena vysokou kostelní zdí, nad kterou ční 

dominanta kostela, a objektem fary. Zbylé tři strany budou nově oploceny, z východu a západu bude 

ponecháno průhledné oplocení, ze spodní části zahrady pak pevné dřevěné oplocení, které lépe 

odcloní zahradu od rušné komunikace. 

Do zahrady lze vstoupit ze tří rohů, brankou ze severozápadu, od hlavního vstupu do kostela, brankou 

z jihovýchodu, z důležité pěší stezky vedené ulicí Hrnčířská, a brankou ze severovýchodu z farského 

dvora. Zpevněná plocha terasy u objektu fary je lépe propojena s prostorem zahrady a nedaleko ní je 

navrženo otevřené ohniště s posezením. Sad je doplněn novými stromy, přičemž pomyslný střed sadu 

zůstává prázdný, jen s pobytovým trávníkem vhodným k volnému pohybu a hrám. Při okraji volné 

plochy jsou mezi vzrostlými stromy navrženy velké rámové houpačky, pružinová houpadla a 

v kačírkové ploše pod terasou dřevěné herní sestavy a lavičky s opěradly.  

Zahrada je z velké části lemována užitkovými okrasnými keři /Lonicera, Amelenchier, Corylus, Rosa…/. 

V jihozápadní a severovýchodní části zahrady jsou vytipována méně pobytová místa, kde lze ponechat 

trávník lučního typu. Pod stromy jsou v travnaté ploše volně rozmístěny jarní cibuloviny.  

Podél spodního dřevěného oplocení při ulici Hrnčířská je v zahradě navrženo stromořadí třešní, které 

se opakuje i ve volné travnaté ploše na druhé straně ulice. Průchod alejí doplňuje záhon divokých 

trvalek vysazených před pevným dřevěným oplocením a na druhé straně cesty jarní cibuloviny 

v trávníku.  

Stávající jezdecké schody se středovým zábradlím, které vedou podél farské zahrady do podchodu 

silnice č. 56, jsou navrženy k předláždění v plynulém spádu tmavě šedou žulovou kostkou. Materiál 

dláždění sem pokračuje z kostelního náměstí. Zábradlí je nově navrženo po okraji této pěší stezky, 

podél stávajícího oplocení zahrady Domu dětí a mládeže.  

2. Koncepce materiálového řešení  

Materiálové řešení návrhu vychází ze stávajícího materiálového řešení navazujících veřejných 

prostranství města Hlučín a je v souladu s celkovou koncepcí návrhu. 

Obslužná komunikace je dlážděna světle šedou štípanou žulovou kostkou, délka hrany cca 100 mm, 

kladenou do oblouků do štěrkového lože. Kostelní náměstí, předprostor zámku a navazující chodníky 

pro pěší jsou dlážděny tmavě šedou žulovou kostkou, délka hrany cca 60 mm, která je použita i na 

Mírovém náměstí a na navazujících chodnících. Drobná kostka je kladena do řádků, na exponovaných 

místech kostelního náměstí a v předprostoru zámku do kruhových vzorů, a na pojezdově namáhaných 

místech, parkovací stání u bytových domů, průjezd do dvorů podél zámku a stezka podél farské zahrady 

k podchodu, do oblouků. Drobná žulová kostka je vhodným dlažebním prvkem pro vyrovnání se 

s klesajícím povrchem kostelního náměstí. Na kostelním náměstí a v předprostoru zámku jsou do 

tmavě šedé kostky vloženy obloukové mosazné prvky. Povrch mosazných prvků je opatřen 

protiskluzným reliéfním povrchem. V malé ploše před farou je ponechána historicky hodnotná původní 

kamenná dlažba. 



Na nádvořích zámku je zachována historická valounková dlažba. Na velkém nádvoří je členěna do vzoru 

pomocí velkoformátové řezané žulové dlažby kladené do štěrkopísku. Parkoviště u nádvoří je navrženo 

z mechanicky zpevněného kameniva ve světlé pískové barvě, které lze na pojezdově nejnamáhanější 

části nahradit žulovou kostkou obdobné barvy. 

Pěší stezka z autobusového nádraží je navržena z česaného probarveného betonu.  

Opěrné kamenné zídky jsou zděny kamenickou technikou s minimální spárou, včetně hlavy zídky. 

Na každé ze tří urbánně nejvýznamnějších lokalit je navržen jeden bonzovo-mosazný prvek, a to 

haptický model historického Hlučína v předprostoru zámku, pítko na kostelním náměstí a kašna na 

velkém zámeckém nádvoří. 

Kovové části mobiliáře /lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, zahrazovací sloupky a stojany na 

kola/ jsou sjednoceny v tmavě šedé barvě. Dřevěné části mobiliáře /lavičky, odpadkové koše/ jsou 

sjednoceny v přírodním akátu. Na lokalitě jsou navrženy stejné typy laviček jako na Mírovém náměstí, 

pouze doplněné područkami. Odpadkové koše jsou navrženy trojdílné, vhodné pro tříděný odpad. 

Altán je navržen z ocelové rámové konstrukce. Rovná střecha je stužena přiznanou čtvercovou 

kazetovou strukturou, která se odráží ve čtvercovém vzoru dláždění velkého zámeckého nádvoří. 

Střecha je osázena extenzivní vegetací. 

3. Koncepce řešení dopravy  

Koncepce řešení automobilové dopravy zůstává zachována, jednosměrný provoz v části Zámecké ulice 

a ve Farní ulici a obousměrný provoz v části Zámecké ulice, pouze se zjednodušuje linie průjezdné trasy 

řešeným územím.  

Nově je navržen koncept dopravy v klidu – parkování. Nová šikmá parkovací stání vznikají při Farní ulici, 

podél zadní fronty bytových domů. Stání jsou navržena tak, aby zůstaly zachovány obslužné vjezdy. 

Nové šikmé stání je navrženo na kostelním náměstí v blízkosti fary. Tři podélná stání jsou navržena při 

ústí ulice Farní do ulice Bochenkova. V blízkosti hlavního vstupu do kostela je využito rozšíření 

komunikace před Domem dětí a mládeže na 6 m z důvodu stávajících kolmých stání a nová kolmá stání 

jsou navržena i na protější straně. Stání nijak necloní výhled na kostel či zámek z kompozičně 

exponovaných míst a jsou v minimální docházkové vzdálenosti ke kostelu. 

Na zámeckém nádvoří je parkoviště nově organizováno na ploše dále od zámku. Regulérní parkovací 

stání lze příležitostně navýšit o příležitostné parkovací stání na celé ploše MZK. 

Bilanční tabulka parkování je přílohou textové části. 

4. Koncepce řešení zeleně  

Na lokalitě je zachováno velké množství stávajících vzrostlých stromů. K asanaci je navržena pouze 

hustá výsadba /Thuja, Prunus, Berberis…/ podél hlavního vstupu do zámku a sloupovitý jehličnan v nice 

chóru kostela. 

Stávající vzrostlé lípy kolem kostela a zámku a vzrostlé stromy v lemu zámeckého nádvoří jsou navrženy 

k odborné úpravě řezem, tak aby byla jejich životnost na lokalitě maximálně prodloužena. Jejich životní 



prostor je zachován bez velkých zásahů do jejich kořenového prostoru. Trojice lip mezi kostelem a 

opěrnou zdí farní zahrady má pak mírně zvětšenou vegetační plochu na úkor zúžení pěšího průchodu 

k faře.  

Navržené stromy doplňují koncepci situování kostela a zámku mezi vzrostlými lipami /Tilia cordata/, 

které jsou vsazeny v dostatečně velkých travnatých plochách. Na kostelním náměstí jsou v širokých 

stromových mřížích vysazeny bíle kvetoucí sakury /Prunus x yedoensis/. Čtveřice sakur je vysazena 

v pravidelném rastru. Podél ulice Farní je ve vegetačních pásech vysazeno stromořadí bíle kvetoucích 

plnokvětých třešní /Prunus avium ´Plena´/. Tyto stromy neplodí a na podzim výrazně červeně barví. 

Okrasné kvetoucí stromy dnes ve veřejných prostranství v centru města chybí.  

V lemu zámeckého nádvoří jsou ponechány všechny stávající vzrostlé i nově vysazené, mladé, stromy. 

Mladé stromy lem v budoucnu výrazně zahustí, a tak je zde k dosadbě navrženo pouze minimum 

velkokorunných stromů /Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus/. Směrem k autobusovému nádraží je 

při pěší stezce navržena trojice středně velkých kvetoucích stromů /Prunus sargentii/. 

Podél ulice Hrnčířská, při jižním okraji farní zahrady, je navržena výsadba kvetoucí aleje. Stromy jsou 

vysazeny v travnatých plochách, tak lze vysadit ovocnářské odrůdy třešní, avšak zapěstovaných jako 

alejové stromy. Ovocné plodící stromy jsou navrženy i k dosadbě sadu ve farské zahradě. Navržené 

stromy budou vysazeny jako alejové, s korunou zapěstovanou v podchodné výšce. Ovocné stromy v 

sadu budou vysazena jako ¾ kmeny případně vysokokmeny, tak aby pod nimi byl alespoň částečně 

zachován volný pobytový prostor. 

V lemu farské zahrady jsou navrženy k výsadbě okrasné užitkové keře. Na exponovaných místech jsou 

na lokalitě navrženy trvalkové záhony a výsadba jarních cibulovin v trávníku. 

5. Koncepce řešení veřejného osvětlení  

Podél hlavních pěších tahů jsou pravidelně rozmístěny jednoduché uliční lampy veřejného osvětlení. 

Na kostelním náměstí jsou navrženy 4 velké stožáry veřejného osvětlení, na kterých jsou umístěny i 

reflektory k nasvícení kostela. Stejný stožár s reflektory k nasvícení nádvoří a zámku je umístěn i 

v severozápadním rohu velkého nádvoří. Nádvoří jsou dále přisvětlena lampami kotvenými na fasádě 

zámku nad jednotlivými vstupy a průchody. Své osvětlení pomocí přisazených stropních svítidel má i 

nově navržený altán. 

K dotvoření atmosféry lze decentně podsvítit malý bosket na kostelním náměstí a vytipované vzrostlé 

stromy u zámeckého nádvoří.  

Vlastní přisvětlení má informační panel u vstupu do zámku. 

6. Koncepce hospodaření s dešťovou vodou 

Všechny dlažební prvky na lokalitě jsou kladeny do štěrku, tak aby byla zachována alespoň částečná 

propustnost těchto povrchů. 

Velké množství dešťových vod z pěších povrchů je svedeno přímo do přilehlých vegetačních ploch, jde 

zejména o pěší stezky a chodníky, jejichž lemy jsou zapuštěny, tak aby dešťová voda mohla z pěších 



komunikací volně odtékat v celé její délce do trávníku.  Okolí stromů vsazených do pěších zpevněných 

povrchů je vyspádováno směrem k těmto stromům. 

Kostelní náměstí je vyspádováno do bodových vpustí rozmístěných v úžlabí kolem kostela. Společně 

s dešťovou vodou ze střechy kostela je voda z náměstí svedena do farské zahrady, kde lze umístit 

podzemní jímku na dešťovou vodu využitelnou k zalévání, s přepadem do podzemního vsaku.  

Malé dlážděné zámecké nádvoří je pře stezku z česaného betonu vyspádováno přímo do přilehlého 

trávníku. Velké dlážděné zámecké nádvoří je vyspádováno do nenápadných lineárních štěrbinových 

vpustí při západním okraji, které zachytí část vody z dláždění, tak aby nevymílala MZK povrch. Voda je 

svedena do podzemního vsaku ve vegetačním pásu. MZK povrch je přes stezku z česaného betonu 

vyspádován do přilehlé travnaté plochy. Plocha parkoviště v nádvoří je vyspádována do bodových 

vpustí a odvedena drenážemi přes opěrnou kamennou zídku do navazujícího stromy osázeného svahu.   

7. Koncepce etapizace 

Lokalita je rozdělena do tří logických a prostorových a funkčních celků. 

Etapa I.I - lze realizovat okamžitě pouze na parcelách ve vlastnictví měst a farnosti, realizací vznikne 

nové kostelní náměstí a nový předprostor hlavního vstupu do zámku.  

Etapa I.II - lze realizovat okamžitě pouze na parcelách v majetku města a farnosti, realizací se zpřístupní 

farská zahrada veřejnosti.  

Etapa II  - z důvodu soukromého vlastnictví dílčích parcel nelze v současnosti snadno realizovat. 

Součástí etapy je i zřízení altánu a lávky pro pěší přes silnici č. 56, avšak realizace této etapy není 

podmíněna realizací těchto dvou prvků. 

8. Seznam příloh textové části návrhu 

Počet navržených parkovacích míst / Počet stávajících parkovacích míst 

Bilanční tabulka ploch a propočet investičních nákladů stavby 

Situace veřejného osvětlení 

Schématický řez kostelním náměstím a farní zahradou / Schématický řez nádvořím zámku a lávkou do 

parku 

 

 


