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Anotace návrhu
Veřejný prostor není pouze fyzická prázdnota 
propojující jednotlivé budovy, ale především nástroj 
k propojení lidí, evokující emoce, zprostředkující 
lidské tužby a potřeby.

Místa historická i současná, sakrální i světská, 
přírodní i utilitární. 

Návrh revitalizace veřejného prostoru kolem 
kostela sv. Jana Křtitele a Hlučínského zámku se 
snaží dotvořit a uvést do života celé území jako 
celek.

Klíčové je, s ohledem na charakter místa, 
na jeho roli v urbanismu, tak životě v jeho okolí, 
identifikování a rozdělení jednotlivých oblastí 
do příslušných funkčních zón. 

Návrh vytváří prostředí, které má jednotný vizuální 
styl, odstraňuje nebo mírní negativní činitele, 
navazuje a podporuje stávající hodnoty místa, ale 
hlavně vytváří prostředí příjemné a reprezentativní.
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Základní principy

Propojitelnost

Celistvost

Prostředí

Segmentace

Navržený veřejný prostor funguje jako krajina 
průchozí všemi směry.

Každé místo nabízí jiné možnosti k užívání - zámek 
pro návštěvníky, kostel k bohoslužbám, hřiště 
pro maminky s malými dětmi, park a zahradu 
sloužící k rekreaci ...

Důležitým bodem návrhu je rozdělení oblasti 
na funkční celky sloužící specifické funkci, ke které 
byla uzpůsobena. 

Řešená oblast je významnou součástí historického 
centra města, klíčovým zájmovým bodem místních 
i návštěvníků, ale zároveň důležitou křižovatkou os 
navazující na širší okolí centra města. 

Návrh doplňuje existující síť cest novou osou od 
autobusového nádraží ke kostelu. Dále připravuje 
na možnost vybudování lávky spojující obě části 
zámeckého parku, které dělí silnice I/56.

Vytváříme prostředí s jednotným vizuálním stylem 
navazující na styl centra města. Sjednocujeme typy 
povrchů, které jasně definují hierarchii prostorů 
a jejich vhodnost pro plánovaný charakter. Prostor 
doplňujeme funkčním mobiliářem a příjemným 
osvětlením.

Kultivováním a dotvořením zámeckého parku, 
otevřením a zvelebením farské zahrady 
a zkvalitněním veřejného prostranství 
obohaceném o kvalitní mobiliář a novou zeleň 
dochází k vytvoření přívětivého prostředí k užívání 
pro všechny návštěvníky oblasti.

architektonicko-krajinářské řešení 
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A  Kostel sv. Jana Křtitele s okolím a farou
Prostranství v okolí kostela a fary si zaslouží 
adekvátní atmosféru pro konání honosných akcí jako 
jsou svatby, ale i běžné mše.
Zóna je doplněna o kvalitní dlažbu, která se dnes 
nachází pouze v malé části. Pro oddělení sakrální 
zóny od parkovaní a městské zástavby je navržená 
zeleň dotvářející pozadí. 
Farní budovy jsou v perimetru budov akcetně 
nasvíceny vestavěným osvětlením v rovině dlažby.  

B  Zámecká budova s nádvořím
Budovy zámeckého komplexu potřebují adekvátní 
prostory ve svém okolí. Vstupní portál, který láká 
hosty k návštěvě. Velkorysé prostranství zámeckého 
nádvoří, které v budoucnu umožní konání 
společenských akcí jako jsou svatby či koncerty. 
Kvalitní a vysoce odolnou úpravu zpevněných ploch 
komunikačních os, které se připojí na již existující 
strukturu městského řádu cest a komunikací, 
a v neposlední řadě připojení na zeleň.
Zámecká budova bude nasvětlena akcentním 
podsvícením pro zdůraznění důležitosti budovy 
ve městě. 

C  Zámecký park
Zámek je vhodné doplnit o oddechovou zónu parku, 
jež je dále členěna do rekreačních i relaxačních 
ploch. 
Jižní plochy jsou dedikovány pobytu dětí na hřišti 
a průlezkách, včetně posezení pro rodiče.
Severní část je uzpůsobená pro relaxaci a setkávání 
u piknikových stolů či na travnatých plochách.
Tyto dvě oblasti jsou děleny pomyslnou osou 
vhodného připojení na lávku propojující dnes 
oddělené části zámeckého parku (přesné ukončení 
na neřešeném území podléhá samostatné studii).

Pro co nejpříjemnější pobyt v lokalitě parku 
navrhujeme nahrazení dnešního oplocení cihlovou 
zídkou v kombinaci s živým plotem, sloužící 
k zmírnění vizuálního a hlukového smogu z ulice  
I/56.

Funkční rozvržení do zón

D  Farská zahrada dedikována k rekreaci
Aby se mohl dnes uzavřený prostor farské zahrady 
otevřít veřejnosti je zapotřebí jej kvalitně propojit se 
svým okolím a vytvořit genius loci místa.

Dosypáním je umožněn přístup ze všech stran 
na pozemek pomocí nově vybudovaných cest. 
Zahrada je doplněna o nový kvalitní mobiliář 
a dekorativní ovocnou výsadbu dotvářející atmosféru 
zahrady. 

E  Dům dětí a mládeže se zahradou
Předprostor prošel nedávno kvalitní revitalizací, která 
nepotřebuje žádné velké zásahy, proto na ní v návrhu 
plynule navazujeme.

F  Parkování a zásobování služeb
Možnosti parkování jsou koncentrovány směrem 
k městské zástavbě. Zásobování je umožněno z ulic 
Farní, Zámecká a z obslužné komunikace v zadní 
části severní městské zástavby. 

G  Městská zástavba
Většina budov je orientována směrem k Mírovému 
náměstí. Do veřejného prostoru kolem zámku 
a kostelu jsou orientovány záda objektů. Přístupy 
k zadní části navrhujeme sjednotit jednotnými 
materiály a minimalizujeme vizuální smog, který je 
spojený s obsluhou budov.

upravit uvody

Legenda
Chodci - hlavní osy

Chodci - vedlejší osy

Cyklisté a bruslaři

Navrhované propojení lávkou

Autodoprava

Pomyslný městský prstenec
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Legenda
Chodci - hlavní osy

Chodci - vedlejší osy

Cyklisté a bruslaři

Navrhované propojení lávkou

Autodoprava

Pomyslný městský prstenec

Autobusové 
nádraží

Bývalý 
zámecký 
park

Mírové náměstí

Kulturní dům

Hošťálkovice

Ostrava
Huť

Ostrava 
Poruba

Vlakové 
nádraží

Opava

Hlučínská 
štěrkovna
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Kategorizace zásahů

Povrchové čištění s minimálním zásahem 
Plochy, které již dnes mají adekvátní povrchy a není 
je třeba drasticky upravovat. 
Doporučujeme začištění svrchní vrstvy a případné 
lokální zapravení nedostatků v površích. 

Revitalizace existujících povrchů 
Zóny, které mají kvalitní povrchy, které avšak 
potřebují částečnou úpravu. 
Valounová dlažba zaslouží předláždit z důvodů 
zpevnění a zbezpečnění povrchu z selektovaných 
přebývajících kamenů. 
Propojení s náměstím nesleduje vzor konceptu ani 
pro řešené území, ani v centru města je teda vhodné 
jej upravit. 
Farská zahrada potřebuje terénní úpravy za účelem 
plynulejšího napojení na okolí. 

Povýšení adekvátnosti a kvalit povrchů ploch 
Tyto plochy neodpovídají adekvátnosti místa a je 
proto potřeba je nahradit včetně částečných úprav 
jejich podloží. 

Odstranění a nahrazení nedostatků
Největší narušitelé řešeného území jsou parkoviště 
v nádvoří a vstupní předprostory zámku vedoucí ke 
kostelu. 
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Dopravní řešení

Legenda

P1

C1

V1

P3

P5

P2

C2

P4

P6

Parkování vyhrazené pro návštěvníky zámku
7 míst

Parkování jízdních kol
8 míst

Přístupová cesta do dvora

Parkování veřejné
19 míst

Parkování soukromé pro bytové domy
6 míst

Parkování soukromé pro bytové domy
8 míst

Parkování jízdních kol
30 míst

Parkování soukromé pro bytové domy
4 místa

Parkování vyhrazené pro DDM
8 míst

Počty parkovacích stání

Lavička

Odpadkový koš

Nasvětlení fasády

Nástěnné světlo

Stropní svítidlo

Vjezd

Vysoká lampa

Nízka lampa
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Vjezd

Vstup - soukromé budovy

Obousměrný provoz

Veřejné parkovací stání

Obytná zóna

Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu

Parkování jízdních kol

Cyklo-inline stezka

Soukromé parkovací stání

S

Doprava

Parkování

Zpoplatnění / Vyhrazení

Řešené území slouží primárně chodcům. Z tohoto 
důvodu je autodoprava v oblasti omezená jednak 
povolenou rychlostí, ale i limitací vjezdu v oblasti kostela 
a domova dětí a mládeže pouze pro auta s povolením. 
Ulice Farní zůstane jako dnes v jednosměrném provozu.

V návrhu je zohledněna cyklo-inline stezka vedoucí 
z centra města k Hlučínskému jezeru.

Možnosti parkování jsou koncentrovány 
směrem k městské zástavbě, tak, aby co nejméně 
narušovali klidné části řešeného území. 
Parkování je děleno na vyhrazená místa pro rezidenty, 
kteří zde mají právo parkovat, pro zaměstnance zámku, 
a na místa ke krátkodobému parkování pro návštěvníky 
s možností zpoplatnění. 

V řešeném území je celkem navrženo 52 parkovacích 
stání pro auta, a to včetně 3 parkovacích stání pro ZTP. 
Dále je navrženo 38 stání pro jízdní kola.

Jednotlivá veřejná stání je doporučeno vyhradit 
časovým omezením pro parkování bezúplatné popřípadě 
vybudováním parkovacího automatu pro zpoplatněná 
stání. 

Parkování soukromá nabízejí možnost využití 
parkovacích karet pro místní obyvatele. 

Proporce je možno dle uvážení města upravit. 

Vstup

Vjezd

Jednosměrný provoz

Obousměrný provoz

Parkovací stání veřejné

Parkovací stání soukromé

Cyklo-inline stezka

Parkování jízdních kol

Komunikace označená jako obytná zóna

Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu
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Koncepce řešení povrchů
Koncepce Legenda
Sjednocení typů povrchů pro jednotlivé zóny, 
jejich případná revitalizace a doplnění o kvalitní 
komplementární prvky.

A  Okolí kostela sv. Jana Křtitele
Sjednocení povrchů okolo kostela kvalitní dlažbou 
s dekorem vymezujícím prostranství farnosti 
odcloněné od severní zástavby a parkování. Oprava 
soklu kostela včetně okapových chodníčků.

B  Pochůznost zámeckého nádvoří 
Nahrazení rozpadající se valounové dlažby 
zpevněným povrchem vhodným pro pochůznost 
a dostatečnou odolností pro konání akcí. Vhodné 
vydláždění umožní konání větších akcí - menší 
koncert či víkendové trhy. V severní části nádvoří 
doplnění chybějících kusů valounové dlažby, oprava 
problémových částí a případná obnova spár.

C  Farská zahrada
Dosypání terénu zahrady pro příjemnější návaznost 
na přilehlý terén. Vybudování sekundárních 
tras zvyšující honosnost předprostoru kostela. 
Revitalizace zbylého městského opevnění. Nahrazení 
kovového plotu lavicemi k sezení po obou stranách 
zídky. Zřízení soukromé terasy pro farnost.

D  Dětské hřiště
Zřízení dvou zón v zámeckém parku s houpačkami 
a průlezkami včetně laviček pro rodiče.

E  Cyklostezka / bruslařská stezka 
Oprava a doplnění asfaltového povrchu pro 
bezpečnost uživatelů.

F  Parkovací stání 
Zpevnění ploch pro parkování aut zatravňovací 
tvarovkou. Sjednocení vizuálního stylu pro parking, 
které částečně zvýší zelené plochy v lokalitě. 

G  Pojízdné plochy u vjezdů 
Zpevnění ploch u vjezdů do objektů zatravňovací 
tvarovkou.

Asfalt

Žulová kostka
8-10 cm
vzor vazba

Žulová kostka
5-6 cm
vzor vazba

Zatravňovací dlažba
lineární zatravňovací deska
s mezerou 30 mm 30 / 15 / 12

Žulová kostka
8-10 cm 
vzor nekonečná kruhová

Žulová dlažba 
nepravidelně štípaná drobná
s žulovými placáky

Žulová kostka
5-6 cm 
vzor kruh

Valounova dlažba
nepravidelná

Zatravňovací dlažba DOP
čtvercová zatravňovací deska
s mezerou 30 mm 30 / 15 / 12

Pochůzí šlapáky
lineární obdélníková deska

Lepený gumový mulč
30 mm  
s měkčeným podložím 50mm

Trávník

14



0 20104 40m
Lavička

Odpadkový koš

Nasvětlení fasády

Nástěnné světlo

Stropní svítidlo

Vjezd

Vysoká lampa

Nízka lampa

Vstup - soukromé budovy

Vstup - veřejné budovy

Infopanel / promoční panel

Stávající stromy

Nové stromy

Řešené území

Jednosměrný provoz

Vjezd

Vstup - soukromé budovy

Obousměrný provoz

Veřejné parkovací stání

Obytná zóna

Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu

Parkování jízdních kol

Cyklo-inline stezka

Soukromé parkovací stání

S

15

A

B

C

E

F

F

G

D



Osazovací plán
A  Zámecká Alej

Nová alejní stezka 
v zámeckém parku směřující 
od autobusového nádraží 
k hlavnímu vstupu kostela.

Acer platanoides 
‚Drummondii‘
listy při rašení světle 
růžové, posléze 
světle zelené, široce 
a pravidelně krémově 
bíle lemované

Acer platanoides
nese velké, široké, opadavé, dlanité, 
„pětiprsté“ listy sytě zelené barvy. Na podzim 
se mění do výrazných odstínů převážně 
oranžové, zlatavě žluté a později svítivě žluté

Prunus cerasifera Nigra
listy podlouhle vejčité či oválné a pokud je 
strom vysazen na plném slunci, jejich barva je 
temně vínová,
vhodný pro narušení jednolitě zelených 
zahrad nebo jako solitérní dřevina k odlišně 
vybarvené fasádě

Malus Royalty
sytě růžové květy 
s nádechem 
purpurové, temně 
vínové listy barvy 
lesklých listů

Taxus baccata 
‚SEMPERAUREA‘
vrchní strana 
na horních větvičkách 
keře výrazně žlutá 
v sezóně až oranžově 
zlatavá v zimě

Hibiscus syriacus
listy trojcípé, hluboce 
laločnaté, středně až 
tmavě zelené,
květy jemně fialové 
až levandulové barvy 
a otevřenými květy

Physocarpus 
opulifolius ‚DIABOLO‘
listy červeně-vínové 
barvy, 
chocholíky 
medonosných květů 
mají růžový nádech

Prunus laurocerasus
sytě až tmavě zelené 
lesklé kožovité listy,
drobné květy jsou 
bílé, voní po šeříku 
a mnohdy se objevují 
i na podzim

Amelanchier 
lamarckii
listy tmavě zelené 
barvy, na podzim se 
mění do sytě růžově 
až zářivě červené.

Acer pseudoplatanus ‚Leopoldii‘
koruna je kulovitá až široce oválná,
velké javorové listy jsou zelené a krémověbílé, 
na podzim se listy barví dožluta,
řapíky jsou vínově červené

B  Zámecký park
Doplnění vzrostlé zeleně.

C  Vstup zámku
Zdůraznění vstupu do zámku 
okrasnými stromy.

D  Farská zahrada
Vytvoření okrasného sadu 
plného barev. 

E  Parkování a komunikace
Vysázení odolných dřevin.

F  Živý plot v parku
Vytvoření měkkého ukončení 
části zámecké zahrady.
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Nízka lampa

Vstup - soukromé budovy

Vstup - veřejné budovy

Infopanel / promoční panel

Stávající stromy

Nové stromy

Řešené území

Jednosměrný provoz

Vjezd

Vstup - soukromé budovy

Obousměrný provoz

Veřejné parkovací stání

Obytná zóna

Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu

Parkování jízdních kol

Cyklo-inline stezka

Soukromé parkovací stání

S
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Mobiliář
01  Osvětlení budov 

ERCO Site

02  Promoční panely 
Použití stávajícího 
designu infopanelů.
Součásti bude 
zabudovaný digitální 
panel.

03  Osvětlení 
komunikací  
BEGA Asymmetric 
wide beam

04  Lavičky s 
opěradlem   
mmcite Miele 
LME751 / 752 
Konstrukce z hliníkové 
slitiny, sedák i opěradlo 
z dřevěných lamel.

05  Osvětlení 
sekundárních os 
BEGA Edge-lit 
pole-top luminaire

06  Lavičky u kostela 
mmcite Reforma 
REF410 
Ocelová konstrukce, 
sedák z dřevěných 
lamel.

07  Infopanely 
Použití stávajícího 
designu infopanelů.

08  Pobytové lavičky v 
parku
Ocelová konstrukce, 
sedák z masivních 
dřevěných trámů.

09  Odpadkové koše 
se stříškou  
mmcite Quinbin 
QB115 / 145 
Ocelové tělo, opláštění 
dřevěnými lamelami.

10  Stojany na kola 
mmcite Lotlimit 
Zinkovaná ocelová 
konstrukce opatřena 
nástřikem práškového
vypalovacího laku. 

11  Pitná fontána 
mmcite Hydro 410 
Sloupek a miska 
z nerezu.

12  Orientační systém 
mmcite OS
Ocelový zinkovaný 
sloup i celohliníkové 
směrovky opatřené 
nástřikem práškového 
vypalovacího laku.
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Propočet investičních nákladů stavby
KATEGORIE TYP POPIS JEDNOTKA POČET JEDNOTEK JEDNOTKOVÁ CENA CENA CELKEM BEZ DPH

Zeleň a její úpravy
Výsadba stromů Acer platanoides ‚Drummondii‘ ks 11 3,302 Kč 36,318 Kč

Sorbus aria ‚MAGNIFICA‘ ks 11 4,917 Kč 54,091 Kč
Acer platanoides ks 3 3,992 Kč 11,975 Kč
Prunus cerasifera Nigra ks 2 3,165 Kč 6,331 Kč
Malus Royalty ks 8 1,209 Kč 9,673 Kč
Amelanchier lamarckii ks 6 2,975 Kč 17,851 Kč
Acer pseudoplatanus ‚Leopoldii‘ ks 25 3,512 Kč 87,810 Kč
Výsadba stromů ks 66 4,030 Kč 265,980 Kč

Výsadba keřů Taxus baccata ‚SEMPERAUREA‘ ks 85 442 Kč 37,583 Kč
Prunus laurocerasus ks 85 247 Kč 21,004 Kč
Hibiscus syriacus ks 85 82 Kč 6,955 Kč
Physocarpus opulifolius ‚DIABOLO‘ ks 85 247 Kč 21,004 Kč
Výsadba keřů ks 340 91 Kč 30,940 Kč

Zatravněné plochy Trávník m2 8500 25 Kč 212,500 Kč
Likvidace Strojní odstranění křovin m2 30 79 Kč 2,370 Kč

Odstranění stromů - listnaté ks 49 8,520 Kč 417,480 Kč
Odstranění stromů - jehličnaté ks 4 7,350 Kč 29,400 Kč

Vybavení veřejného prostoru
Mobiliář Osvětlení budov ERCO Site ks 52 22,750 Kč 1,183,000 Kč

Osvětlení komunikací BEGA Asymmetric wide beam ks 26 63,440 Kč 1,649,440 Kč
Osvětlení sekundárních os BEGA Edge-lit pole-top luminaire ks 44 44,260 Kč 1,947,440 Kč
Infopanely ks 6 8,500 Kč 51,000 Kč
Promoční panely ks 2 16,529 Kč 33,058 Kč
Lavičky s opěradlem mmcite Miele LME751 / 752 ks 17 7,603 Kč 129,256 Kč
Lavičky u kostela mmcite Reforma REF410 ks 11 16,529 Kč 181,818 Kč
Pobytové lavičky v parku ks 4 6,281 Kč 25,124 Kč
Odpadkové koše se stříškou mmcite Quinbin QB115 / 145 ks 9 9,340 Kč 84,064 Kč
Stojany na kola mmcite Lotlimit ks 19 1,653 Kč 31,405 Kč
Pitná fontána mmcite Hydro 410 ks 1 9,917 Kč 9,917 Kč
Orientační systém mmcite OS ks 3 6,983 Kč 20,950 Kč
Dětské hřiště ks 2 490,000 Kč 980,000 Kč

Oplocení Cihlová zeď m3 120 5,997 Kč 717,241 Kč
Nové rozvody Kabelové vedení bm 1230 1,200 Kč 1,476,000 Kč

Úpravy povrchů
Plochy zpevněné Asfalt m2 530 740 Kč 392,200 Kč

Žulová kostka 8-10cm m2 2920 1,320 Kč 3,854,400 Kč
Žulová kostka 5-6cm m2 1425 1,320 Kč 1,881,000 Kč
Žulová kostka štípaná nepravidelná m2 680 1,320 Kč 897,600 Kč
Valounová dlažba m2 363 1,320 Kč 479,160 Kč
Zatravňovací tvarovka lineární k parkování m2 1320 1,549 Kč 2,044,680 Kč
Zatravňovací tvarovka čtvercová m2 120 1,320 Kč 158,400 Kč
Obrubníky a krajníky park bm 270 590 Kč 159,300 Kč
Obrubníky a krajníky vozovka bm 900 861 Kč 774,900 Kč
Pochůzí šlapáky m2 260 850 Kč 221,000 Kč
Lepený gumový mulč m2 175 1,260 Kč 220,500 Kč

Úpravy Revitalizace existujících povrchů m2 4880 240 Kč 1,171,200 Kč
Hrubé terénní úpravy nad 30 cm t 4378 120 Kč 525,312 Kč
Zahradní zemina t 750 430 Kč 322,500 Kč
Odstranění existujícího asfaltu m2 1353 1,020 Kč 1,380,060 Kč
Odstranění existující dlažby z kamenných kostek m2 927 306 Kč 283,662 Kč

Zužitkování existujícího materiálu
Žulová kostka 8-10cm m2 258 -999 Kč -257,742 Kč
Žulová kostka 5-6cm m2 62 -999 Kč -61,938 Kč
Valounová dlažba m2 363 -999 Kč -362,637 Kč
Trávník (předpoklad 30% z původního) m2 2550 -15 Kč -38,250 Kč

Celkem náklady bez DPH 23,834,286 Kč
DPH 5,005,200 Kč

s DPH 28,839,486 Kč
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