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ANOTACE 

Prostranství u kostela a zámku v Hlučíně je místo s dlouhověkou historií a jedinečným 
charakterem. Organickými přestavbami dominant zde vznikl  napínavý prostor, kde otevřené 
plochy s širokým rozhledem přirozeně přecházejí v romantická zákoutí. 
Záměrem je tyto specifické až protikladné charaktery podpořit a dále rozvíjet. Ústředním 
motivem návrhu jsou dva okruhy cest, které procházejí okolo kostela a zámku, aby se 
protnuly u věže kostela. Zde vzniká nové Kostelní náměstí.  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Základní principy navrhovaného architektonicko – krajinářského řešení 
Prostranství u kostela a zámku v Hlučíně je místo s dlouhověkou historií a jedinečným 
charakterem. Organickými přestavbami dominant zde vznikl  napínavý prostor, kde otevřené 
plochy s širokým rozhledem přirozeně přecházejí v romantická zákoutí. Záměrem je tyto 

specifické až protikladné charaktery podpořit a dále rozvíjet.  

  Mimo rozdílných vizuálních charakteristik je při současném stavu patrný také 
rozdíl ve využívání východní a západní části území. Zadní trakt zámku má charakter klidného 
(zapomenutého) parku, který ale narušuje hluk z dopravy. Prostranství před kostelem a 
zámkem je znatelně rušnější. Mezi institucemi zde proudí více lidí než na nádvoří zámku. 
Chaotická organizace dopravy a hlavně parkovacích stání ale nenabízí prostor pro bezpečný 
pobyt. Jeden z hlavních předpokladů revitalizace území je proto změna organizace dopravy.  

 Ústředním motivem návrhu jsou dva okruhy cest, které procházejí okolo kostela a 
zámku, aby se protnuly u věže kostela, kde vzniká nové ,,Kostelní náměstí“. Zámecký okruh 
je koncipován na široké rozhledy do parku a nádvoří zámku. Okruh okolo kostela má naopak 
intimnější charakter. Oba okruhy jsou v co největší míře očištěny od dopravy v klidu. Ta je 
umístěna na vnější stranu cest, tak aby nerušila výhledy na architektonické dominanty.   

 

Rozvržení funkcí v řešeném území 
 

Hlavní aktivní pobytovou plochou je navržené Kostelní náměstí. Je umístěnov křižovatce 
pěších tras i pohledových os v území. V jeho těžišti je pak umístěn nový vodní prvek. Na 
další místa zajímavých výhledů upozorňuje umístění laviček a lehátek.  
 Plocha nádvoří zámku je koncipována jako klidnější část, do které mohou expandovat 
okolní instituce. Je zamýšlena pro konání kulturních akcí. Zahrádka kavárny zůstává 
zachována. 
 Zmírnění přechodu zadních traktů budov do Kostelního náměstí se inspiruje 
stávajícím stavem v severní části území, kde se zámkem v těsné blízkosti sousedí zahrady 
domů. V navazující linii je potom okolí ulice Farní řešeno vytvořením drobných 
´předzahrádek´.  Ty jsou lemovány výsadbami nižších keřů a trvalkových záhonů.  

 

Popis koncepce řešení dopravy  

 Návrh usiluje v první řadě o bezpečnost a komfort pěších uživatelů. Dopravní řešení 
ale bere ohled také na  architektonickou hodnotu a kulturní potenciál řešeného území. Území 
je navrženo jako pěší zóna s povoleným vjezdem všech vozidel. To umožní hlavně bezpečný 
pohyb chodců a cyklistů. Přínosem je i možnost redukce počtu svislého dopravního značení v 
exponovaných průhledech na kostel a zámek. Podobně jako na vedlejším Mírovém náměstí je 
povrch řešen úrovňově s materiálovým odlišením komunikací pro motorová vozidla případně 
umístěním zahrazovacích sloupků. Na některých vjezdech jsou umístěny sklopné zahrazovací 
sloupky (např. přístup k faře v prostoru za kostelem) pro umožnění vjezdu vozidel údržby. 
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 Ulice Farní je navržena jako jednosměrná s obousměrným provozem cyklistů. 
Stávající částečně neregulované parkování je nahrazeno podélným parkováním po obou 
stranách komunikace, které umožňuje umístění drobných předzahrádek bytových domů.  

Část zámeckého okruhu na severo-východní straně je zpřístupněna pro průjezd vozidel 
majitelů nemovitostí, zaměstnanců institucí a ZTP. Je navržena jako jednopruhová 
obousměrná komunikace s výhybnami.  

 Oproti stávajícím 21+1 značeným stáním je v území navrženo 34 stání + 2 stání ZTP. 
V severní části řešeného území je umístěno vyhrazené parkoviště pro zaměstnance institucí a 
jedno stání pro ZTP. Parkovací stání v prostoru nádvoří zámku jsou určena na krátkodobé 
stání pro účely zásobování nebo konání kulturních akcí. Návrh do budoucna počítá se 
zrušením stávající odstavné plochy v prostoru nádvoří zámku. To je ale možné provést v 
pozdější etapě rekonstrukce území.  Ostatní parkovací stání v území jsou určena 
návštěvníkům. 

 Pochozí plochy jsou sklonově řešeny tak, aby vyhovovaly osobám se sníženou 
schopností pohybu. Výjimkou je ulice Promenádní, kde jsou pro pohodlnější pohyb zrušeny 
stávající schody .  

 Navržení nového propojení s bývalým zámeckým parkem doporučujeme řešit 
úrovňově. A to výhledově v návaznosti na vybudování obchvatu města a realizaci dalších 
opatření na zklidnění ulice Ostravské. Navržení nového podchodu pod Ostravskou by v 
území působilo rušivě.  

 

Popis koncepce řešení zeleně 

 

Koncepce řešení zeleně vychází ze základního členění charakterů území. Zámecký okruh je 
navržen jako parková plocha s průhledy přes celé území. Základem stávajícího řešení 
vegetačních úprav je okruh stromů lemující zámek, ten je v severní a východní části doplněn 
javory v dostatečném rozponu.Podobně jako v případě parkovacích stání, jsou nové stromy 
navrženy na vnější hranu okruhu, aby byly zachovány průhledy  

Prostor mezi kostelem a zámkem je ponechán s několika solitérními stromy kvůli zachování 
pohledových os a širokých rozhledů na obě dominanty.  

Výraznější nové výsadby jsou navrženy v jižní části území. Pod farní zahradu umisťujeme 
menší ovocný sad. 

 Dešťové vody z území budou svedeny do vegetace. Část zeleného pásu mezi kostelem 
a Farní ulicí je navržena jako dešťový záhon – vsakovací průleh, které pojme část dešťových 
vod. Velký průleh je navržen na jižní hranu území (pod sad). V ideálním případě může průleh 
nahradit stávající žlab podél Ostravské ulice. 
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Zdůvodnění materiálového řešení 

V návaznosti na nově zrekonstruovanou část komunikace navazuje povrch komunikací a   
hlavního pobytového prostoru před kostelem v dlažbě z žulové kostky 10/10, kladené do 
oblouku.  V místech křížení směrů motorové dopravy jsou pěší části odlišeny dlažbou z malé 
žulové kostky 6/6.  Na nádvoří zámku bude zrekonstruováná valounková dlažba. Ta rámuje 
hlavní část nádvoří zámku s výjimkou  hlavních tras křižujících náměstí. Ten je z důvodu 
větší pohodlí chůze provedena v malé žulové kostce. V místě, kde jedna z os přechází do 
parku, navazuje zámecký okruh v mlatu. Přechod mezi nádvořím a parkem naznačuje v místě 
uvažované dostavby muzea valounová dlažba s vegetační spáro, která postupně přechází v 
travnatou plochu.  

 Pro zmírnění hluku z dopravy na nádvoří zámku je navržena výměna plotu s 

doplněnou výsadbou keřů po obvodu Ostravské ulice. Materiálově plot navazuje na plot farní 
zahrady. Dřevěný plot byl zvolen jako jednotné řešení pro zmírnění rušivých prvků v území 
(trafostanice, kontejnery…). 

 Mobiliář byl volen s ohledem na historické prostředí. Lavičky byly zvoleny tak, aby 
zároveň nabízely různé možnosti využití.  Odpadkové koše jsou navrženy ve dvou 
variantách-větší s 3 nádobami na třídění odpadu- ty jsou umístěny při hlavních pěších trasách, 
a menší s nádobou na komunální odpad. Ty jsou umístěny v pohledově exponovnějších 
částech. 

 Vybavení pro kulturní akce, výstavy není navrženo jako stabilní součást prostranství. 

Informační panely jsou umístěny při hlavním vstupu do území ulicí Farní.  

Veřejné osvětlení doplňuje charakter prostředí. Komunikace lemují vyšší lampy – 6m, 

pobytové plochy osvětlují 4m lampy. Zákoutí jsou osvětlena zemními svítidly. 

 Vodní prvek je navržen na prostranství u kostela. Je navržen jako mírná prohlubeň v 
dlažbě s výtrysky, tak aby byla voda snadno přístupná. Mimo sezónu pak prvek působí jako 
součást povrchu náměstí.  

 

Popis možností etapovitého řešení výstavby (označení prioritních staveb) 

1. Etapa: Pro fungování a bezpečný pohyb v území je nejzásadnější úprava organizace 

dopravy v okolí kostela a před zámkem, která umožní vytvoření nového Kostelního 

,,náměstí“ s pobytovým potenciálem.  

2. Etapa: Druhou částí by mělo být dotvoření zámeckého okruhu a rekonstrukce nádvoří 

zámku. Odstraněno by mělo být také parkoviště v pohledové ose kostela.  

3. a 4.Etapa: je pak úprava plochy ,,pod hradbami“ Výsadba ovocných stromů jižně pod 

Hrnčířskou ulicí a úprava farní zahrady. 
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Základní bilanční výpočet parkovacích stání 

 

Druh stavby: kostel  

Počet účelových jednotek -sedadel:    360 

Počet účelových jednotek na 1 stání:     8 

Počet stání       45 

 

Druh stavby:Dům dětí a mládeže (použita kategorie střední škola, učiliště) 

Počet účelových jednotek -student:     60   

 Počet účelových jednotek na 1 stání:     10 

 Počet stání       6 

 

Druh stavby: Muzeum 

 Počet účelových jednotek -Plocha pro veřejnost (m2): 230 

Počet účelových jednotek na 1 stání:     50 

 Počet stání       4,6 

 

Druh stavby:Knihovna 

Počet účelových jednotek - Plocha pro veřejnost (m2): 300m2 

 Počet účelových jednotek na 1 stání:     20 

 Počet stání       15 

 

Druh stavby:Kavárna 

Počet účelových jednotek -Plocha pro hosty(m2):  67 

 Počet účelových jednotek na 1 stání:     4 

 Počet stání       16,75 
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Druh stavby: Školící a setkávací prostory (klub důchodců, školení dětí) 

Počet účelových jednotek – posluchačů:    35 

 Počet účelových jednotek na 1 stání:     3 

 Počet stání       11,67 

 

Suma počtu stání:      99,02 

Součinitel vlivu stupně automobilizace:  1 

Součinitel redukce počtu stání:    0,4 (charakter území – historické jádro) 

   Výsledný počet stání: 40 
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