
anotace návrhu

V návrhu vycházíme z hodnot území. Ctíme současné stavby. Každá z nich vytváří svým vstupem pevný bod 
v území. Kolem těchto staveb navrhujeme vznik sedmi zahrad, menších dílčích celků, které čistíme od nánosů 
a umocňujeme jejich kvality. Území hierarchizujeme od veřejných po zcela soukromé prostory. Podporujeme 
přirozené směry pěších tras, dáváme smysl stromům, přidanou hodnotu zdím jako vymezujícím prvkům.
Návrh se snaží být adekvátní odpovědí na význam prostor v organismu města, neokázalým, civilním.



sedmero zahrad

V území se momentálně nachází nesourodé shluky budov. Nesourodé objemy, funkcí i orientací. Obdobně, jako 
samotný Hlučín prošel divokým vývojem ve své vlastní historii, také řešené území, tušíme, doznalo v minulosti 
několik výrazných změn v užívání, koncepci. Z každého období se do dnešního dne zachovala vrstva, které ale 
dohromady netvoří harmonický celek. Máme zde pozůstatky původního hřbitova, Červený kostel, Wetekampovu 
hrobku, najdeme zde také majestátní objekt sýpky. Z novějších vrstev se zde nachází cihlový polyfunkční dům 
a bytový dům. Posledními příspěvky mezi stavbami jsou veliké objekty polikliniky a učiliště. Domy nedrží jasnou 
uliční čáru, ale ani se nechovají jako jasné solitéry uprostřed parku. Nemají shodnou orientaci vstupů. 

Stavby jsou doplněny spoustou vzrostlé zeleně. Stromy jako takové bývají vždy nositelem kladné hodnoty, zde 
je však jejich rozmístění a kvantita taková, že ve svém důsledku přispívají k celkové roztříštěnosti území a těžko 
uchopitelným prostorám. Je to ulice? Je to park? Něco mezi tím?

V návrhu vycházíme z hodnot území. Ctíme současné stavby, jejich funkce i orientace. Každá z nich vytváří svým 
vstupem pevný bod v území, ke kterému se vztahuje lokální dění. Kolem těchto staveb (a v jednom případě 
centrálně kolem památného stromu) navrhujeme vznik sedmi zahrad, menších dílčích celků, které čistíme 
od nánosů a umocňujeme zásahy jejich kvality. Dáváme jim konkrétní funkce. Těchto sedm zahrad má také 
rozdílný režim provozu, od naprosto soukromého prostoru okolo bytového domu, přes semi-privátní plochy 
zadních dvorů polikliniky a učiliště až po naprosto veřejné předprostory těchto institucí a pak hlavně parku 
v okolí památného buku a Červeného kostela. Toto zracionalizování prostor výrazně zjednoduší orientaci 
kolemjdoucích a také přispěje k lepší údržbě společných prostor a pocitu sounáležitosti s daným místem.

Návrh respektuje stávající pěší trasy v území. Nevytváří jim žádné bariéry a naopak je podporuje vysypanými 
cestami. Podporujeme také hlavní osy a zvýrazňujeme důležité body zpevněnými plochami ve tvaru různě 
velkých a orientovaných čtverců. Styčných hran mezi prostory s rozdílným provozem využíváme k vystavění nízké 
zídky reminiscencí na dávno v místě zaniklé hřbitovní zdi, které zároveň poskytují možnost osazení lavičkami.

Návrhem redukujeme nevhodné stromy a dřeviny. Pročištění zvýrazní významné objekty a památný strom. 
Původní stromy poté koncepčně doplňujeme do alejí podél hlavních os a parkovacích prostor. Volně umístěné 
stromy doplňujeme do pravidelných rastrů. V jednotlivých zahradách se střídají volná prosvětlená místa 
se stinnými prostory pod stromy.

Materiálové řešení se podřizuje celkovému dojmu neokázalosti, civilnosti. Povrchy jsou tvořeny broušeným 
betonem, který je příjemný na dotek, ale zároveň umožňuje pohodlný pohyb, pěšinky a okolí památného buku 
jsou vysypány mlatem. Mobiliář je skromný, omezuje se na lavičky vsazené do zdí, nenápadné odpadkové koše, 
stojany na kola před vstupy do veřejných budov a na nenápadné sloupy pouličních lamp. Noční osvětlení se týká 
pouze hlavních os a nasvícení průčelí Červeného kostela a Wetekampovy hrobky.

Drobnou úpravou v návrhu prošla dopravní infrastruktura, konkrétně variantní křižovatka u sýpky, kde 
navrhujeme malý kruhový objezd. Ten jednak zpomalí vjíždějící auta do městské zástavby a jednak eliminuje 
potřebu odbočovacích pruhů pro vjezd do ulice ČSA. V návaznosti na to navrhujeme také dělící pás 
se stromořadím mezi sýpkou a velkou křižovatkou u autobusového nádraží.



Sedmero zahrad, bráno postupně:

Zahrada u Červeného kostela je vstupní prostorem do celého území přímo z autobusového nádraží. Vnitřní volný 
prostor zahrady je sevřen mezi Červený kostel, Wetekampovu hrobku, sýpku a rastry stromů. Nově vysazené 
stromy doplňují původní stromy a tvoří akustickou bariéru od silnice. Předprostor sýpky je vyvýšen na výšku 
vnitřní podlahy. Slouží jako pódium pro kulturní akce, sezení a poskytuje také bezbariérový přístup. Obvod 
zahrady je lemován kamennou zídkou, do které jsou vsazeny lavičky k sezení. Triangl Červeného kostela, 
Wetekampovy hrobky a sýpky může v budoucnu tvořit galerijní prostor.

Dvůr učiliště je potom navržen jako poloveřejný prostor. Optimalizujeme zpevněné plochy pro parkování, které 
doplňujeme alejí stromů. Směrem k veřejnému parku navrhujeme malé sportovní hřiště, které je od parku 
odděleno nízkou kamennou zídkou. Dopoledne může hřiště sloužit učilišti a odpoledne veřejnosti.
Dvůr polikliniky je podobným prostorem, který však poskytuje navíc zázemí pro zásobování lékáren 
a polikliniky.

Předprostor polikliniky tvoří reprezentativní a bezbariérové vstupní prostory poliklinice a lékarně. Předprostor je 
otevřen až k ulici Československé armády. Optimalizujeme zde veřejné parkovací plochy. Doplňujeme alej u ulice 
Československé armády. V jižní části vysazujeme nový rastr stromů.

Předprostor je vymezen učilištěm a cihlovým polyfunkčním domem a charakterem i funkcí navazuje 
na předprostor polikliniky.

Zahrada u památného buku je otevřeným veřejným prostorem, ve kterém se kříží hlavní městské osy. Vytváříme 
předprostor polyfunkčnímu domu a zvýrazňujeme památný strom. Doplňujeme alej u ulice Československé 
armády a městské osy směrem k centru. Obvod zahrady je lemován kamennou zídkou, ve které jsou vytvořeny 
lavičky k sezení.

Nárožní zahrada je navržena jako polosoukromý prostor k bytovému domu. Zahrada je od parku oddělena 
nízkou kamennou zídkou a od ulice alejí stromů. Před bytový dům navrhujeme parkování pro jeho obyvatele. 
K odstínění křižovatky narhujeme nový rastr stromů a potom také průchod od sýpky k nově navrženému 
kruhovému objezdu.


