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03   
PARK U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ 

 
 



a) Anotace 
 
Koncepce vychází z funkční skladby území, návrh prostor dělí na dva základní funkční celky. 
Západní část pojímáme jako městský park - prostor definovaný Červeným kostelem, sýpkou,  
Wetekampovou hrobkou a památným bukem. 
Východní část má multifunkční charakter, předpolí jednotlivých veřejných budov propojujeme novým 
prostranstvím, vzniká "nové náměstí". 
 
Podstata návrhu vychází z provozních vztahů v území a v jejich jasném uspořádání. Základními limitami 
jsou nástupy do území a kompoziční vazby na město. 
Princip navržených komunikací vychází z provozních rozborů, do řešení jsou zaneseny prošlapy a 
stezky v trávníku. 
Nové komunikace zdůrazňují základní kompoziční osy - městská osa propojující území s náměstím a 
kulturním domem a osa ulice ČS. Armády směrem k sídlišti OKD. 
Současně nové cesty jasně definují nástupní body - od autobusového nádraží, od ul. Opavská u sýpky a 
vstupy z ul. ČS. Armády. 
Celý tento systém vnitřních cest je propojen hlavní páteřní parkovou cestou, která se vine celým územím 
a propojuje jednotlivé funkční části. 
Systém cest je doplněn celistvými zpevněnými plochami. Tyto jsou umístěny s vazbou na stávající 
stavby a v místech křížení cest. Vkládané plochy svým pojetím současně definují funkce v území. 
 
V části parkové citlivě doplňují památkové stavby a vymezují travnaté plochy, v částí občanské výstavby 
definují nová veřejná prostranství. Hlavním motivem východní poloviny území je scelení 
fragmentovaného prostoru do ucelené nové veřejné plochy "náměstí". 
 
Provozní uspořádání je doplněno koncepcí zeleně, která alejemi posiluje kompoziční osy, vytváří v parku 
pobytové louky a izolačními plochami živých stěn odděluje funkčně odlišné části. 
 
Základním motivem návrhu je vytvoření soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení, s ohledem 
na celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského komfortu. 
 
 
b) Základní principy navrhovaného architektonicko - urbanistického řešení 
 
Princip návrhu je založen na soudobém, kompozičně a provozně jasném řešení, s ohledem na celkovou 
udržitelnost, pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského komfortu. 
 
Koncepce vychází z funkční skladby území, návrh prostor dělí na dva základní funkční celky. 
Západní část pojímáme jako městský park - prostor definovaný Červeným kostelem, Wetekampovou 
hrobkou a památným bukem. 
Východní část má multifunkční charakter, předpolí jednotlivých veřejných budov propojujeme novým 
prostranstvím, vzniká "nové náměstí". 
 
Podstata návrhu vychází z provozních vztahů v území a v jejich jasném uspořádání. Základními limitami 
jsou nástupy do území a kompoziční vazby na město. 
Princip navržených komunikací vychází z provozních rozborů, do řešení jsou zaneseny prošlapy a 
stezky v trávníku. 
Nové komunikace zdůrazňují základní kompoziční osy - městská osa propojující území s náměstím a 
kulturním domem a osa ulice ČS. Armády směrem k sídlišti OKD. 
Současně nové cesty jasně definují nástupní body - od autobusového nádraží, od ul. Opavská u sýpky a 
vstupy z ul. ČS. Armády. 
Celý tento systém vnitřních cest je propojen hlavní páteřní parkovou cestou, která se vine celým územím 
a propojuje jednotlivé funkční části. Tato hlavní tepna parku je pojata ve formě gradující křivky, reagující 
na strukturu území. Stezka je zdůrazněna užitým materiálem, česaný světlý beton, jenž zvýrazňuje její 
funkci v území.   
Systém cest je doplněn celistvými zpevněnými plochami. Tyto jsou umístěny s vazbou na stávající 
stavby a v místech křížení cest. Vkládané plochy svým pojetím současně definují funkce v území. 



V části parkové citlivě doplňují památkové stavby a vymezují travnaté plochy, v částí občanské výstavby 
definují nová veřejná prostranství. Hlavním motivem východní poloviny území je scelení 
fragmentovaného prostoru do ucelené nové veřejné plochy "náměstí". 
Řešený prostor je nově také výrazně definován rozšířeným obvodovým chodníkem pro společný pohyb 
chodců s cyklisty.  
 
U Červeného kostela vzniká jasně definovaná dlážděná plocha, která je od okolních ploch oddělena 
travnatými a vegetačními plochami. Hlavní přístup ke kostelu od rušné Opavské ulice je ohraničen 
habrovou stěnou - odkaz na původní hřbitovní zeď s branou. 
 
V prostoru u Wetekampovy hrobky a současně na křižovatce parkových cest je definována mlatová 
plocha, místo k zastavení a zklidnění v rušném dni, plocha je doplněna vodním prvkem - pítkem s 
dubovými lavicemi. Tato plocha je přidružena k parkovému chodníku v městské ose a tvoří přirozený 
protipól prostranství před kulturním domem. Městská osa dále vrcholí v nově definované louce kolem 
památného stromu a to i změnou povrchu chodníku, který přechází z řádkové kamenné dlažby do 
zatravněné dlažby z kamenných kostek.  
 
Objekt sýpky ponecháváme na místě - kompozičně jasně definuje rozhranní parku a hlavní dopravní 
tepny města, současně je vstupní branou města. Považujeme urbánní funkci této stavby nadřazenou 
nad rozšiřováním dopravní plochy křižovatky ul. Opavské a ČS. Armády. 
Při asanaci objektu sýpky by došlo k rozvolnění předpolí centra, dopravní ruch by se dostal do přímého 
kontaktu s parkem a bytovým domem, Červený kostel by byl obklopen dopravními plochami. 
Kolem sýpky vkládáme nové dlážděné prostranství, jako pobídka k oživení stavby a jejímu zapojení do 
parku. Budoucnost objektu sýpky vidíme ve vložení nových funkcí, které budou v kontrastu s původní 
mohutností a strohostí sýpky. 
Nové využití by mělo přilákat mladé lidi do prostoru, nabízí se kombinace výstavních prostor s kavárnou 
a v patrech např. co-working centrum nebo inkubátory pro mladé firmy. 
 
V místě styku hospodářského dvoru učiliště navrhujeme odsunutí stávajícího plotu k uvolnění prostoru 
aleje městské osy. Nové odclonění dvoru navrhujeme dřevěným oplocením ve formě treláže s 
kvetoucími popínavkami. 
 
Bytový dům začleňujeme do parku, s vazbou na vstup do objektu vyčleňujeme menší dvorek, který je 
odcloněn terénním valem s výsadbou habrového živého plotu. 
 
Doprava 
Návrh respektuje dopravní síť okolních komunikací a zachovává stávající nástupy do území. 
Křižovatku ul. ČSA a Opavská neměníme z výše popsaných důvodů - ohraničení vstupu do města a 
definování parku u Č. kostela. Pro lepší přehlednost v místě odbočení na ul. ČSA navrhujeme zvětšení 
poloměru obruby a předláždění prostoru kolem sýpky. Současně pro lepší orientaci v prostoru 
doporučujeme odstranění velkoplošných reklam na štítech budov. 
 
Uvnitř území navrhujeme systém pěších a cyklo cest. Středem probíhá hlavní tepna spojující podélně 
celý prostor, kolmo na území jsou vedeny městské chodníky, příčné trasy navazující na současné vstupy 
s doplněnými menšími spojkami - zkratkami. 
Parkové cesty jsou dimenzovány na společný pohyb chodců a cyklistů, nedochází k jejich dělení. 
 
Ve východní části zachováváme , z ul. ČSA, stávající vjezd motorových vozidel do území, měníme režim 
této místní komunikace na zónu 30. 
Pro zklidnění vkládáme do MK zpomalovací dlážděné prahy. 
Plochy parkovišť a jejich umístění v podstatném neměníme, doplňujeme nová stání a zjednodušujeme 
celkovou organizaci dopravních ploch. 
 
V současnosti je v území přibližně 100 stání a to převážně před poliklinikou (42) a v zadní částí území za 
objekty učiliště a polikliniky (54). 
Nově v území upravujeme parkovací plochy před poliklinikou na 65 stání, dále v prostoru zázemí učiliště 
a polikliniky umisťujeme 69 stání. 



V prostranství mezi bytovým domem a sýpkou navrhujeme nové plochy parkovacích stání v počtu 13. 
Celkový počet stání je 147. 
 
Zeleň 
Řešení zeleně spočívá v citlivém odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu (nemocných, 
poškozených, přestárlých) a přehoustlých skupin s cílem uvolnění cílových jedinců. Kompozičním cílem 
je nabídnout volnější, slunnější pobytové travnaté plochy. Veškeré významné dřeviny jsou zachovány a 
do řešení zakomponovány, a to současně s posílením stromořadí v kompozičních osách. Cílem je 
„provzdušnění“ prostoru a zajištění pocitové bezpečnosti. 
 
Etapy 
Vzhledem k velikosti řešeného území a předpokládaným nákladům na realizaci navrhujeme postupnou 
etapizaci. Návrh ukazuje komplexní podobu prostoru, celek je možné rozčlenit na dílčí ucelené části,  
jednotlivé etapy na sebe mohou vzájemně navazovat. 
 
 
c) Rozvržení funkcí v řešeném území 
 
Funkční členění vychází ze stávající struktury zástavby. V západní části ve vazbě na centrum města v 
kontextu s historickými objekty situujeme veřejný park, jenž je protnut komunikačními tahy pěších a 
cyklistů. Objekty kostela a hrobky zvýrazňujeme zpevněnými plochami. Objekt sýpky ukončuje park a 
novou dlážděnou plochou umožňuje pohyb chodců ve směru ul. Opavské. Vedle sýpky zachováváme 
objekt bytového domu s odděleným dvorem. 
Východní část území má odlišnou skladbu, jsou zde umístěny veřejné budovy a dopravní plochy. 
Rozdrobenou strukturu sjednocujeme nový veřejným prostranstvím s funkcí náměstí, do kterého jsou 
situovány vstupy do objektů. 
Zcela na hraně území při ul. ČSA organizujeme parkovací stání, jihozápadní část území je definována 
jako zázemí stávajících staveb, návrh vytváří přehlednou strukturu parkovacích stání a pojízdné 
komunikace. 
 
 
 
  


