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OZNAČENÍ STAVBY A POZEMKU 
Řešené veřejné prostranství a park u Červeného kostela představuje souhrn několika parcel, 
jejichž grafické zobrazení na základě soutisku katastrální a technické mapy je součástí 
výkresové části. Řešené území se nachází v centrální části města Hlučín, západně od 
Mírového náměstí, a je vymezeno následujícími ulicemi a objekty: 

- Na severovýchodě – rodinnými domy se zahradami č.par.224/4 , 224/2 
- Na východě frontou rodinných domů se zahradami, stanicí zdravotnické záchranné 

služby č. parcely 172/1, 172/5 a 172/6 
- Na severozápadě frontou objektů při ulici ČSA, Finančním úřadem 
- Na jihozápadě ul. Opavská a objekty při ulici, obchodním domem Billa, bytovým 

domem č. parcely 204 
- Na jihu nově zrekonstruovaným autobusovým nádražím 

 
Řešené území je rozděleno na dvě části. Část celého řešeného území je patrná z výkresové 

dokumentace. První realizační etapa je menší a pracuje s prostorem před červeným 

kostelem a sýpkou, prostorem bývalého hřbitova a parku až k obslužné komunikaci u nové 

polikliniky.  

V současnosti je dle platného územního plánu území využíváno částečně jako plochy parků a 

veřejné zeleně, plochy hromadného bydlení (bytový dům), plochy občanské vybavenosti 

(budova staré polikliniky, nová poliklinika, Červený kostel, učiliště) a plochy pro dopravu 

v klidu (autobusové nádraží). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešené území vnímáme jako významné místo se silnou kulturní a duchovní historií a 

s urbanistickými vazbami na blízké historické jádro Hlučína. Po více než 40 let bylo místo 

opomíjeno a sloužilo pouze pro pěší tranzit, zejména mezi náměstím, autobusovým 

nádražím a poliklinikou. Parter, zeleň a povrchy jsou zastaralé, neudržované a využití místa 

neodpovídá jeho pobytovému potenciálu a soudobým potřebám obyvatel města. V území se 

nachází několik historických objektů zapsaných na seznam kulturních památek, významný 

památný strom a budovy občanské vybavenosti celoměstského využití. Místo má charakter 

parku s rozptýlenou pavilónovou zástavbou, ačkoliv nikdy nebylo vědomě koncipováno jako 

pobytový park.  

Cílem koncepce je zapojit místo do města jako multifinkční pobytový prostor, všemi 

možnými prostředky práce s parterem. Ve své celistvosti je řešené území členěno na čtyři 

hlavní prostory s různou funkcí a atmosférou: prostor bývalého hřbitova, prostor před 

červeným kostelem s vazbou na sýpku, prostor parku v okolí bývalé poliklinky a prostranství 

v okolí nové polikliniky a učiliště. Koncepce návrhu všechna tyto místa propojuje v jeden 

přehledný a jasně definovaný celek, který vhodně integruje četné významné dominanty 

(Evangelický kostel, Hrobka rodiny Viléma Wetekampa, špýchar, stará poliklinika, památný 

strom).  

 

1.1. PROSTOR BÝVALÉHO HŘBITOVA  

Koncepce návrhu pracuje s okolím červeného kostela a Wetekampovy hrobky s ohledem na 

historickou stopu bývalého hřbitova a jeho pietní charakter. Definujeme ho jako svébytný 

tichý park, geometricky pravoúhle vymezený lemem z červených cihel s květinovými záhony 

a živými ploty. Pěší komunikace je navržena dvěma na sebe kolmými pěšinami protínající se 

v symbolický kříž. Wetekampova hrobka i červený kostel dostávají do svého nejbližšího okolí 

půdokryvný podrost, který jim vytvoří zelený koberec s barevnými akcenty jarních květin. 

Vstup do červeného kostela je v duchu hlavního materiálu vydlážděn dlažbou z červených 

cihel, která se dále promítá do dalších prvků parteru. Pracujeme s otevřeností a pietní 

atmosférou tohoto místa, s průchodností, možnosti pozastavení, se společenským a 

kulturním potenciálem, který již započal provozem úspěšné galerie v červeném kostele. 

 

1.2. PROSTOR PŘED ČERVENÝM KOSTELEM A SÝPKOU 

Dominantu červeného kostela doplňujeme adekvátně dimenzovaným vstupním 

předprostorem, který navazuje na klínovitý dlážděný prostor umožňující příčnou pěší vazbu 

ve směru centrum – Billa, zároveň integrující budovu bývalého špýcharu. Prostor je 

doplněný ozeleněnou plochou podél ulice Opavská a řadou stromů (lípy), které centricky 

navazují na zde již vysazené lípy. I když je prostor v blízkosti rušné komunikace lze jej oživit 

k setkávání, zejména podaří-li se revitalizovat špýchar. Špýchar je pozůstatkem 



Rotschildových statků, a společně s bytovým objektem přes ulici tvoří dvojici dominant, 

které svírají vjezd do města z opavského směru. Dle našeho názoru je tuto dvojici objektů 

potřeba zachovat a ve spolupráci se soukromým vlastníkem je nutné usilovat o vhodnou 

konverzi sýpky pro společenské, komerční, případně kulturní účely.  

 

1.3. PARK A VZTAH K UČILIŠTI 

Řešený park je v širších vztazích Hlučína analogický k parku u kulturního domu. Obě místa 

byla zrealizována po asanacích na konci 60.let 20.století. Park u KD bude v nejbližším období 

revitalizován. Trojúhelníkový nálevkový předprostor v ústí ulice Ostravská je analogií k 

navrhovanému ústřednímu prostoru v parku u bývalé červené polikliniky, jehož dominantou 

je památný strom. Návrh zapojuje památný buk lesní kompozičně i významově do centra 

parku a do průhledové osy při pohybu v řešeném území. Při příchodu od náměstí se pěšina 

otevírá do ústředního pobytového místa, kde umisťujeme dlouhou lineární lavičku, která 

vytváří pomyslná záda bytovému domu, a kašnu. V letních měsících lze toto ústřední místo 

doplnit mobilním stánkem s občerstvením. Premisou koncepce je demolice stávajícího 

skladu učiliště, a posunutí hrany parku severněji, což otevírá průhledy při příchodu od 

náměstí a zlepšuje propojení centra města s poliklinikou. 

  Park je protkán organickou sítí pěšin, která reflektuje frekventované pěší vazby 

a respektuje polohy zachovaných stromů. Pěšiny záměrně navádějí do parku k ústřednímu 

prostoru, kde se potkávají, a nevedou pěší podél parku jako je tomu dnes. V rámci parku 

navrhujeme také několik zkratek, které budou materiálově odlišeny od hlavních tras. Jedna 

z nich je mezi učilištěm a bývalou poliklinikou, druhá „obchází“ památný strom a směřuje 

k obchodnímu domu Billa. Důležitou součástí parku jsou vstupy do objektů, zejména do 

bývalé červené polikliniky (dnes polyfunkční objekt s firmami) a do učiliště.  Navrhujeme 

přemístění bezbariérové rampy před vstupem do učiliště a uvolnění místa pro nový strom 

s posezením. Rampu umisťujeme vedle hlavního schodiště, do prostoru mezi budovy 

rehabilitace a učiliště.  

Utilitární nádvoří učiliště z jižní strany je dnes tvořeno asfaltovou plochou, na které je 

nakresleno hřiště, a ocelovým požárním schodištěm. Asfaltovou plochu z části začleňujeme 

do parku a z části na ní vytváříme další parkovací místa. Prostor pro parkování a park 

oddělujeme živým plotem, který zamezí nežádoucímu pohledu na parkovací stání a zároveň 

opticky oddělí provoz učiliště a parku. Na venkovní ocelové schodiště umisťujeme nerezovou 

síť s popínavkami z lineárního záhonu podél schodiště.  Stávající nádvoří je v nevhodném 

vztahu k bývalému hřbitovu (dřevěný plot, přízemní stavba učiliště). Navrhujeme tuto jižní 

hranu opatřit gabionovou stěnou, která by díky popínavé zeleni vytvářela zelené pozadí pro 

Wetekampovu hrobku.  Prostor vzniklý díky této stěně by mohl nahradit zbouraný 

skladovací prostor. 

Soukromý bytový dům chápeme jako součást situace a v návrhu vymezujeme domu 

polosoukromou zahradu oddělenou od parku živým plotem. Rovněž reagujeme na nové 

parkoviště a novou polohu vjezdu k bytovému domu, který je v současné době ve výstavbě. 



Rozestavěné parkoviště začleňujeme do návrhu a doplňujeme prostor o další parkovací stání 

v prostoru těžiště u sýpky a červeného kostela.  

 

1.4. OKOLÍ NOVÉ POLIKLINIKY 

S ohledem na primární funkci dopravní obsluhy navrhujeme zpřehlednění předprostoru 

polikliniky a zkapacitnění přístupových tras pro pohyb a pobyt návštěvníků. Stávající izolační 

zelený pás západně od polikliniky ponecháváme a podporujeme doplňkovou výsadbou 

stromového patra podhlednými dřevinami. Maximalizujeme parkovací kapacity a zároveň 

zlepšujeme pobytové plochy u vstupů, bezbariérovou přístupnost objektů a pěší bezpečnost. 

Volné plochy v trávnících doplňujeme potřebnými stromy, které zvýší vizuální i ekologickou 

hodnotu místa.    

V návrhu naznačujeme možnost doplnění přechodem pro chodce v ulici ČSL Armády 

s vazbou na vstup do polikliniky. Přechodem se aktivuje zanedbaná západní strana ulice ČSL 

Armády, kde jsou bytové domy a chodník s vazbou na sídliště OKD. 

1.5. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PARTERU 
S ohledem na limitované investiční náklady je v parteru počítáno s použitím standardních 

povrchů, materiálů a mobiliáře, které podporují hierarchii a charakter jednotlivých prostor. 

Předprostor červeného kostela a sýpky je uvažován v betonové zámkové dlažbě 

obdélníkového tvaru a řádkového kladení, s vloženými velkoformátovými prefa deskami, 

které plochu měřítkově člení. Místo bývalého hřbitova je navrženo z materiálů, které 

podpoří pietní charakter místa i obě historické stavby. Prostor je lemován obrubou 

z červeného lícového zdiva, doprovázenou záhony s podrosty a živými ploty. Dvě na sebe 

kolmé cesty jsou navrženy z mechanicky zpevněného kameniva / mlatu tak, aby se odlišily 

od standardních parkových cest. 

Standardní parkové pěšiny jsou vzhledem k organickým tvarům uvažovány 

z živičného povrchu probarveného žlutým a hnědým pigmentem, ohraničeného obrubou 

ze žulové dvoukostky. V místech stávajících stromů v živičných plochách jsou plochy kolem 

stromů opatřeny divokou kamennou dlažbou s propustným podložím tak, aby stromy 

obdržely dostatek srážkové vláhy. Alternativně lze pro cesty využít černou živici s přiznaným 

barevným kamenivem, což vytvoří kýžený barevný efekt vhodný pro parkovou pěšinu. 

V okolí nové poliklinily jsou využity živičné povrchy pro veškeré komunikace a 

betonová zámková dlažba obdélníkového tvaru pro chodníky a parkovací stání. Za 

poliklinikou jsou parkovací stání navržena v zatravňovací betonové dlažbě.  

 
2. KAPACITY ÚZEMÍ  

CELÉ ÚZEMÍ: 

- plocha řešeného území:  27 422 m2 

- plochy veřejné zeleně:  10 533 m2 
- zpevněné plochy komunikace:  3 738 m2 
- zpevněné plochy chodníky:   5 958 m2 



 

I. ETAPA: 

- plocha řešeného území:  14 844 m2 

- plocha veřejné zeleně:   8 081 m2 

- zpevněné plochy komunikace: 663 m2 

- zpevněné plochy chodníky:   4 625 m2 

 
 
 
3. KONCEPCE DOPRAVY A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
3.1. DOPRAVA 

Řešené území je lemováno dvěma významnými komunikacemi, silnicí I/56 Opavskou a II/469 

ČSA. Opavská a Ostravská ulice protíná město ve směru V-Z a vyhýbá se centální části 

Hlučína „ladným“ obloukem z jižní strany. Tato komunikace je významnou spojnicí dvou 

sousedních větších měst, Ostravy a Opavy. Trasování ulice ze 70. let 20. stol. násilně přetíná 

historické prostorové vztahy jižního předměstí a centra a svým charakterem připomíná spíše 

rychlostní komunikaci než městskou třídu včetně rozsáhlé křižovatky Opavská – Celní. Ulice 

ČSA je důležitou historickou trasou spojující Hlučín s obcemi Darkovičky, Hať a s česko-

polskými hranicemi. Je to také významné automobilové spojení se sídlištěm OKD. 

Z jihovýchodní strany je území ohraničeno autobusovým terminálem s atypicky řešenou 

okružní obrátkou autobusů s nástupními místy uvnitř objezdu. 

 Křížení ulic Opavská – ČSA je řešeno jako úrovňová styková křižovatka řízená světelně 

signalizačním zařízením. Opavská ulice je vybavena 3 jízdními pruhy se samostatným 

pruhem pro levé odbočení. Jižní, 4. rameno křižovatky, umožňuje také napojení 

supermarketu a přidružených provozoven včetně bytového domu. Z hlediska optimalizace 

automobilové dopravy navrhujeme zpracovat samostatný projekt stavebních úprav dané 

křižovatky úpravou signálního plánu křižovatky nebo ještě lépe změnou ze statického na 

dynamický stupeň řízení. Tato úprava by měla minimalizovat jednotlivé čekací doby. Tento 

typ řízení je nejvíce kapacitní při nestejnoměrném dopravním zatížení jednotlivých ramen 

křižovatky. Systém umožňuje pružně reagovat na pohyb vozidel v daný časový okamžik 

včetně preference vozidel MHD či záchranného sboru. Jedná se také o finančně nenáročnou 

úpravu bez nutnosti řešení složitých majetkoprávních záležitostí.  

  Ulice ČSA umožňuje díky svému dlouhému a přímému úseku poměrně rychlý 

průjezd vozidel. Navrhujeme jednoduché úpravy ve prospěch větší bezpečnosti chodců 

formou chráněných přechodů. Lokální zúžení jízdního pruhu pomáhá snížit rychlost 

projíždějících vozidel. V místě hlavního vstupu do polikliniky situujeme nový přechod pro 

chodce s podobným zúžením jízdního profilu. Posílení příčných pěších vazeb bezpochyby 

pomůže budoucímu rozvoji území severozápadně od ul. ČSA. Nový přechod pro chodce by 

měl být vhodně doplněn veřejným osvětlením. 

 Samotné území je dopravně napojeno na ul. ČSA ve třech místech formou 

chodníkových přejezdů s čitelnou hierarchií jednotlivých komunikací. V jižní části je krátkým 



úsekem sdílené plochy obsloužen bytový dům a objekt sýpky. Severní napojení obsluhuje 

většinu objektů včetně polikliniky a učiliště. Část komunikace před poliklinikou navrhujeme 

jako jednosměrnou s výjezdem v SV části území. Celý tento úsek je pěší zónou a 

koncipujeme ho včetně příjezdové části s výškovým nášlapem pouze 2cm pro pohodlný 

bezbariérový pohyb návštěvníků polikliniky. V blízkosti vstupu je umístěna parkovací 

podélná lišta K+R pro rychlé a krátkodobé zastavení dvou vozidel. 

 V zadní části území racionálně umisťujeme dostatečný počet přehledných formací 

parkovacích stání a jejich počet navyšujeme především v lokalitě učiliště. Celá dopravní 

plocha je navržena s minimálními šířkami a poloměry v nárožích. 

V území jsou jednoznačně zvýhodněny pěší pohyby a pohyby cyklistů (v rámci zóny 

ve stejných profilech jako chodci bez cyklostezek) před automobily. 

 

3.2. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, PŘELOŽKY A JEJICH OCHRANA 
Konkrétní řešení technické infrastruktury bude předmětem řešení dokumentace 
k územnímu řízení. Koncepční dokument územní studie zobrazuje stávající inženýrské sítě 
tak, jak byly obdrženy od správců technické infrastruktury a navrhuje v řešeném území 
některé dílčí úpravy: 

- změnu vedení NN z nadzemního na podzemní vedení 
- přeložku části vedení NN severně od sýpky, z důvodu umístění zeleně 
- přeložku elektro skříně s prostoru před červeným kostelem do prostoru poblíž sýpky 

z důvodu umístění pěší komunikace 
- přívod vody k nové kašně, odkanalizování kašny, včetně přípojky k mobilnímu stánku 

– samostatné měření 
- přívod vody k pítku u červeného kostela, odkanalizování pítka – samostatné měření 
- přívod vody k mlhovým tryskám – 3ks – měření a regulace součástí měření kašny 
- přívod vody s kohoutem k zálivce – 2ks – měření a regulace součástí kašny a pítka 

Odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch bude provedeno podélným a příčným 
spádováním do ploch zeleně, v případě větších zpevněných ploch a komunikací do nově 
navržených uličních vpustí.  

 
Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a 

výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci přímo na místě. Toto vytýčení musí 
dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný 
doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení 
správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě 
poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

 Vytyčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci 
dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a podmínkami jednotlivých 
správců o možnosti používat v jejich blízkosti stavební mechanizmy. Správci inženýrských sítí 
musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti 
vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a 
přesného označení o jaké kabely se jedná. 

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a zpevněných ploch musí být položeny 
veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými 
správci zkontrolováno.  



4. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ 
 

Krajinářské řešení pracuje zejména se stromovým patrem a využívá kosených i podrostových 
společenstev v bylinném patře. Celkově neutěšený stav stromů po stránce vitality, míry 
zapěstování, bezpečnosti, druhové skladby a věkové struktury vyžaduje postupný převod do 
standardu veřejného parku způsobilého pro volný pohyb návštěvníků. Navrhované kácení 
řeší pouze akutní kolize s přijatelným rizikem ohrožení fungování porostního celku. V 
přímém kontextu s výsadbou následující generace stromů lze po jejich ujmutí a zapěstování 
vyjmout některé další, dočasně využitelné dřeviny. Jde zejména o jedince náletového 
původu, kteří v parku bez odborného dozoru zafungovali jako prostoroví parazité natolik, že 
je dnes již nelze okamžitě odstranit. Fenomén dočasných dřevin tak umožňuje překlenout 
období do nástupu nově vysazených stromů v horizontu 15 let. Zároveň eliminuje nepříliš 
oblíbený efekt vizuální zkázy, která by s kácením všech problémových dřevin nutně nastala. 
Svou roli hraje i celková expozice parku, kde by výraznější kácení mohlo spustit dominový 
efekt.  

Druhovým složením nové výsadby zvyšují diverzitu a stabilitu potenciálního parku do 
budoucna. Quercus petraea, Acer campestre, Acer rubrum, Liquidambar styraciflua, 
Carpinus betulus. 

Kosená společenstva v extenzivní podobě jsou blízké stávající podobě "trávníků" tak 
jak jsou místně chápány. Podrosty řeší bezprostřední okolí historických budov, červeného 
kostela a Wetekampovy hrobky, a detaily pod stromy včetně památného stromu. Jde 
zejména o plošný pokryv doplněný solitéry s celoročním efektem v důrazu na období 
předjaří. Zvýšené provedení eliminuje nežádoucí výšlap, kterému je nutno účinně zamezit 
zejména v prvních dvou sezónách po založení.  

Buk lesní evidovaný jako památný strom v klíčové pozici si vyžádal zohlednění 
v širokém kontextu prostorových i environmentálních vazeb a zasáhl významně do 
interpretace východisek studie. Vnímání specifických podmínek stanoviště na úrovni 
potřeby půdního vzduchu, distribuce srážek, světlených podmínek, větrné expozici a 
kontextu společenstva porostního charakteru dle našeho názoru přesahuje zákonem 
stanovené ochranné pásmo. Současný stav postupné degradace, doprovázený rozvojem 
houbového onemocnění na patě kmene a změnou těžiště i ovlivněním vitality, lze 
kvalifikovat jako rizikový a považujeme za nutné provést opatření směřující ke zlepšení 
stanoviště a eliminaci stresu. Profil cest a dlažeb v nejbližším okolí ochranného pásma bude 
tudíž směřovat k provzdušnění absorpční zóny stlačeným vzduchem a zároveň zachování 
dočasných jedinců v bezprostředním okolí buku. Podobně lze připravit i přírodě blízké půdní 
lože pro podrostové společenstvo, které umožní kvalitní retenci srážek za předpokladu 
vyloučení dlouhodobého zvodňování paty kmene. Vodu je nutno zpřístupnit v absorpční 
zóně s těžištěm v obvodu korunového okapu, tedy v hlavní příjmové kapacitě kořenového 
systému. Za nástroje podporující udržitelnost památného stromu a jeho vitality považujeme 
vylepšení stanoviště z hlediska dostupnosti půdního vzduchu, ochrany proti zhutnění, cílení 
retence srážek, eliminaci vlhkosti na patě kmene, zachování korunového kontextu 
dočasných stromů ve funkci porostu i světelné clony, podporu vitality vznikem přirozeného 
podrostu a v neposlední řadě soustavným monitoringem. Výsledkem interpretace 
památného stromu je pak i edukativně estetický přesah, který zdůrazňuje společenskou a 
kulturní úlohu stromu. 
 
 



5. NÁVRH KONCEPCE MOBILIÁŘE A DALŠÍHO DROBNÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 
 
5.1. KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Nové osvětlení bude navrženo ve shodě s plánem rozvoje VO, místními zvyklostmi a 
s ohledem na vývoj techniky především LED svítidel. Při řešení jsou zohledněna nejen 
dopravně-bezpečnostní hlediska, ale také architektonicko-urbanistická, estetická, 
psychologická, ekologická a provozní.  
 
5.1.a. OSVĚTLENÍ PÁTEŘNÍCH KOMUNIKACÍ  
Řešený prostor se nachází v sevření ulic Opavská a Československé armády. Ulice ČSA má 
stávající osvětlení provedeno vysokotlakými sodíkovými výbojkami 150W na kónických nebo 
1x uskočených sloupech výšky cca 10m s obloukovým výložníkem 1,5x1,5m. Osvětlovací 
soustava je jednostranná a v místech křížení s ulicí Celní přechází v soustavu párovou. V ulici 
Opavská je osvětlení podél zájmového území řešeno převážně oboustrannou soustavou 
z čehož jedna strana je provedena shodně jakou v ulici ČSL armády a druhá strana je však 
řešena parkovými svítidly Elektrosvit typ Kužel na jedenkráte uskočených sloupech 6m. Tato 
parková svítidla osvětlují především chodník podél komunikace a budou nahrazena novou 
soustavou v souvislosti s úpravou osvětlení přilehlého parku. Do ulice navrhujeme nový 
přechod, který bude mít vlastní přisvětlení chodců speciálními svítidly s asymetrickou 
vyzařovací charakteristikou a odlišnou teplotou chromatičnosti.  
 

5.1.b. OSVĚTLENÍ NAVRHOVANÉHO PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH 
Pro osvětlení komunikací pro pěší jsou volena LED svítidla s teple bílým odstínem světla 
3000K a se širokou rotačně symetrickou vyzařovací charakteristikou vhodnou pro 
dostatečné vertikální či poloválcové osvětlenosti tj. zajišťující nejenom osvětlenost cestiček, 
ale také rozpoznání tváře a úmyslu potkávajících se chodců. Svítidla budou upevněna na 
sloupech výšky 4-5m. Rotačně symetrická vyzařovací charakteristika bude zajišťovat nejen 
normativní osvětlení samotných cest, ale také přilehlého okolí a zeleně. 
 

5.1.c. OSVĚTLENÍ CESTIČEK V PLOŠE BÝVALÉHO HŘBITOVA 
Pro zajištění intimního charakteru pietního místa je zvolena koncepce nízkých sloupkových 
svítidel (výšky cca 1m) nevyzařujících do horního poloprostoru. Odstín světla je zvolen také 
teple bílý 3000K.  
 

5.1.d. OSVĚTLENÍ KORZA V OKOLÍ BÝVALÉ SÝPKY 
K osvětlení rozsáhlé plochy pro pěší doporučujeme použití svítidel shodného tvaru, výšky i 
způsobu vyzařování jako v ploše parku, pouze s vyšším výkonem. 
 
5.1.e. OSVĚTLENÍ OBSLUŽNÝCH KOMUNIKACÁ V OKOLÍ POLIKLINKY 
Komunikace s přilehlými odstavnými parkovacími plochami jsou určeny pro zklidněný provoz 
do 30km/h a budou osvětleny svítidly na sloupech výšky 6-7m. Použitá svítidla s teple bílým 
odstínem světla (3000K) budou svítit pouze do dolního poloprostoru (svítidla s plochým 
sklem).  
 

5.1.f. SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ 



U Evangelického kostela bude zachováno stávající slavnostní osvětlení zemními svítidly. U 
Wetekampovy hrobky navrhujeme osvětlení zemními svítidly shodného charakteru jako jsou 
použita pro osvětlení kostela. Z důvodu rozsahu kořenové zóny u starého památného 
stromu je možno zvažovat slavnostní nasvětlení v případě, že se k němu přibliží pouze v ose 
na kmen a zůstane ve vzdálenosti cca 6m. Vhodný je nastavitelný reflektor skrytý pod sklem 
v úrovni terénu.  
 

5.1.g. PROVOZNÍ OSVĚTLENÍ 
Součástí osvětlení veřejného prostoru jsou také venkovní osvětlení vstupů do budov, 
nakládacích ramp, nájezdů pro vozíčkáře, vjezdů do garáží apod. Osvětlení těchto míst je 
součástí veřejného osvětlení i přes to, že je provozováno v rámci jednotlivých budov 
v závislosti na jejich provozu. Tato část dotváří celkový vzhled prostranství a je důležitou 
bezpečnostní složkou, neboť tato místa jsou většinou ve stínu a mimo hlavní zájem svítidel 
veřejného osvětlení. Doporučujeme tato vytipovaná místa nechávat osvětlená i mimo hlavní 
provozní dobu tak, aby se nestala bezpečnostním rizikem či pocitově nepříjemným bodem. 
 
5.2. KONCEPCE MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE 

Nový městský mobiliář bude navržen jednotný pro celé řešené území. Při výběru budou 

zohledněna nejen bezpečnostní hlediska, ale také architektonicko-urbanistická, estetická, a 

provozní. 

V rámci městského mobiliáře budou navrženy prvky: 

- lavička s opěradlem - sedák i opěradlo bude z masivních dřevěných desek, bočnice 

z hliníkové slitiny 

- lavička bez opěradla - sedák i opěradlo bude z masivních dřevěných desek, bočnice 

z hliníkové slitiny 

- lavička okolo stromu - sedák bude z masivních dřevěných desek 

- lavička lineární s vysokým opěradlem - umístěna v centrálním pobytové zóně, je 

výrazným krajinným prvkem, tvořena z horizontálně a vertikálně kladených 

dřevěných lamel 

- stojany na kola - jednoduchého tvaru, ocelová kostrukce 

- zahrazovací sloupky - z hliníkové slitiny 

- odpadkové koše - v rámci parku budou umístěny nejen koše na komunální odpad, ale 

také na separovaný odpad a koše na psí exkrementy 

- zábradlí - okolo bývalého hřbitova 

 

5.3. DALŠÍ VYBAVENÍ 

Městský mobiliář v parku volně doplňují vodní elementy: 

- kašna - situována do centrální pobytové zóny 

- mlhové trysky - umístěny na tři místa  

- pítko - umístěno před evangelickým kostelem 


