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Reklama v chráněném prostředí Městské památkové zóny Hlučín (dále jen „MPZ“): 

Komise vyhodnotila problematiku reklamy ve veřejném prostoru MPZ a doporučuje 

zpracování materiálu, který by mohl sloužit jako manuál pro uchopení formální podoby 

reklamních poutačů v MPZ, tzn. cedulí, nápisů, log, světelných poutačů, lightboxů, výstrčí, 

polepů, popřípadě jiných atypických nosičů reklamy, či označení provozoven (dále jen 

„reklama“). Manuál by byl volně přístupný na webu města Hlučína a sloužil by k informativní 

osvětě vlastníků, či nájemníků objektů v MPZ. Rovněž by zde byl popsán oficiální postup 

k legálnímu schvalovacímu procesu reklamy jak z pohledu zákona o státní památkové péči, tak 

z pohledu stavebního zákona. Z manuálu by plynulo pouze to, jakou formu by výše uvedené 

případy reklamy a označení provozu mohly mít, ale každý případ by se posuzoval individuálně 

v rámci správního řízení.  

Z důvodu podpory estetických kvalit reklamy ve vztahu k chráněnému historickému 

prostředí, komise doporučuje zřídit dotační program z rozpočtu města právě na pořízení 

nových reklamní poutačů, nebo na obměnu stávajících nevyhovujících. Tato „dotace“ by byla 

zacílena na prostor chráněného území MPZ, tedy přímo na vlastníky objektů, resp. jejich 

zplnomocněné zástupce, kteří objekty provozují. Dotační příspěvek na zřízení reklamních 

poutačů by se mohl pohybovat v částce pokrývající 50% nákladů díla, nejvýše však 20.000,- Kč.  

Pro uznatelnost dotace by měly být nastaveny jasné parametry, tzn. jakému druhu 

reklamy, či jiného označení by se dotace týkala a podmínkou by bylo předložení kladného 

závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Komise doporučuje proces získávání 

dotace maximálně zjednodušit, aby byli obyvatelé motivováni k jejímu získání.  

Příspěvky týkající se reklamy byly v komisi diskutovány ve vztahu ke konkrétním 

příkladům nevhodné rušivé reklamy, která v minulosti živelně vznikala v MPZ. Zároveň si 

komise uvědomuje, že bez reklamy nelze provozovat podnikání, proto je forma dotace 

z rozpočtu města kompromisní podporou místních podnikatelů, ale zároveň úsilím o zachování 

důstojného prostředí historického jádra. To znamená posílit tímto nerepresivním vstřícným 

přístupem estetické a materiálové kvality reklamy. Dotační program by měl být vnímán i jako 

odraz zájmu města uchovávat hodnoty a kvality nejcennějšího jádrového území. Zároveň by se 

jednalo o výpomoc, která v procesním fungování státní památkové péče chybí, tedy finanční 

kompenzace za opatření, která jsou v souladu s principy památkové péče a která jsou 

povětšinou finančně nákladnější než v prostředí mimo památkovou zónu.  

Potřebné finance dotačního fondu, který by byl pro tyto účely z rozpočtu města zřízen, 

by se převedly z každoroční sumy, jenž je vyčleněna na opravu kulturních památek. Na základě 

vyhodnocení Programu regenerace MPZ aktuálně zpracované na období 2015-2020 komise 

přibližně v polovině platnosti tohoto materiálu konstatuje, že byla i v rámci dotačních titulů 

ministerstva kultury opravena, či jinak revitalizována většina kulturních památek v prostředí 

MPZ, tedy především zbytky městského opevnění, objekt zámku, farní kostel sv. Jana Křtitele, 

atd. Komise se usnesla, že tedy není nutností do roku 2020 nadále vynakládat peníze situované 

do obnovy kulturních památek v MPZ, ale spíše do obnovy obecného veřejného prostředí MPZ. 

Prvním případem této finanční alokace by bylo právě zřízení příspěvkového fondu na reklamní 

poutače. Pokud by se tento koncept osvědčil, mohla by se připravit širší podpora např. na 

výměnu oken, dveří, popřípadě střešní krytiny, nebo opravy fasád, jinak řečeno na ty uznatelné 

práce, které kvalitativně ovlivňují charakter MPZ. Dotační fond by byl zpracován tak, aby mohl 



být podle potřeby aktualizován a aby byl pro obyvatele maximálně jednoduchý a motivační. 

Zároveň aby se ponechala možnost původního módu spolufinancování, nebo vlastního 

financování oprav kulturních památek v MPZ, především v rámci dotačního programu 

ministerstva kultury Regenerace MPR a MPZ. Komise pro regeneraci by v součinnosti s radou 

města každoročně vyhodnotila situaci a na základě poptávky a aktuálních potřeb, by radě 

doporučila buď alokovat finance do módu oprav kulturních památek, nebo do módu dotace 

pro rozvoj veřejného prostranství (reklama, později příspěvek na výměnu, či repasi okenních a 

dveřních výplní, střešní krytiny…). Tím se zajistí efektivní a kontinuální ochrana hodnot 

chráněného prostředí MPZ v souladu s principy památkové péče a se zpracovaným programem 

regenerace MPZ, který se vždy po pětiletém období aktualizuje. 

Komise tedy jako vstupní snahu této koncepce doporučuje začít se zpracováním a 

právním rámcem zajištění dotace pro reklamní poutače tak, aby bylo možné program otevřít 

již v roce 2018. 

 

Pro představu jak neregulovaná nekvalitní reklama negativně ovlivňuje chráněné 

prostředí MPZ Hlučín, uvádíme ve fotografiích níže reálně existující případy. Foceno v listopadu 

2017. Rovněž pro srovnání uvádíme i případy pozitivní regulace v rámci rozhodovací praxe 

státní památkové péče za posledních osm let.    

   

 

 

Objekt č. p. 16 na Mírovém náměstí. Příklad škodlivé reklamní inverze. Především se jedná o 

nevhodnou velikost reklamní plochy, zmnožování a umístění v patře, což nemá historické opodstatnění 

a z pohledu chodce v parteru je to vlastně i nelogické. Z dálkových pohledů reklama dominantně a 

negativně ovlivňuje výraz budovy. 



 

Objekt č. p. 11 na Mírovém náměstí. Příklad předimenzované a živelně instalované reklamy 

obrazového charakteru, bez jakékoliv koncepce. Reklamní plochy zabírají cca 80% plochy čelního 

parteru. Kombinace různých velikostí i druhů písma, barev, podkladových médií a jejich dožilost je 

jednoznačně škodlivým elementem v prostředí MPZ. 

 

 

Nárožní objekt č. p. 34 na Mírovém náměstí. I když je reklama převážně v přízemí, opět se jedná o 

nežádoucí zmnožování poutačů, které v důsledku znemožňuje jejich sdělnost a čitelnost. Nepřípustné 

jsou velkoformátové podkladové cedule nesoucí nápis. Nápisy by měly být provedeny buď 



písmomalířsky, nebo ve formě samostatných plastických písmen. Pokud má objekt více provozů, je 

potřeba najít koncepci k jejich rozlišení, která ale nesmí působit proti ucelenosti a výrazu fasády.  

 

 

 

    

                                         Před                                                                                     po 

Objekt č. p. 11 na Mírovém náměstí. Příklad kvalitní konverze. Fasáda byla očištěna o nevhodných 

prvků fasády. Nápis „Hlučínská pivnice“ byl zpracován kovářsky. V patře je instalován vývěsní štít 

s kovářsky pojatými konzolami.  

 

 

 

Detail vývěsního štítu 

 

 



 

 

Objekt č. p. 10 na Mírovém náměstí. Příklad kvalitní regulace reklamy provozovny. Písmo je tvořeno ze 

samostatných plastických písmen. Měřítko nápisu konvenuje s velikostí výkladců a vstupním otvorem. 

Výkladce propouštějí světlo a nenesou vykřičené obrazce, ani nejsou ve své většinové ploše polepeny.  

 

 

 

 

 


