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Pro jednání: Zastupitelstva města Hlučína Dne: 29. 4. 2020 
========================================================================= 
Navrhovatel: odbor rozvoje a školství  Podpis:    
========================================================================= 
Název materiálu: Urbanistický generel města Hlučína  
========================================================================= 
Přílohy: č. 1 – CD  - Urbanistický generel 
========================================================================= 

Návrh usnesení:  
I. Zastupitelstvo města Hlučína schválilo Urbanistický generel města Hlučína dle 

předloženého návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Hlučína schválilo Urbanistický generel města Hlučína 

s připomínkami. 
 

III. Zastupitelstvo města Hlučína neschválilo Urbanistický generel města Hlučína. 
========================================================================= 
Důvodová zpráva:  
Urbanistický generel je rozvojový dokument, který vytyčuje priority a cíle města v oblasti 
urbanistického rozvoje města. V roce 2018 byly zahájeny práce na jeho tvorbě. Město Hlučín se 
zapojilo do projektu „Strategické plánování města Hlučína“, reg. číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007328 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. O přijetí dotace rozhodla Rada města Hlučína na svém jednání 
dne 19. 3. 2018 pod usnesením č. 89/9b). 
 
Urbanistický generel byl zpracován externím subjektem, který vzešel z výběrového řízení – Ing. arch. 
Pavel Klein, IČ 72385120, se sídlem Kroftova 1603/35, 616 00 Brno - Žabovřesky. Urbanistický 
generel se skládá z části analytické, návrhové a implementační. Veřejnost měla možnost se s návrhem 
dokumentu seznámit v říjnu 2019 v KD Hlučín při veřejném projednávání. Dokument byl poté 
vyvěšen na webových stránkách města a byl k dispozici pro připomínkování veřejnosti. Všechny 
vznesené připomínky byly předány zpracovatelské firmě, která zajistila jejich vyhodnocení a 
zapracování.  
 
Urbanistický generel byl tvořen v součinnosti s dalšími dvěma strategickými dokumenty – 
Strategickým plánem a Dopravním generelem. Garantem SP byl odbor rozvoje a školství, garantem 
Urbanistického generelu odbor výstavby, oddělení strategií a plánování a garantem Dopravní generelu 
odbor dopravy. 
======================================================================== 
Projednáno:    
v radě dne:                     6. 4. 2020 se stanoviskem: do zastupitelstva města  
========================================================================= 
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01. ÚVOD  
 
 
Účelem zpracování urbanistického generelu pro město Hlučín a jeho částí Darkovičky a Bobrovníky 

je zhodnocení současného stavu sídla a jeho vývoj z hlediska urbanistické koncepce. Navrhnout scénáře 

možného dalšího vývoje ve městě s ohledem na hodnoty a podmínky v území, vytýčit priority a nastavit 

opatření a postupy vedoucí k zajištění ochrany a zlepšení současného prostorového uspořádání území. 

Generel bude sloužit jako koncepční dokument obsahující metodiky a návody, jak postupovat při 

tvorbě, obnově a údržbě určitých vymezených oblastí a lokalit, zejména pak veřejného prostranství. Také 

bude brán jako podklad pro případné změny územního plánu, podklad pro zpracování územních studií a 

návod pro vedení města či soukromé stavebníky pro plánování a realizaci jejich záměrů. 

Samostatně je zpracována část „Architektonicky významné stavby“, která vymezuje cenné stavby a 

doporučuje, jak přistupovat k jejich ochraně, obnově a tvorbě. 

Jedním z hlavních cílů je vytvořit koncepční dokument, pomocí něhož vznikne kvalitní struktura 

veřejných prostranství města. 

 

 

© Seznam.cz 
 

 

02. GEOGRAFICKÉ ÚDAJE  

 

 

Město Hlučín je součástí okresu Opava v Moravskoslezském kraji ležící 10 km severozápadně od 

Ostravy. Hlučín sestává ze tří městských částí o celkové rozloze 2114 ha. Jedná se o město Hlučín, 

Darkovičky a Bobrovníky. Rozkládá se na Hlučínské pahorkatině, která je součástí vyššího celku Opavská 

pahorkatina. Pro Hlučínsko je typická těžba písku, díky které je v okolí množství zatopených jam po těžbě, 

které dnes spoluvytvářejí krajinný ráz. 

V současnosti v něm žije 14 500 obyvatel, z nichž je v produktivním věku 9 303 osob. Průměrný věk 

obyvatel Hlučína činí 36,6 let. 

Hlučín je stabilizované středně velké městské sídlo, které je součástí přirozeného spádového obvodu 

měst Ostrava a Opava, s významnými vazbami na město Ostravu, s převažujícími funkcemi obytnou, 

částečně obslužnou, dopravní, rekreační a omezeně i výrobní. Na rozvoji města i integrovaných obcí se 

částečně projevují suburbanizační tendence Ostravy. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

©seznam.cz 
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SOUČASNÝ STATUS MĚSTA V ÚZEMÍ 

 

V současnosti město spadá do užšího jádra Ostravské aglomerace (Socioekonomický atlas 

Moravskoslezského kraje, 2012) a jako takové přináší do oblasti možnost bydlení s lepším životním 

prostředím než v centrální zóně aglomerace a s vybaveností na dobré úrovni. Vzhledem k vysokému 

podílu denních migrantů je nutné posilovat kvalitní dopravní napojení na centra – Ostravu a Opavu a 

zvažovat uzlové napojení dálkových spojů ve městě.  

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vymezení Ostravské aglomerace (ITI územního celku) Petr Kladivo, Pavel Ptáček, Pavel Roubínek, Katedra geografie, 

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vymezení Ostravské aglomerace (ITI územního celku) Petr Kladivo, Pavel Ptáček, Pavel Roubínek, Katedra geografie, 

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 
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03. URBANISTICKÁ STRUKTURA MĚSTA HLUČÍN  

03.01.  HISTORIE URBANISTICKÉHO VÝVOJE 

 
Hlučín je poprvé připomínán r. 1303. Byl založen králem Přemyslem Otakarem II. na křižovatce 

obchodních cest z Opavy do Moravské Ostravy na rovinném místě na úpatí pahorkatiny. V místě se již 

nacházela starší ves, kterou mohla být Dlouhá ves, jež je však v pramenech zmiňována až v r. 1350.  

Při podrobnějším pohledu do současných map Hlučína je stále ještě patrná celá stopa historické 

Dlouhé vsi, která se ze současné Dlouhoveské ulice natahovala po staré stopě vedle ul. Ostravské ke 

hřbitovnímu kostelu Sv. Markéty. 

Dlouhá ves byla typická ulicovka vedoucí z jihozápadu k severovýchodu a k městu přiléhala na 

jihovýchodní straně.  

Vlastní město bylo založeno na šachovnicovém půdorysu s centrálně umístěným ortogonálním 

náměstím a bylo v letech 1525-1535 obehnáno hradbami. Zástavba mimo hradby byla v této době 

minimální, vyjma zmíněné Dlouhé vsi. 

Město postihl několikrát zničující požár, urbanistická struktura byla však zachována. Dlouhá ves 

vyhořela v r. 1802. 

Původní gotická tvrz byla nahrazena v 1. pol 16. stol renesančním zámkem s parkem. Až do 18. 

století vznikalo mimo hradební okruh jen ostravské předměstí za kostelem Sv. Markéty se hřbitovem 

směrem na Ostravu. 

 

Přestože poválečný stav města byl velmi dobrý, díky vysídlení německého obyvatelstva a následně 

po r. 1948 převedením majetku do vlastnictví státu mnoho objektů zchátralo a bylo strženo, což se týká 

i domů na náměstí. V roce 1940 byla stržena na náměstí i kaple Sv. Jana Nepomuckého.  

Díky rozvoji dopravy se stala nedostatečně kapacitní trasa transitní dopravy Opavská – náměstí – 

Ostravská a byla vybudována ul. Bochenkova. Přesto po 10 letech bylo i toto řešení nedostačující a v r. 

1963 padlo rozhodnutí vybudovat obchvat městského jádra Ostravská. Došlo k demolici části předměstí na 

Opavské, přerušení zámeckého parku a demolici na Dlouhoveské a Špitální. Od r. 1965 vznikalo také 

nové autobusové nádraží v poloze blízké náměstí, kde se nacházelo původně a napojení na plánovanou 

tranzitní komunikaci.  

Společně s uvolněným prostorem na Opavské tvoří autobusové nádraží dosud velmi rozlehlé volné 

prostranství v těsném sousedství historického centra a zámku. Zcela zanikla původní urbanistická struktura 

ulice Opavské, poslední torza tvoří sýpka a hrobka rodiny Wettekampů. Na původním prostoru hřbitova se 

nyní nachází park se hřbitovním kostelem.  

Značným zásahem do historické struktury znamenala výstavba Kulturního domu, jež si vyžádala 

demolici statků podél Ostravské a který je dnes v neuzavřené urbanistické struktuře stále citelný. 

Od konce 40.let probíhala výstavba bytových domů, zprvu cihlových (sídliště OKD), později vznikala 

panelová sídliště (Rovniny, OKD).  

 

V roce 1905 žilo v Hlučíně 4488 obyvatel, v r. 1950 šlo o 5445 obyvatel a r.1991 celkem 11 819 

obyvatel. 

Ačkoliv se jedná o město nepříliš velkého historického významu, dlouhodobě se rozvíjelo 

harmonicky. Překotná rozhodnutí ze 60.let 20.stol, která narušila urbanisticky celistvá území lze však stále 

ještě napravit. 

 
 
 
 

  
 

 
PŮDORYS MĚSTA Z ROKU 1811 
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03.02.  URBANISTICKÁ STRUKTURA SOUČASNOSTI 

 

Urbanistickou strukturu v nejobecnější rovině tvoří kromě plochy zastavěného území také plochy 

vysoké zeleně a plochy nezastavěného území. 

Rozlišujeme tyto tři aspekty při hodnocení urbanistické struktury: 

 plošná struktura sídla – soustava zastavěných ploch se sítí komunikací a jejich vztahy 

 struktura zástavby – způsob řazení či umístění objektů vůči sobě 

 charakter zástavby - spolupůsobení struktury zástavby a architektonického výrazu 

jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch (zejména parkových) 

 

Hlučín se rozvíjel podél hlavních komunikací. Hlavní limitující faktory jsou plochy výroby, hlučínské 

jezero, plochy lesní a zemědělské a železniční trať. 

 

Jádro města se dochovalo kolem hlavního náměstí v poměrně nezměněné podobě. Jedná se o 

vlastní náměstí a soubor uliček okolo náměstí. Založení historického jádra je organizováno kolem 

ortogonálního náměstí v pravidelné struktuře, jejíž uspořádání se postupným vývojem směrem od náměstí 

vytrácí. Vzdálenější uličky již působí spíše rostlým charakterem. 

Po obvodu na stopě bývalého hradebního opevnění jsou místy citelná neuzavřená záda domů. 

Jiná situace je na obchvatu historického jádra a to od autobusového nádraží po ulici Ostravské k ústí ulice 

Cihelní, kde jsou rozlehlá prázdná místa bez jasného využití po demolicích ze 60.let minulého století. Díky 

velkorysosti volných prostor se zde nabízí na několika lokalitách možnost postupné nápravy při vhodně 

zvolených regulacích. 

Město se rozvíjí podél radiál zejména směrem na jih, jihovýchod a východ.  

 

Centrum města je historickou založenou strukturou s ortogonálním náměstím ve středu. Ačkoliv 

současný obchvat historického jádra se zdá posilovat obraz historického jádra, jedná se spíše o necitlivý 

zásah do urbanistického vývoje, jak výše popsáno v kapitole o historii. 

 

Zástavba lokality Dlouhoveská jižně od centra vykazuje rostlý venkovský charakter typu ulicovka 

s přiléhajícím parkovým areálem Sanatoria děkana Richtera a bývalým zámeckým parkem. 

Také koncová oblast Rovniny má charakter venkovské ulicovky a zde se díky pozici u dopravní 

komunikace s chodníky jeví zástavba městskými typy rodinných domů jako přirozená. 

 

Výrazný prostorový celek oblasti bydlení v rodinných domech s volnou strukturou zástavby jednotného 

měřítka je oblast Vinohradská jižně od centra a dále za sídlištěm Rovniny v lokalitě Okrajová a Okružní, 

kde ojedinělá řadová zástavba rodinnými domy drobného měřítka přechází logicky ve volnou strukturu 

zastavění a následně je zastavěné území ukončené drobným vodním tokem a pozemky k plnění funkcí 

lesa. Bariérou jsou hromadné garáže na okraji oblasti. 

 

Taktéž v oblasti sídliště OKD nacházíme z období kolem r. 1932 založenou výstavbu volné struktury 

rodinných domků i vil a to především zajímavý celek 14 dvojdomků pro hornické penzisty z období kolem 

r. 1932 a za bývalou továrnou na nábytek na ul.p. Bezruče volně stojící vily a navazující ulice. 

 

Výstavba bytových domů hornické kolonie od 40.let 20.stol. ne zcela vhodně urbanisticky navázala na 

hornické dvojdomky, které zcela pohltila. Z pozdějšího období je již sídliště Hornická s dominantou tří 

11 podlažních domů a další příklad je na jihovýchodě blíže u centra, kde se volná sídlištní zástavba 

Rovniny potkává s rostlou zástavbou drobného měřítka a taktéž s areály halových objektů služeb a 

obchodu. Tato oblast má nečitelnou síť ulic, jejíž pokračující vývoj se jeví jako lehce živelný bez 

koncepčního plánování. Současně se zde nacházejí volná prostranství vymezená pro další stavební 

rozvoj, která jsou příležitostí pro nápravu. Zásadní bude vytvoření sítě pro dopravní a pěší obsloužení 

území a následné dobudování staveb vhodného měřítka a funkce tak, aby došlo k měkčímu spojení 

starších a nových urbanistických vrstev. 

S volnou sídlištní strukturou se v Hlučíně potkáváme ještě v severní oblasti mezi ulicemi Dr. E. Beneše a 

ul. U stadionu. Osamocené zůstalo území s volnou zástavbou rodinnými domy na ulicích U stadionu a K 

pile mezi zmíněným sídlištěm a mohutným areálem výroby a služeb. 

Areály obchodu, služeb a lehké výroby nacházíme především v západní oblasti a na východě v návaznosti 

na železnici.  

Zástavba připojující se na severu od ul. Hluboká na historické centrum vznikala v pozdějším období cca od 

60.let 20.století. Zřejmě souhra stísněných podmínek, atraktivita lokality u centra města, nepravidelnosti již 

založených ulic – zřejmě původních cest Hluboká a Gen. Svobody dala vzniknout lokalitě s nepravidelnou 

volnou zástavbou především s funkcí bydlení v RD. 

 

Samostatnou kapitolou jsou osady s roztroušenou venkovskou zástavbou - Jasénky, Rovniny a Na 

závodí, které svým charakterem odpovídají způsobu vzniku. Kromě rozlehlých zahrádkářských kolonií 

v jejich koncových pozicích nabízejí menší množství ploch pro bydlení venkovského charakteru, který však 

není vždy respektován typem nově budovaných domů.  

 

 

          URBANISTICKÁ STRUKTURA 
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03. 03. URBANISTICKÉ HODNOTY A NEDOSTATKY  

 

Hodnotou města je bezesporu historické centrum se sevřeným urbanismem a parky poblíž městského 

centra. 

 

Specifické urbanistické rysy Hlučína nacházíme především ve vyšším podílu individuální zástavby, která 

má místy v jádru města a především pak na jeho okrajích venkovský charakter.  

 

Významným - v městském prostředí ojedinělým - prvkem v urbanistické struktuře Hlučína je podíl vysoké 

zeleně, který výrazně pozitivně ovlivňuje obraz města. Jedná se jak o zeleň v parcích a plochách 

sídlištního mezidomí tak aleje, které se vyskytují podél radiál, na tangenciále J. Seiferta, kvalitní alej je také 

na ul. Dr. E. Beneše. 

 

Návaznost na krajinu je pro obyvatele města samozřejmostí, avšak je další nezanedbatelnou hodnotou.  

 

Ovlivnění urbanistické struktury negativním směrem nastává několika jevy, které pro analyzované město 

můžeme specifikovat jako: 

 

 výrazně odlišná struktura zástavby připojená k zástavbě historické 

 neuzavřená urbanistická struktura 

 pohledově otevřená / přístupná „záda“ a technické dvory objektů 

 tvrdá rozhraní dvou urbanistických celků s odlišným měřítkem 

 objekt netradičního tvaru nebo měřítka 

 odlišný tvar či směr pozemku 

 

Tyto aspekty jsou řešitelné v dlouhodobém až střednědobém horizontu. Vyžadují plánování na městské 

úrovni, které povede ke stanovení regulativů pro soukromé vlastníky nebo pro investory, kteří mají zájem o 

danou lokalitu. Také se může jednat o nutnou investici města v případě identifikování problému jako 

priority. 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ©Mapy.cz 
 

 
          ©Mapy.cz 
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04. VEŘEJNÝ PROSTOR VE MĚSTĚ  
 

Veřejný prostor je nosná struktura města, která umožňuje setkávání, předávání informací, působí na lidské 

emoce. Struktura veřejných prostranství a jejich kvalita má zásadní vliv na kvalitu života ve městě. 

Význam veřejných prostranství pro město jakožto urbanisticky – sociální celek je definován v několika 

rovinách.   

 rozvojová strategie města – dobré uspořádání a kvalita veřejných prostranství umožňuje 

harmonický rozvoj města 

 obsluha území – soustava veřejných prostor je infrastrukturou města, která obyvatelům 

umožňuje dosahování cílů 

 vytváření obrazu města – kvalita, atraktivita, bezpečnost jsou kritéria, která určují, jak se lidé 

ve městě cítí a to jsou aspekty tvořící obraz města 

 sociálně - ekonomické aspekty – ekonomická prosperita se zvyšuje v místech živých a tedy 

bezpečných a tím také atraktivních 

 psychologicko - sociální aspekt – veřejná prostranství města umožňují naplňovat jednu ze 

základních potřeb člověka, kterou je sociální kontakt 

 

04. 01. VÝZNAM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO MĚSTO 

Veřejná prostranství vytváří základní urbanistickou strukturu města. Uspořádání a kvalita veřejných 

prostranství má zásadní vliv na kvalitu života ve městě a je jednou z podmínek pro harmonický rozvoj 

města. Systematická péče o veřejný prostor je tedy silným nástrojem pro ochranu hodnot města a jeho 

další kvalitativní rozvoj.  

 

04. 02. VÝZNAM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO SPOLEČNOST 

Veřejnému prostoru nebyla systémově v minulých dekádách věnována náležitá pozornost. Na špatné 

úrovni veřejného prostoru se podepsal zejména funkcionalistický přístup k plánování města a necitlivé 

upřednostňování automobilové dopravy. Současně se ve společnosti odehrávaly změny, které „odvedly“ 

obyvatele z veřejných prostranství. Nejprve rádio a telefon, později televize, internet a současný mobilní a 

virtuální svět způsobily, že se čím dál více mezilidských kontaktů odehrává mimo fyzický veřejný prostor. 

Stále efektivněji chápaná mobilita se děje často v izolovaném prostředí osobních automobilů, přesunem 

z bodu A do bodu B.  

Naštěstí však nejde o rezignaci na veřejný prostor. Naopak pod vlivem individualizace společnosti se 

veřejná prostranství znovu stávají vyhledávaným místem setkávání. Také sociologové a psychologové 

potvrzují potřebu lidí setkávat se, a to různě intenzivní formou od osobní sounáležitosti s místní komunitou 

až po nenáročnou anonymní přítomnost mezi ostatními obyvateli města.  

04.03. KVALITA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ JAKO NEZBYTNÉ KRITÉRIUM  

V dnešní době je přítomnost či pobyt lidí na veřejných prostranstvích spíše volbou, než nutností. Rozvíjet 

kvalitní veřejný prostor tedy bez nadsázky znamená lákat lidi do veřejného prostoru, nabízet jim pohodlí i 

zážitek. To však chceme, protože přítomnost lidí ve veřejném prostoru se městu a jeho lidem bohatě vrátí 

– v bezpečnosti prostředí, dané přítomností lidí a jejich přirozeným dohledem, podporou místní ekonomiky 

v podobě zákazníků místních obchodů a služeb), zdravím obyvatel díky přirozenému pohybu. Péče o 

veřejný prostor je zkrátka cestou ke komplexní udržitelnosti a atraktivitě města.  

 

Tento Generel je tedy vytvářen s ambicí vytvořit podmínky pro užívání veřejných prostranství nad 

rámec nutných přesunů z místa na místo – pro chůzi, procházení, pobývání i setkávání. Východiskem pro 

uváděná doporučení je podpora kvality prostředí s důrazem na každodenní užitnost a obyvatelnost 

veřejných prostranství, spolu s ochranou a rozvojem pozitivního obrazu města. 

 

Vitalita veřejných prostranství je úzce spojena s využitím budov, které je obklopují, s vitalitou celého 

města. „Lidé jsou tam, kde jsou lidé“, říká severské přísloví. Přítomnost lidí v ulicích dělá město živým a 

láká „ven“ další lidi. I z tohoto důvodu by město mělo usilovat o jistou intenzitu využití území - dostavbu 

proluk, oživování brownfiledů. Každé prostranství uvnitř města by mělo mít svůj smysl, ať už je to nároží 

s posezením před kavárnou, místo pro sousedské setkávání nebo louka pro procházku se psem. 

 
   

SCHEMA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTA HLUČÍN 
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04.04. METODIKA  

Urbanistický generel by měl pomoci se zvyšováním kvality života ve městě, se zlepšováním prostředí.  
 
Urbanizované prostředí zjednodušeně tvoří dvě základní složky: 

a) urbanistická struktura – to, jak jsou uspořádány bloky (celky) a tedy jak je vymezen veřejný prostor 

mezi nimi  

b) veřejná prostranství - jejich užitnost a vzhled  

 

04.05. AKTIVITY VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ  

Veřejná prostranství města slouží ke dvěma hlavním aktivitám – pohybu (k cílům) a pobytu.  

 

POHYB VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ  

Přesuny k cílům jsou zpravidla aktivity nutné a dějí se bez ohledu na kvalitu veřejných prostranství. Pro 

pohyb ve městě k cílům (občanská a veřejná vybavenost) slouží zejména síť ulic - liniová veřejná 

prostranství, kterou můžeme z tohoto pohledu chápat jako infrastrukturu města, zajišťující přístup k cílům. 

Kvalita této infrastruktury rozhoduje, zda se člověk vydá na cestu k cíli pěšky nebo na kole, či bude volit 

cestu autem. Uživatel při rozhodování zohledňuje kritérium bezpečí (sociální, dopravní) a atraktivitu 

zvolené trasy. 

 

POBYT VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

Pobývání ve veřejném prostranství se řadí k aktivitám volitelným. Míru trávení času mimo soukromý 

prostor určuje kvalita a dostupnost veřejných prostranství. Tento čas tak vytváří městský život a potažmo 

město samotné.  

Veřejné prostory jsou atraktivní, když jsou využívané. 

 

Struktura VP případně její doplňování by mělo cílit na to, aby: 

a) se lidé mohli po městě pohybovat po logických, bezpečných a pokud možno i přitažlivých trasách 

(myšleno zejména pěšky a na kole) 

b) město poskytovalo dostupná místa (veřejná prostranství) pro pobyt, setkávání, odpočinek…   

 

Současně je třeba mít na zřeteli: 

 ekonomické (účelné) využití území (optimální poměr stavebních bloků a veřejných prostranství)  

 „zeleno-modrou“ infrastrukturu – úpravu vegetace a hospodaření s dešťovou vodou dle trendů 

adaptací na změnu klimatu.  

 

V neposlední řadě je nutné řešit vztah město-krajina, protože pro město velikosti Hlučína je krajina 

přirozeným rekreačním zázemím – zdravá, dostupná a prostupná krajina je výhodnější než budování 

městských parků. 

 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ HLUČÍNA 

 
URBANIZOVANÁ VOLNÁ KRAJINA VODNÍ PLOCHY    
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05. ROZDĚLENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA OBLASTI, LOKALITY A STAVBY 
PODLE CHARAKTERU A VÝZNAMU 
 
Řešené území bylo rozděleno do 9 oblastí. Rozdělení do oblastí bylo provedeno na základě urbanistického 
vymezení předmětné oblasti (např. radiálními komunikacemi, železnicí, polohou obce v krajině apod.) a 
dále dle charakteru předmětné oblasti (historické centrum, oblast u jezera apod.) Popis oblasti včetně 
popisu vymezení je uveden na jednotlivých kartách popisujících danou oblast a další členění na jednotlivé 
lokality. Oblasti a lokality jsou zobrazeny na výkrese č. A.2 Výkres oblastí a lokalit.  
 
Seznam oblastí: 
 

001 CENTRUM 

002 DLOHOVESKÁ CELNÍ 

003 VINOHRADSKÁ – JASÉNKY 

004 ROVNINY 

005 SEVERNÍ OBLAST 

006 SÍDLIŠTĚ OKD 

007 ZÁPADNÍ OBLAST 

008 DARKOVIČKY 

009 BOBROVNÍKY 

 

 

 
HLUČÍN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DARKOVIČKY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOBROVNÍKY 
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06. TYPOLOGIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
Veřejná prostranství dělíme do typologických kategorií, které se odvíjejí zejména od jejich prostorového 
a funkčního vymezení.  
 
V urbanistickém generelu jsme vymezili následující typy veřejných prostranství: 
 
Veřejná prostranství centrálního charakteru 

 Náměstí 

 Veřejný předprostor významné budovy 

 Drobný veřejný prostor 

 Venkovská náves 

Ostatní veřejná prostranství 
 

 Hřbitovy 

 Nábřežní rekreační zóna 

 Hřiště, sportoviště 

 Park / předprostor významné budovy parkového charakteru 

 Volný sídlištní meziprostor 

 Ostatní veřejné plochy zeleně (izolační zeleň, zelené pruhy podél cest, ostatní zeleň) 

 Rychlostní komunikace 

 Autobusový terminál 

 Ulice 

 Chodníky 

 Podchod 

Typologie veřejných prostranství je zobrazena na výkrese č. A.3 Typologie veřejných prostranství. 

Náměstí 

Náměstí je jedním ze základních kompozičních prvků města. Funkce náměstí ve struktuře města může být 

různá – náměstí obytné, reprezentační, parkové aj.  

Pro město Hlučín je hlavním náměstím Mírové náměstí, které prošlo v roce 2005 kompletní rekonstrukcí. 

Náměstí plní reprezentativní a společenskou funkci města. Půdorysný tvar náměstí je obdelník 105 x 85m 

z něhož v rozích vychází ortogonální ulice. Náměstí je obklopeno kompaktní zástavbou. 

 

Veřejný předprostor významné budovy 

Veřejné budovy spoluvytvářejí veřejný prostor města. Podoba a využití přilehlého prostranství by měly 

podpořit význam veřejné budovy ve  společenské struktuře města. 

Ve městě Hlučín byly do této kategorie zařazeny předprostory kostela sv. Jana Křtitele, prostor kolem 

zámku, prostor kolem kulturního domu a další. 

Drobný veřejný prostor 

Jedná se o místa s malou rozlohou s možností setrvat a kvalitou odpovídající charakteru místa.  

Urbanistické měřítko těchto prostor je určeno okolní zástavbou. Může jít o prostranství vzniklá rozšířením 

ulic, zelené plochy v křížení cest, pěší spojnice místně rozšířené a osazené vybavením či pouze 

s možností sekundárního sezení (zídky, sokly, schody), rozšířené chodníky před ustupující fasádou a 

v neposlední řadě dopravní uzly s kvalitou veřejného prostranství. Všechna tato místa lze zpříjemnit a 

využít pro zastavení a krátkodobý pobyt. 

 

Venkovská náves 

V řešeném území je částečně dochovaný charakter návsi v obci Darkovičky. Jedná se o předprostor kaple, 

pošty a obchodu se vzrostlými stromy. 

 

Volný sídlištní meziprostor 

Zástavba tvořená bytovými domy o třech až jedenácti podlažích doplněná nízkopodlažními objekty 

občanské vybavenosti. Uspořádání objektů založené na funkcionalistických principech vytváří převážně 

volně plynoucí veřejný prostor bez zřejmé hierarchie. Zeleň tvoří podstatnou složku sídlištního prostředí. 

Charakteristické jsou rozsáhlé travnaté plochy se vzrostlými stromy nebo smíšené výsadby s keřovým 

podrostem.  

 
 

 
Výřez z výkresu č. A.3 Typologie veřejných prostranství. 
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07. HIEARCHIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
Veřejná prostranství rozlišujeme podle jejich významu v urbanistické struktuře, zejména s ohledem na 

charakter jejich užívání. Rozlišujeme tak prostranství s nadměstským významem, prostranství 

významná pro celé město a dále prostory oblastního, lokálního a minimálního významu. 

Zařazení do těchto kategorií předurčuje požadavky na podobu prostranství, např. reprezentativní charakter 

a kvalitní dostupnost v případě celoměstských prostranství nebo vytvoření kvalitního obytného prostředí na 

prostranstvích oblastního a místního významu.  

V Hlučíně patří mezi nejvýznamnější prostranství (nadměstského významu) Mírové náměstí, ulice 

Opavská a autobusové nádraží. Celoměstský význam má historické jádro města, navazující středověké 

ulice a uličky, prostor kolem zámku, zámecký park a další navazující prostranství s velkou koncentrací 

osob (rekreační nábřeží jezera, okolí kulturního domu, evangelického kostela, polikliniky a další.  

Oblastní význam pak mají například prostory oblastních center (centrum Hornická, obchodní centrum 

Rovniny, předprostor ZŠ Rovniny, předprostor obchodu Hruška, centrum v Darkovičkách a Bobrovníkách a 

další). 

Velké množství rezidenčních ulic a sídlištních prostorů spadá do kategorie lokálního významu, kde 

uspořádání těchto prostranství by mělo preferovat potřeby uživatelů z bezprostředně navazující zástavby. 

 
Hiearchie veřejných prostranství je zobrazena na výkrese č. A.4 Hiearchie veřejných prostranství. 

 
 

 
Výřez z výkresu . A.4  Hiearchie veřejných prostranství 
 

08.URBANISTICKÁ STRUKTURA A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 
 

V Hlučíně jsme definovali tyto základní urbanistické struktury 

 

 Historické jádro 

 Širší centrum (okolí historického jádra 

 Volná struktura sídliště 

 Lokalita rodinného bydlení 

- Zahradní město 

- Rodinné domy v rostlé venkovské struktuře 

- Rodinné domy v rostlé roztroušené struktuře 

 Parky 

 Nábřežní rekreační zóna 

 

 

HISTORICKÉ JÁDRO 

Kompaktní středověká struktura kolem ústředního náměstí a organický prostor kolem kostela a zámku. 

Veřejná prostranství ulic a náměstí jsou převážně jasně vymezena a ohraničena souvislou uliční frontou s 

výjimkou řady proluk nebo neuzavřených bloků. Ulice a náměstí v historickém jádru mají v rámci města 

velký podíl společenské a obchodní funkce ve vazbě na živý parter. Území je památkově chráněno 

v režimu Městské památkové rezervace.  

 

 

ŠIRŠÍ CENTRUM MĚSTA 

Území navazující na jihu a jihovýchodě na historické jádro, s velkým podílem veřejných budov většího 

měřítka I důležitých z hlediska vyšší návštěvnosti a frekvence pohybu lidí. Do širšího centra je zahrnuto 

autobusové nádraží, sýpka, evangelický kostel, odborné učiliště, poliklinika a další. 

 

 

VOLNÁ STRUKTURA SÍDLIŠTĚ A SOUSTŘEDĚNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA 

Zástavba tvořená bytovými domy o třech až jedenácti podlažích doplněná nízkopodlažními objekty 

občanské vybavenosti. Uspořádání objektů založené na funkcionalistických principech vytváří převážně 

volně plynoucí veřejný prostor bez zřejmé hierarchie. Zeleň tvoří podstatnou složku sídlištního prostředí. 

Charakteristické jsou rozsáhlé travnaté plochy se vzrostlými stromy nebo smíšené výsadby s keřovým 

podrostem.  
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LOKALITY RODINNÉHO BYDLENÍ 

V lokalitách s převažujícím využitím pro rodinné bydlení rozlišujeme několik typů struktur.  

A) Zahradní město tvoří prostorově regulovaná zástavba převážně 20. století kolem většinou 

pravidelné uliční sítě (jedná se o oblast Vinohradská – Jasénky, jihovýchodní část oblasti  Rovniny, 

část severní oblasti, zástavba v jižní části oblasti sídliště OKD a dále zástavba v obcích Darkovičky 

a Bobrovníky. 

B) Rodinné domy v rostlé venkovské struktuře. Tato struktura je typická drobným měřítkem 

s absencí větších veřejných prostranství. Území má venkovský charakter – jedná se o oblast 

Dlouhoveská – Celní a východní část oblasti Rovniny. 

C) Rodinné domy v rostlé roztroušené struktuře. Tato struktura je typická drobným měřítkem a 

rozvolněnou zástavbou. V řešeném území se jedná o okrajové části – jižní část lokality Jasénky a 

lokalita Na závodí. 

 

PARKY 

Prostranství s převažujícím podílem zeleně, primárně určené pro relaxaci a rekreaci, plnící také ekologické 

funkce. Park má ve městě důležitý význam mj. jako místo ke krátkodobé rekreaci. Pro obyvatele Hlučína 

by měl být pěšky dostupný během 5-10 minut buď městský park nebo nábřeží jezera, případně jiná nová 

parkově upravená rozlehlejší plocha. Městský zámecký park je od centra odříznut silnicí I/56, tím je jeho 

dostupnost pro obyvatele omezena.  

 

NÁBŘEŽNÍ REKREAČNÍ ZÓNA 

Areály s regulovaným přístupem - rekreační zóna u jezera a dále také zahrady, hřbitovy, školní zahrady 

a hřiště. Jsou to intenzivně upravované plochy s komponovanými plochami buď zeleně nebo vybavení. 

Jsou vyhledávaným místem pro kulturní, společenské a sportovní aktivity.  

 

 
 

Výřez z výkresu . A.7  Urbanistická struktura 
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2. Ortogonální letecké snímky 

3. Územní plán města Hlučín v aktuálním znění z r.  

4. Generel zeleně města Hlučín 

5. Generel dopravy města Hlučín 

6. Projekt Regenerace panelového sídliště OKD východ (před nákupním střediskem), 02/2018, Pospíšil 

projekty 

7. Územní studie Revitalizace veřejného prostranství u červeného kostela v Hlučíně, 09/2017, FAM 
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8. Územní studie lokalita u ZŠ Gen. Svobody, 06/2016, WMA architekts 

9. Změna územní studie Hlučín – Bobrovníky střed, 12/2017, WMA architekts 
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01. URBANISTICKÁ KONCEPCE MĚSTA 

 

Město Hlučín leží v Moravskoslezském kraji v okrese Opava. Město Hlučín má tři části katastrální území Hlučín, 
Darkovičky a Bobrovníky. Katastrální výměra 2114 ha. Počet obyvatel 1450. 

Urbanistický generel respektuje postavení města Hlučína jako stabilizovaného středně velkého městského sídla, které 
je součástí přirozeného spádového obvodu měst Ostrava a Opava, s významnými vazbami na město Ostravu, s 
převažujícími funkcemi obytnou, částečně obslužnou, dopravní, rekreační a omezeně i výrobní. Na rozvoji města i 
integrovaných obcí se částečně projevují suburbanizační tendence Ostravy. 

 

Město Hlučín má schválený územní plán, který nabyl účinnost 23.3.2017, zpracovatelem je Urbanistické středisko 
Ostrava s.r.o. 

 

Urbanistický generel města Hlučín zachovává a respektuje stávající urbanistickou koncepci obsaženou v platném 
územním plánu a dále ji rozvíjí s důrazem na veřejná prostranství města. 

- Je respektováno a posíleno centrum města, jsou respektovány dominanty města a stávající charakter sídla a 
hladina zástavby.  

- Zachovává kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území. 

- Vytváří v území vhodné podmínky pro pobyt obyvatel ve veřejném prostoru 

- Vytváří vhodné podmínky pro chůzi a pro jízdu na kole 

 

Vybrané hlavní cíle koncepce dle ÚP respektované v urbanistickém generelu: 

- Zachovat strukturu zástavby obce a citlivě ji doplnit při zachování tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídla 

- Plochy významné pro zachování pohledových poměrů a charakteru krajiny v okolí města jsou plochy situované 
poblíž terénních horizontů, které pohledově uzavírají horizont z prostoru zastavěného území města a jeho 
integrovaných částí. Jedná se o vrcholové partie Vinné Hory, Vrablovce, Malánek a Ludgeřovic. 

- Respektovat kulturně historické hodnoty chráněné územním plánem, kterými jsou: 

Městská památková zóna Hlučín 

Nemovité kulturní památky (výkres Architektonicky významné stavby A.6 a katalog staveb) 

 

V územním plánu jsou vymezena následující veřejná prostranství: 

Označení dle ÚP Oblast dle generelu Lokalita  

PZ1 (Z1.82) – 1,22ha 004 ROVNINY 04_01 SÍDLIŠTĚ ROVNINY k.ú. Hlučín 

PZ2 (Z1.83) – 0,41ha 004 ROVNINY 04_01 SÍDLIŠTĚ ROVNINY k.ú. Hlučín 

PZ3 (Z1.84) – 0,43 ha 004 ROVNINY 04_01 SÍDLIŠTĚ ROVNINY k.ú. Hlučín 

PZ4 (Z1.85) – 0,77ha 005 SEVERNÍ OBLAST 05_04 U STADIONU k.ú. Hlučín 

PZ5 (Z1.86) – 0,28ha 005 SEVERNÍ OBLAST 05_04 U STADIONU k.ú. Hlučín 

PZ6 (Z2.13) – 0,34ha – NENALEZENO  

R2-SV (US6) 

009 BOBROVNÍKY  k.ú. Bobrovníky 

PZ7 (Z3.22) – 0,24ha - NÁVRH 008 DARKOVIČKY  k.ú. Darkovičky 

 

Problematika vymezených veřejných prostranství je řešena v urbanistickém generelu v menším měřítku. Podrobněji 
například viz karta Sídliště Rovniny – KORZO. Dosud neuchopeným veřejným prostranstvím je třeba dát formu a 
obsah, ať už půjde o stavební blok nebo městský park. Smyslem návrhu není doplňování budov, ale vymezování 
smysluplných veřejných prostranství.  

Územní plán Hlučín, 2017 - Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 
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02. VEŘEJNÝ PROSTOR VE MĚSTĚ 

Veřejný prostor je nosná struktura města, která umožňuje setkávání, předávání informací, působí na lidské 
emoce. Struktura veřejných prostranství a jejich kvalita má zásadní vliv na kvalitu života ve městě. 
Význam veřejných prostranství pro město jakožto urbanisticky – sociální celek je definován v několika 
rovinách.   

 rozvojová strategie města – dobré uspořádání a kvalita veřejných prostranství umožňuje 
harmonický rozvoj města 

 obsluha území – soustava veřejných prostor je infrastrukturou města, která obyvatelům 
umožňuje dosahování cílů 

 vytváření obrazu města – kvalita, atraktivita, bezpečnost jsou kritéria, která určují, jak se lidé 
ve městě cítí a to jsou aspekty tvořící obraz města 

 sociálněekonomické aspekty – ekonomická prosperita se zvyšuje v místech živých a tedy 
bezpečných a tím také atraktivních 

 psychologickosociální aspekt – veřejná prostranství města umožňují naplňovat základní 
potřebu člověka, kterou je setkávání se s ostatními ve škále zapojení se od anonymní 
přítomnosti až osobní sounáležitost se skupinou např. místní komunitou 

 
2. 1. Význam veřejných prostranství pro město 
Veřejná prostranství vytváří základní urbanistickou strukturu města. Uspořádání a kvalita veřejných 
prostranství má zásadní vliv na kvalitu života ve městě a je jednou z podmínek pro harmonický rozvoj 
města. Systematická péče o veřejný prostor tedy je silným nástrojem pro ochranu hodnot města a jeho 
další kvalitativní rozvoj.  
 
2. 2. Význam veřejných prostranství pro společnost 
Veřejnému prostoru nebyla v minulých dekádách věnována náležitá pozornost. Na špatné úrovni 
veřejného prostoru se podepsal zejména funkcionalistický přístup k plánování města a necitlivé 
upřednostňování automobilové dopravy. Současně se ve společnosti odehrávaly změny, které „odvedly“ 
lidi z veřejných prostranství. Nejprve rádio a telefon, později televize, internet a současný mobilní a 
virtuální svět způsobily, že se čím dál více mezilidských kontaktů odehrává mimo fyzický veřejný prostor. 
Stále efektivněji chápaná mobilita se děje často v izolovaném prostředí osobních automobilů, přesunem 
z bodu A do bodu B.  

Naštěstí však nejde o rezignaci na veřejný prostor. Naopak pod vlivem individualizace společnosti se 
veřejná prostranství znovu stávají vyhledávaným místem setkávání. Také sociologové a psychologové 
potvrzují potřebu lidí setkávat se, a to různě intenzivní formou od osobní sounáležitosti s místní komunitou 
až po nenáročnou anonymní přítomnost mezi ostatními obyvateli města.  

 
2.3. Kvalita veřejných prostranství jako nezbytné kritérium  
V dnešní době je přítomnost či pobyt lidí na veřejných prostranstvích spíše volbou, než nutností. Rozvíjet 
kvalitní veřejný prostor tedy bez nadsázky znamená lákat lidi do veřejného prostoru, nabízet jim pohodlí i 
zážitek. To však chceme, protože přítomnost lidí ve veřejném prostoru se městu a jeho lidem bohatě vrátí 
– v bezpečnosti prostředí, dané přítomností lidí a jejich přirozeným dohledem, podporou místní ekonomiky 
v podobě zákazníků místních obchodů a služeb), zdravím obyvatel díky přirozenému pohybu... Péče o 
veřejný prostor je zkrátka cestou ke komplexní udržitelnosti a atraktivitě města.  

 
Tento Generel je tedy vytvářen s ambicí vytvořit podmínky pro užívání veřejných prostranství nad 

rámec nutných přesunů z místa na místo – pro chůzi, procházení, pobývání i setkávání. Východiskem pro 
uváděná doporučení je podpora kvality prostředí s důrazem na každodenní užitnost a obyvatelnost 
veřejných prostranství, spolu s ochranou a rozvojem pozitivního obrazu města. 

 
Vitalita veřejných prostranství je úzce spojena s využitím budov, které je obklopují, s vitalitou celého 

města. „Lidé jsou tam, kde jsou lidé“, říká severské přísloví. Přítomnost lidí v ulicích dělá město živým a 
láká „ven“ další lidi. I z tohoto důvodu by město mělo usilovat o jistou intenzitu využití území - dostavbu 
proluk, oživování brownfiledů. Každé prostranství uvnitř města by mělo mít svůj smysl, ať už je to nároží 
s posezením před kavárnou, místo pro sousedské setkávání nebo louka pro procházku se psem. 
 

2.4. Metodika  
 

Urbanistický generel by měl pomoci se zvyšováním kvality života ve městě, se zlepšováním prostředí.  
 
Urbanizované prostředí zjednodušeně tvoří dvě základní složky: 

a) urbanistická struktura – to, jak jsou uspořádány bloky (celky) a tedy jak je vymezen veřejný prostor 
mezi nimi  

b) veřejná prostranství - jejich užitnost a vzhled  
 
2.5. Aktivity ve veřejném prostranství  
 
Veřejná prostranství města slouží ke dvěma hlavním aktivitám – pohybu (k cílům) a pobytu.  
 
POHYB VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ  
Přesuny k cílům jsou zpravidla aktivity nutné a dějí se bez ohledu na kvalitu veřejných prostranství. Pro 
pohyb ve městě k cílům (občanská a veřejná vybavenost) slouží zejména síť ulic - liniová veřejná 
prostranství, kterou můžeme z tohoto pohledu chápat jako infrastrukturu města, zajišťující přístup k cílům. 
Kvalita této infrastruktury rozhoduje, zda se člověk vydá na cestu k cíli pěšky nebo na kole, či bude volit 
cestu autem. Uživatel při rozhodování zohledňuje kritérium bezpečí (sociální, dopravní) a atraktivitu 
zvolené trasy. 
 
POBYT VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
Pobývání ve veřejném prostranství se řadí k aktivitám volitelným. Míru trávení času mimo soukromý 
prostor určuje kvalita a dostupnost veřejných prostranství. Tento čas tak vytváří městský život a potažmo 
město samotné.  
Veřejné prostory jsou atraktivní, když jsou využívané. 
 
Struktura VP případně její doplňování by mělo cílit na to, aby: 

a) se lidé mohli po městě pohybovat po logických, bezpečných a pokud možno i přitažlivých trasách 

(myšleno zejména pěšky a na kole) 

b) město poskytovalo dostupná místa (veřejná prostranství) pro pobyt, setkávání, odpočinek…   

 
Současně je třeba mít na zřeteli: 

 ekonomické (účelné) využití území (optimální poměr stavebních bloků a veřejných prostranství)  

 „zeleno-modrou“ infrastrukturu – úpravu vegetace a hospodaření s dešťovou vodou dle trendů 

adaptací na změnu klimatu.  

 

V neposlední řadě je nutné řešit vztah město-krajina, protože pro město velikosti Hlučína je krajina 
přirozeným rekreačním zázemím – zdravá, dostupná a prostupná krajina je výhodnější než budování 
městských parků. 
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03. PRINCIPY NÁVRHU PODLE  URBANISTICKÉ STRUKTURY 

 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 
Soustava ulic, náměstí, parků a dalších prostranství města tvoří systém veřejných prostranství, v ideálu spojitou síť 
liniových a plošných prvků. Pro zařazení jednotlivých prostranství do systému je nutná určitá zjednodušující 
kategorizace, která není schopná postihnout a popsat jedinečnost každého prostranství. Míra zjednodušení je dána 
snahou o srozumitelnost a možnost praktického využití generelu. 

 
Urbanistická struktura je zobrazena ve výkres č.A.7. 
 
Požadavky na veřejná prostranství a předpoklady pro jejich úpravu a užívání lze do jisté míry zobecnit ve 
vztahu k urbanistické struktuře – způsobu zástavby a využití území.  
 
V Hlučíně jsme definovali tyto základní urbanistické struktury: 
 

 Historické jádro 

 Širší centrum (okolí historického jádra) 

 Volná struktura sídliště 

 Lokalita rodinného bydlení 
- Zahradní město 
- Rodinné domy v rostlé venkovské struktuře 
- Rodinné domy v rostlé roztroušené struktuře 

 Parky 

 Nábřežní rekreační zóna 
 
  
 

 
Historickéjádro 

 
Širší centrum 

 
Volná struktura sídliště 

 
Lokalita rodinného bydlení 

 
          Hlučín 

       
                                                Bobrovníky                                                    Darkovičky   
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3.1 HISTORICKÉ JÁDRO 

 

Charakteristika: 
Kompaktní středověká struktura kolem ústředního náměstí a organický prostor kolem kostela a zámku. Veřejná 
prostranství ulic a náměstí jsou převážně jasně vymezena a ohraničena souvislou uliční frontou s výjimkou řady proluk 
nebo neuzavřených bloků. Ulice a náměstí v historickém jádru mají v rámci města velký podíl společenské a obchodní 
funkce ve vazbě na živý parter. Území je památkově chráněno v režimu Městské památkové rezervace.  
 
Cíl: 

 zachovat atraktivitu hodnotného historického prostředí 

 umožnit rozvoj života na veřejných prostranstvích 

 zajistit kvalitní podmínky pro uživatele dopravující se pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou 

 zachovat a rozvíjet pestré využití historického jádra, vč. nabídky obchodu a služeb  
 
Možnosti zlepšení: 
ulice:  

 více prostoru zcela pro pěší nebo s preferencí pěších  

 individuální automobilovou dopravu a parkování umožnit nad rámce nezbytné obsluhy území jen do té míry, ve 
které nebrání rozvoji aktivit na veřejných prostranstvích 

 doplnit urbanistickou strukturu dostavbami nebo prostorovým vymezením veřejného prostranství od 
soukromých pozemků (zídky, práce se zelení) 

 realizovat úpravy drobných prostranství (na nárožích, před významnými budovami apod.) pro pobytové aktivity 
všude tam, kde to prostorové možnosti dovolují  

 odstraňovat bariéry (humanizace dopravního průtahu) a zvyšovat komfort pěších vazeb mezi historickým 
jádrem a okolím 

 používat kvalitní nadstandartní materiály pro dlažby a mobiliář 

 nastavit pravidla pro umístění reklamních panelů, vitrín, polepů a televizních satelitů na čelní fasádě 

 doporučení místní vyhláškou zavést pravidla pro oplocení  

 podzemní kontejnerová stání 
 
náměstí: 

 nabídnout více pobytových míst 

 omezit parkování s ohledem na umožnění snadné prostupnosti plochy náměstí (z okrajů do středu a naopak) 

 k diskusi je otázka výsadby dalších stromů na náměstí 
 

  ©seznam.cz 

3.2 ŠIRŠÍ CENTRUM MĚSTA 

 
Charakteristika 
Území navazující na jihu a jihovýchodě na historické jádro, s velkým podílem veřejných budov většího měřítka 
důležitých z hlediska vyšší návštěvnosti a frekvence pohybu lidí. Do širšího centra je zahrnuto autobusové nádraží, 
sýpka, evangelický kostel, odborné učiliště, poliklinika a další. 
 
Cíl: 

 rozšířit o toto území centrum města a rozvíjet zde polyfunkční charakter území  

 provázat toto území (jeho veřejná prostranství) s historickým jádrem  

 snížit zatížení průjezdnou dopravou 
 
Možnosti zlepšení 

 veřejná prostranství řešit s důrazem na bezpečnost a pohodu pěších a cyklistů a s nabídkou pobytových míst 

 vytvářet důstojné předprostory veřejných budov 

 dostavbami domů a úpravami prostranství definovat a zpřehlednit veřejná prostranství 

 používat kvalitní nadstandartní materiály pro dlažby a mobiliář 

 nastavit pravidla pro umístění reklamních panelů, vitrín, polepů a televizních satelitů na čelní fasádě 

 redukovat vysoké obrubníky a asfaltové vozovky  

 realizovat podzemní kontejnerová stání 

 nadzemní el. vedení umístit do podzemí 

 

(podrobněji viz karta OBLAST 001 – CENTRUM MĚSTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
©seznam.cz 
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3.3 VOLNÁ STRUKTURA SÍDLIŠTĚ A SOUSTŘEDĚNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA 

 
Charakteristika 
Zástavba tvořená bytovými domy o třech až jedenácti podlažích doplněná nízkopodlažními objekty občanské 
vybavenosti. Uspořádání objektů založené na funkcionalistických principech vytváří převážně volně plynoucí veřejný 
prostor bez zřejmé hierarchie. 
 
Zatímco urbanistické soubory z 50. a 60. let 20. století naznačují vymezení uličního prostoru a vnitrobloku, případně 
tvoří řádkovou strukturu s meziprostory (Severní, 1.Máje, Jarní, B.Němcové, Květná), panelová sídliště budovaná od 
70. let 20. století často opomínají přirozené lidské měřítko a vytváří volný monotematický neohraničený prostor 
mezidomí s vloženými komunikacemi, často oddělenými pro pěší a motorovou dopravu (sídliště Hornická, Rovniny). 
 
Zeleň tvoří podstatnou složku sídlištního prostředí. Charakteristické jsou rozsáhlé travnaté plochy se vzrostlými stromy 
nebo smíšené výsadby s keřovým podrostem.  
 
Vzhledem k velké různorodosti typů obytných souborů a jejich prostorů lze jen omezeně definovat společná konkrétní 
pravidla pro úpravy prostranství. 
 

Požadavky / cíl: 

 hierarchizovat a strukturovat prostranství (i jednotlivé části sídlišť) a zlepšit tak měřítko veřejných prostranství 
a jejich využitelnost 

 zlepšit prostorovou orientaci 

 snížit anonymitu a zvýšit sociální kontrolu veřejných prostranství  

 „otupit“ ostrou hranu mezi veřejným a soukromým prostorem 

 doplnit (rozvíjet) ve vhodných místech lokální centra s kombinací různých funkcí  
 

Možnosti zlepšení: 

 rozlišit hlavní veřejná prostranství a poloveřejné „vnitrobloky“, tato prostranství vymezit pomocí alejí, 
stromořadí, živých plotů, zídek, dlážděných ploch a zlepšit tak „čitelnost“ prostředí, v této souvislosti ověřit 
potřebnost stávajících cest v území a upravit trasování, případně potvrdit a upravit vyšlapané cesty (žádané 
trasy) 

 ve spolupráci s obyvateli mj. na základě poptávky a také na základě analýzy aktuálního užívání veřejných 
prostranství identifikovat prostranství přiléhající jednotlivým domům (sekcím, vchodům), která je vhodné 
vymezit jako poloveřejná pro rekreaci nebo komunitní aktivity 

 rozvíjet místní centra obchodu, služeb a setkávání (Hornická, Jana Nerudy, Rovniny, Dukelská) - s živým 
parterem a navazujícími plochami umožňující zastavení, pobývání i neformální setkávání (hřiště, kavárna, 
komunitní centrum), doplněním mobiliáře a zajištěním kvalitní dostupnosti těchto ploch  

 koncepční prací se zelení zlepšovat mikroklima, retenci srážkových vod a také orientaci, čitelnost a měřítko 
veřejných prostranství 

 umožnit soukromou péči o plochy zeleně (květinové předzahrádky, komunitní zahrady apod.) 

 stanovit různé intenzitní třídy údržby veřejných prostranství ve vazbě na jejich hierarchii a využití (intenzivní 
údržba pro pobytový trávník a naopak „luční“ charakter v okrajových částech bez poptávky po využití) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 LOKALITY RODINNÉHO BYDLENÍ 

 
Charakteristika 
V lokalitách s převažujícím využitím pro rodinné bydlení rozlišujeme několik typů struktur.  

A) Zahradní město tvoří prostorově regulovaná zástavba převážně 20. století kolem většinou pravidelné uliční 
sítě (jedná se o oblast Vinohradská – Jasénky, jihovýchodní část oblasti  Rovniny, část Severní oblasti, 
zástavba v jižní části oblasti sídliště OKD a dále zástavba v obcích Darkovičky a Bobrovníky. 

B) Rodinné domy v rostlé venkovské struktuře. Tato struktura je typická drobným měřítkem s absencí větších 
veřejných prostranství. Území má venkovský charakter – jedná se o oblast Dlouhoveská – Celní a východní 
část oblasti Rovniny 

C) Rodinné domy v rostlé roztroušené struktuře. Tato struktura je typická drobným měřítkem a rozvolněnou 
zástavbou. V řešeném území se jedná o okrajové části – jižní část lokality Jasénky a lokalita Na závodí, 

 
Požadavky / cíl: 

 vytvářet kvalitní bezpečné obytné prostředí bez zatížení tranzitní dopravou 

 vytvářet podmínky pro pobytové využívání veřejných prostranství a rozvoj sousedských vztahů 

 úpravou prostranství přispět k pozitivnímu mikroklimatu I posílení svébytného charakteru jednotlivých lokalit 
 
Prostředky / možnosti zlepšení: 

 pokračovat v trendu zavádění režimu Obytné zóny (případně Zóny 30) zvyšujících dopravní bezpečnost 
a zlepšujících podmínky pro chůzi a jízdu na kole – všude, kde má komunikace pouze místní obslužný význam 
s nízkou intenzitou dopravy  

 sjednotit výšku chodníků a vozovky a vyjádřit tak princip sdílení 

 stavebními opatřeními neumožnit automobilům rychlou jízdu 

 identifikovat místa s potenciálem pro zastavení a pobyt – plácky s lavičkami na nárožích, zklidněné křižovatky 
atd. a jejich úpravou podporovat identitu místa 

 zlepšit mikroklima výsadbou souvislých stromořadí, alejí i solitérních stromů 

 umožnit obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách  
 
Hrozby 

 rizikový rozvoj zástavby ve druhém plánu bez systémově naplánovaného dopravního napojení (tzv. soukromé 

komunikace pro 3 a více domů, které nemají potřebné parametry). Převážně se jedná o hrozbu v lokalitě 

Darkovičky a Bobrovníky. 

 

  
Uliční prostor v obytné zástavbě by měl svým řešením podporovat chůzi a jízdu na kole a naopak neumožňovat rychlou jízdu autem. To je 

předpoklad pro obývání ulice. 

Soukromá zahrada u rodinného domu je skvělá věc. Ale i setkání se sousedy nebo hry dětí na “neutrální půdě” před domem jsou atraktivitou. 
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3.5 PARKY 

 
Charakteristika 
Prostranství s převažujícím podílem zeleně, primárně určené pro relaxaci a rekreaci, plnící také ekologické funkce. 
Park má ve městě důležitý význam mj. jako místo ke krátkodobé rekreaci. Pro obyvatele Hlučína by měl být pěšky 
dostupný během 5-10 minut buď městský park, příměstská krajina nebo nábřeží jezera, případně jiná nová parkově 
upravená rozlehlejší plocha. Městský zámecký park je od centra odříznut silnicí I/56, tím je jeho dostupnost pro 
obyvatele velmi omezena.  
 
Požadavky / cíl: 

 zajistit dostupnost „zelených“ rekreačních veřejných prostranství  

 dbát na sociální bezpečnost městských parků 

 nabídnout odpovídající prostředí pro pobyt a rekreaci 

 realizovat vycházkové trasy kolem města (např. nová trasa podél Jasénky) 
 
Prostředky / možnosti zlepšení: 

 propojit městský zámecký park s centrem (např. pomocí lávky) 

 v koncepci parkových ploch vycházet mj. ze scénáře, resp. programové náplně: 
• pro pohybové aktivity: síť cest, okruhy a extenzivní údržba,  
• pro pobyt: cílová místa s vybavením, nabídkou aktivit a intenzivní údržbou  

 rozlišovat typologii parků s příslušnými požadavky:  
• městské parky malé rozlohy intenzivně udržované, s pobytovými trávníky, občerstvením, programy 

a službami 
• krajinné přírodní parky s extenzivní údržbou jako místa pro klidnou rekreaci v přírodě blízkém prostředí 
• příměstská krajina (vycházkové trasy) 

 jasně členit a odlišovat (v rámci jednoho parku) funkční plochy, například: 
• „bezpečné“ pobytové plochy s kvalitním trávníkem a úpravou zeleně 
• plochy pro venčení psů s extenzivní údržbou a méně atraktivní lokalizací 

 

 

 

 

 

Zvláště v blízkosti škol jsou parky a jejich pobytové trávníky hojně navštěvovány (west8.com). 
 

 

3.6 AREÁLY S REGULOVANÝM PŘÍSTUPEM 

 

Charakteristika 
Areály s regulovaným přístupem jsou rekreační zóna u jezera, zahrady, hřbitovy, školní zahrady a hřiště. Jsou to 
intenzivně upravované plochy s komponovanými plochami buď zeleně nebo vybavení. Jsou vyhledávaným místem pro 
kulturní, společenské a sportovní aktivity.  
 
Požadavky / cíl: 

 využít potenciál ploch zeleně jako intenzivní formy městské zeleně, která vzhledem k regulovanému přístupu 
poskytuje vyšší kvalitu prostředí 

 zajistit úroveň údržby v požadované intenzitě 
 
Prostředky / možnosti zlepšení: 

 podpořit pobytovou funkci mobiliářem a vybavením 
 zřídit roli správce areálu 
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04. ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU 

 

Požadavky / cíl: 

 snížit rizika spojená s vlnami horka a přehříváním 

 zvýšit efektivitu hospodaření se srážkovou vodou ve smyslu „zadržet a využít“  

 snižovat světelný smog a energetickou spotřebu  

 umožnit eko-vzdělání vhodnými pozitivními příklady ve veřejném prostoru 
 
Prostředky: 

 doplnit uliční stromořadí a další uliční výsadbu s ohledem stínění v horkých měsících (lze využít např. 
i popínavé zeleně na ploty či fasády), při rekonstrukci inž. sítí i nové výstavbě vytvářet v ulicích výsadbové pásy 
s prostorem pro kořenový systém (bez podzemních vedení)  

 eliminovat plochy absorbující teplo (nahrazovat štěrkové plochy mulčem, betonové a kamenné zídky dřevem 
apod.) 

 snižovat rozsah zpevněných ploch pro obsluhu území (parkovací plochy s možnosti vsaku, štěrkové pochozí 
trávníky ve vhodných místech místo dlažby apod.) 

 využít vhodných ploch pro retenci dešťové vody (průlehy pro vsak dešťové vody, ve vhodných místech umožnit 
vznik přírodně blízkých retenčních jezírek, využívat dešťovou vodu k závlahám apod.) 

 pro osvětlení důsledně používat energeticky úsporná svítidla s paprsky směřujícími dolů (spodní kryt svítidla 
bývá rovný, ne vypouklý), zbytečně nepřesvětlovat veřejné prostory, zajistit cílené osvětlení potřebných míst 
místo plošného přesvětlení (např. přechody) 

 při budování dětských hřišť využívat přírodní hrací prvky (různé typy povrchů, terénní vlny, vrbové stavbičky 
atd.) 

 podpořit soukromé vlastníky nemovitostí v úsporách energie a šetrném nakládání s vodou a dalších vhodných 
opatřeních 

 

 
Jedním z projevů měnícího se klimatu jsou letní extrémní teploty, které ve městech ještě narůstají vlivem sálavých povrchů.   Adaptovat 

městské prostředí lze efektivně například systematickou výsadbou stromů prakticky ve všech ulicích.  

 

  
Parkoviště, které odpovídá požadavkům adaptace na změny klimatu je takové, které má vsakovací povrch (štěrk apod.), případně je voda 

sváděna do průlehu mezi parkovacími místy, zkrátka srážková voda není odváděna pryč 

 
Dalším tématem klimatických změn je voda a extrémy s ní spojené - sucha nebo povodně. 

Proto je třeba s vodou důsledně hospodařit i ve městě a umět ji zadržet - například efektivně 

formou průlehů/příkopů 
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05. URBANISTICKÉ PRINCIPY V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH 

V lokalitě se střídají části zastavěné bytovými domy s vyšší podlažnosti (převážně 8NP, místy 4 NP, nová výstavba 5-6 

NP) a části neurbanizované -vnitřní periferie čekající na zapojení do městského organismu, která představuje 

nedostatek i velký potenciál této lokality. Část území tvoří poměrně rozlehlé areály ZŠ a MŠ. 
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06. KARTY ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH LOKALIT 

 

KARTY PILOTNÍCH LOKALIT 

 
N01.01 – pěší spojení zámeckého parku se zámkem 

N01.02 – nástup k zámku a ke kostelu sv. Jana Křtitele s důrazem na význam místa 

N01.05 – vytvoření malého parkového náměstí před vstupem na hřbitov 

N03.02 – důstojný vstupní prostor před marketem Hruška 

N04.04 – Místní centrum u ZŠ Rovniny a samoobsluhy Hruška  

N04.08 – „Humanizace“ parkoviště v nákupní zóně Cihelní  

N04.10 – úprava ulic bez tranzitní dopravy do podoby Obytné zóny  

N05.01 – vytvoření veřejného prostranství kolem rekonstruované vodárenské věže 

N06.01 – Sídliště OKD – centrum na ul. Jana Nerudy  

N08.01 – studie centra v Darkovičkách 

N09.01 – studie „centra“ v Bobrovníkách (rozvinout motiv ulice Požárnické jako hlavní komunikace 

vytvářející centrum obce s objekty občanského vybavení. 
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07. SEZNAM DALŠÍCH DÍLČÍCH PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 

 

OBLAST 01 – CENTRUM 

N01.01 – pěší spojení zámeckého parku se zámkem – znovuobnovení těsných vazeb a pohledových os v území  

N01.02 – nástup k zámku a ke kostelu sv. jana Křtitele s důrazem na význam místa (důstojný předprostor), vymezení hran - 

uzavření nedokončených bloků domů v okolí zámku a kostela sv. Jana Křtitele; organizace pěšího a automobilového provozu, 

doprava v klidu 

N01.03 – „Nová Ostravská“ – stabilizování zástavby na obchvatu centra – prostorová regulace neuzavřených bloků v místech, 

která po budování obchvatu městského jádra ještě nenalezla tvář – dostavby objektů, zídek event. vytváření zelené clony 

výsadbou stromového a keřového patra 

N01.04 – Parčík U Bašty – malý pobytový prostor kolem hradební bašty jako důstojné připomenutí středověké historie Hlučína; 

podpořit pěší průchod kolem bašty na Hrnčířskou vznikem schodiště; zvážit možnost dotvoření bloku domů se zásobovací 

rampou; humanizace stávajícího parkoviště výsadbou stromů 

N01.05 – vytvoření malého parkového náměstí před vstupem na hřbitov – vozovky bez obrubníků, upřednostnění chodců, lavičky 

pod stromy  

N01.06 – park Na valech – odclonění otevřených bloků domů a vytvoření hodnotného parku v místě s nízkou hladinou hluku, 

prostor v zeleni u centra města pro klidné pobytové aktivity; potenciál pro vznik letní zahrádky 

N01.07 – prostorová regulace zástavby ulice Úzké – odstranění kiosků a stánků a vznik hodnotné protiváhy historickým domům 

s cihelnými fasádami odpovídajícího měřítka 

N01.08 – humanizace prostoru autobusového nádraží – místa pro čekání i na okrajích prostoru, stínění centrálního prostoru (např. 

membránové zastřešení), zlepšení podmínek pro pěší; ústí ul. Ostravské směrem k náměstí – zvážit omezení dlážděných ploch, 

výsadba stromů 

 

OBLAST 02 – DLOUHOVESKÁ - CELNÍ 

N02.01 – prověření možnosti odstranit bariéru v parku – zprůchodnit prostor kurtů 

N02.02 – rozšíření plochy parku s pěšinami, udržovanou zelení a novou pěší trasou k jezeru v zeleni, širší nabídka využití – 

workout, hřiště pro děti, komunikační sezení aj. atraktory; dbát na odclonění parku od dopravně zatížené Celní 

N02.03 – regulace rychlosti dopravy na Dlouhoveské, nasměrování tranzitní dopravy na kapacitní komunikaci Celní, podpora 

cyklistického provozu po Dlouhoveské zavedením opatření nebo vybudováním cyklostezky 

N02.04 – v souladu s ÚPD řešit zástavbu na Ostravské, aby vznikla urbanisticky celistvá struktura; na volné ploše řešit výsadbu a 

zohlednit výraznou pohledovou osu z náměstí po ul. Bochenkova 

N02.05 – odclonění areálu výroby na vycházkové trase, prověřit možnost pěší trasy až k ul. Vinohradská, zvážit umístění atraktorů 

ve formě přírodního mobiliáře, umístění soch aj. 

 

 

 

 

OBLAST 03 – VINOHRADSKÁ - JASÉNKY 

N03.01 – úprava ulice Vinohradská do podoby „Hlavní ulice lokality“, prověřit možnost výsadby stromořadí v uličním profilu při 

zachování obousměrného provozu 

N03.02 – důstojný vstupní prostor před marketem Hruška, rozvoj podmínek pro krátké zastavení, přemístění kontejnerového stání 

do skryté polohy, eventuálně za marketem na travnaté ploše příležitost vybudovat kavárenské posezení 

N03.03 - místní centrum Vinohradská parkového charakteru se stávajícím hřištěm ve spodní části,  v horní části nabídka pro 

pobývání a setkávání s devizou výhledu na jezero, zahuštění výsadby stromů 

N03.04 – úprava ulic bez tranzitní dopravy do podoby Obytné zóny (s předností chodců, místy pro pobývání, realizací 

zpomalovacích lokálních zúžení s výsadbou stromů)  

N03.05 – v nově plánované zástavbě plánovat průchody do krajiny (prostupnost území) a nabídnout drobné místo k zastavení na 

kraji zástavby (lavička, strom, herní prvek) 

N03.06 - místo k zastavení s výhledem do krajiny na stávající vycházkové trase (lavička, strom) 

 

OBLAST 04 - ROVNINY 

N04.01 – nepříznivý kontakt parku (rekreace) a dopravně zatížené ulice Ostravské (hluk) řešit doplněním dílčí zelené clony 

(částečné keřové i stromové patro, případně lokální terénní vymezení – zídka, val) 

N04.02 – propojení pobytového prostranství u KD s dětským hřištěm (vzájemná podpora aktivit rodiče-děti apod.) 

N04.03 – prostorová regulace neurbanizovaných území v sídlišti Rovniny včetně doplnění komunikační sítě 

N04.04 – místní centrum Rovniny (úprava prostranství před samoobsluhou Hruška a ZŠ Rovniny), rozvoj podmínek pro pobývání 

a setkávání  

N04.05 – zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v křižovatce J. Sefierta x Dukelská 

N04.06 – prověřit možnost zprůchodnění území pro pěší (větší význam by toto mělo při současném zpřístupnění Greenway 

(zelená stezka) Jasénka (07) a prověření vhodné pozice pro vybudování místního centra - sdílený park mezi domy na některé 

z parcel v majetku města (ul. Mládežnická n. zelená plocha Mládežnická/Okrajová) 

N04.07 – Greenway (zelená stezka) Jasénka – vycházková trasa podél vodního roku Jasénka, s propojkami do přilehlého 

obytného území (propojky již zahrnuty v ÚPD) 

N04.08 – „Humanizace“ parkoviště v nákupní zóně Cihelní – „plácek s lavičkami pod stromy namísto plochy keřových porostů, 

které je bariérou a nenabízí zastavení 

N04.09 – zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v křižovatce J. Sefierta x Písečná (frekventované místo s ohledem na točnu busu 

a restauraci Točna) 

N04.10 – úprava ulic bez tranzitní dopravy do podoby Obytné zóny (s předností chodců, místy pro pobývání, realizací 

zpomalovacích lokálních zúžení s výsadbou stromů)  

N04.11 – pozvednutí sportovního areálu Na závodí zřízením hřišť pro více věkových kategorií, místa k sezení, výsadba stromů a 

podrostového patra přírodního charakteru 

N04.12 – v rámci plánované výstavby (plocha Z1.58 v ÚPD) navrhnout místní centrum venkovské části Rovniny centrálního 

charakteru – místo setkávání 
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OBLAST 05 – SEVERNÍ OBLAST 

N05.01 – vytvoření veřejného prostranství kolem rekonstruované vodárenské věže, včetně zpřístupnění vyvýšeného místa, včetně 

řešení zeleně. Návrh propojení sídliště OKD s městem pomocí „lávky“. Prověřit umístění lávky na osu vodárenské věže – 

vodojemu. 

N05.02 – Prověřit rozšíření sportovních aktivit u stávajícího sportovního areálu a u plánované sportovní haly. Vytvořit propojení 

přes železnici jako průchod do krajiny (cyklisti, běžci, chodci). 

N05.03 – revitalizace veřejných prostor včetně komunikací a chodníků u bytových domů včetně modernizace mobiliáře, doplnění 

dětského hřiště, vymezit prostor pro sběrné nádoby, tak aby nevytvářeli „vjezdovou bránu“. 

N05.04 – humanizace předprostoru bytových domů – parkování, chodníky, regulace výstavby stávajících garáží – přesun do jiné 

vhodné polohy. 

 

OBLAST 06 – SÍDLIŠTĚ OKD 

N06.01 – místní centrum Jana Nerudy (úprava prostranství před objekty, sjednocení prostoru, odstranění bariér, výsadba zeleně), 

rozvoj podmínek pro pobývání a setkávání (letní zahrádky) 

N06.02 – prostorová regulace neurbanizovaných území (komunikace, parkování, pěší, předprostor hospody) 

N06.03 – revitalizace veřejných prostor před objekty včetně neopravených komunikací a chodníků včetně modernizace mobiliáře 

(lavičky před vstupy), doplnění dětského hřiště, vymezit prostor pro sběrné nádoby, tak aby nevytvářeli „bránu do parku“. 

N06.04 – vytvoření sportovního areálu zřízením hřišť pro více věkových kategorií, místa k sezení, výsadba stromů a podrostového 

patra přírodního charakteru, využít pohledový potenciál osy ulice Hornické (výsadba stromu, výtvarný prvek apod.) 

 

OBLAST 07 – ZÁPADNÍ OBLAST 

N07.01 – prověřit možnost zprůchodnění území s uzavřeným areálem směrem k jezeru 

N07.02 – úprava ústí ulice Na krásné vyhlídce s ohledem na pěší provoz a estetiku – zřízení pokračujících chodníků na straně 

s kaplí, doplnění výsadby izolující zahrady domů přiléhající k ulici Celní 

N07.03 – územní studie nástupu do rekreačního areálu se zapracováním soudobých vstupních objektů, objektů zázemí, pěších 

cest a nástupu na cyklostezku okolo jezera, parkoviště se stromy (dodržet pravidlo na každých 5 aut 1 strom);  

-  zvážit možnost umístění vstupní brány do vzdálenější pozice a tím ponechat neplacený přístup na pláže nejblíže k městu 

N07.04 – humanizace areálu - nové přístupy do vody – mola, schodiště, pozvolnější břehy, písková pláž;          dosadba stromů a 

keřového patra v areálu „Štěrkovna“, důraz na zatraktivnění rozlehlé plochy vstupní části u vodního vleku; nastavení pravidel pro 

umísťování reklamy a označování provozoven 

N07.05 – odstranění bariér – vstupní brány v oplocení areálu pro volný přístup z více směrů mimo hlavní sezónu 

N07.06 – „Jezerní okruh“ - vybudování pěší a cyklistické trasa okolo jezera propojením stávajících cest a pěšin, na trase místa 

k zastavení a odpočinku, grill pointy – krajinářské pojetí 

N07.07 – přírodní pláže bez poplatku – vybavené a udržované pláže s příjemnými vstupy do vody snadno dosažitelné na kole či 

pěšky po trase „Jezerní okruh“ 

 

 

 

OBLAST 08 – DARKOVIČKY 

N08.01 – studie centra v Darkovičkách (centrální prostor je narušen vjezdy (u kaple, u obchodu) a parkovišti (hasiči, hospoda); 

design posezení, oplocení u restaurace; řešení zeleně před kostelem). Dořešit funkčně prostor podél Jasénky, zajistit pěší 

prostupnost území. 

 

 

OBLAST 09 – BOBROVNÍKY 

N09.01 – studie „centra“ v Bobrovníkách (rozvinout motiv ulice Požárnické jako hlavní komunikace vytvářející centrum obce 

s objekty občanského vybavení. Materiálové řešení komunikací, nový mobiliář, předprostory objektů a vytváření míst pro 

setkávání, posezení.  

 

KOORDINACE DOPRAVNÍHO GENERELU S URBANISTICKÝM GENERELEM 

Dne10.09.2019 proběhla na Městském úřadě v Hlučíně v zasedací místnosti C607 prezentace Dopravního generelu (zpracovatel 

Haskoning DHV CZ)  prezentace urbanistického generelu. Oba dokumenty byly vzájemně konfrontovány. V urbanistickém 

generelu byli koordinovány následující společné jevy: 

- hlavní cyklistická a pěší trasa – KORZO ROVNINY. Rozvoj stávající pěší a cyklistické trasy spojující centrum města, 

sídliště Rovniny a další části města.  

- Lávka přes železnici bude u vodárenské věže napojena na ulici Dr. E. Beneše rampou. Bude prověřeno v navazující 

studii. 

- Křižovatka ČS. Armády a ul. Opavské bude prověřeno umístění okružní křižovatky ve vztahu k objektu Sýpky. Objekt 

Sýpky a naproti stojící budova bývalého „čeledníku“ jsou pozůstatkem hospodářského dvora rodu Rothschildů. Tyto 

stavby byly v urbanistickém generelu zařazeny mezi architektonicky významné stavby. 
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ÚVOD 

V rámci urbanistického generelu byly vymezeny historicky a architektonicky cenné stavby. Stavby byly 

zakresleny do výkresu č.A.6 – Architektonicky významné stavby. Stavbám byly přiřazeny čísla s vazbou 

na grafickou část. Jednotlivé stavby byly popsány a zařazeny do následujících tabulek / karet. 

 

METODIKA 

Do níže uvedeného seznamu byly zařazeny stavby dle významu: 

- památkově chráněné stavby (kulturní památky) včetně odkazu na jejich rejstříkové číslo 

- architektonicky významné stavby (jedná se o stavby historicky významné z hlediska historického 

vývoje, jejichž zmínka byla nalezena v literatuře o historii Hlučína a dále stavby, které byly objeveny 

při průzkumech v území) 

- architektonicky zajímavé stavby (jedná se o ostatní zajímavé stavby, včetně novostaveb, které byly 

objeveny v rámci průzkumu území). Stavby svým měřítkem a zpracováním (použité materiály) 

zapadají do kontextu daného místa, bez narušení charakteru místa. 

- problematické stavby, jejichž měřítko nebo vzhled narušují charakter místa 

- stavby občanského vybavení 

- ostatní zástavba 

 

Do grafické části byla té zaznačena významná prostranství a lokality: 

- Historické centrum 

- Hřbitovy 

- Urbanisticky hodnotný celek 

- Typické rodinné meziválečné domy 

- Historická struktura – délkové plužiny 

 

U jednotlivých staveb je popsán, o jaký druh stavby se jedná, její historie a popis významných částí. 

Dále je u některých staveb popsána architektonická hodnota, případně negativa, která degradují 

význam budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULACE 

Stávající vytipované kvalitní stavby je potřeba chránit a rozvíjet 

REGULACE OBECNĚ: 

PRO VŠECHNY STAVBY BYLA STANOVA OBECNÁ REGULACE K JEJICH OCHRANĚ 

- Při opravách udržet jemné barevné tóny fasády; dodržet stejnou barevnost a materiálové řešení 

oken a dveří. 

- Při rekonstrukcích používat kvalitní přirozené materiály, nikoliv jejich imitace a plasty. 

- Udržet a zachovat cihlový vzhled fasády. Chránit fasády z režného zdiva, nedoporučujeme 

zateplování těchto objektů. 

- Minimalizovat reklamní panely, vitríny, polepy skel a osazení televizních satelitů na čelní 

fasádě. Provozovny by v rámci jednoho objektu měly mít jednotnou designovou koncepci 

firemního označení. Jednotná velikost, umístění a materiálové provedení nápisů slouží k lepší 

orientaci pro zákazníky a zaručuje férový prostor k prezentaci všech provozoven. Nápis má 

obsahovat pouze nezbytné a pro orientaci užitečné informace 

- Při stavebních úpravách objektů neměnit vzhled objektů, velikost stavebních otvorů, ozdobné 

prvky fasády, barevnost apod. 

Vzhled stavby je dán objektivně zjistitelnými charakteristikami jeho vnějších viditelných částí, kterými 

jsou tvar a rozměry domu, tvar a rozměry stavebních otvorů (včetně jejich výplní) v obvodových 

a střešních konstrukcích, tvar a rozměry předsazených částí stavby. Vzhled stavby určuje zejména její 

výška, objem, celková prostorová orientace v území, stavebně technické provedení fasády, její 

barevnost, tvar střechy, umístění a členění okenních a dveřních výplní. Při úvaze o vzhledu nelze 

opomenout ani zasazení stavby do území (centrum města, okraj města), specifický charakter okolní 

zástavby (jednotné řešení střech či dveřních a okenních otvorů v části obce) a povahu stavby 

(dominantní budova, malá stavba) 

PROSTOR PŘED OBJEKTY 

Mobiliář před objekty jednotného funkčního designu (odolné a trvanlivé). 
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1. 20890/8–

1371 

 

 Zámek 

- neznámý 

Zámecká č.p. 

286/4 

Kulturní památka 

 

Jednopatrový barokní trojkřídlý zámek nepravidelného otevřeného 

půdorysu z 1. třetiny 18. století, který vznikl přestavbou renesanční 

tvrze. V průběhu 19. a 20. století proběhly další stavební úpravy 

objektu. 

 

 

 

 

Součást 

urbanistického celku. 

 

Před objektem zámku 

čtyři informační 

cedule – nevhodné. 

2. 46513/8–
1372 

 
 

 
 
 
 
 
 

Farní kostel Jana 
Křtitele 
- neznámý 
 
(Josef Seyfried – 
oltář v 2. pol. 17. 
století) 

Zámecká Kulturní památka 
 
Jednolodní kostel na jihozápadním okraji historického jádra města, 
s gotickým presbytářem zaklenutým hvězdicovitou klenbou z 15. 
století, renesančně přestavěn v 16. století a dále upravován v 17. a 
18. století. 

 
 
Součást 
urbanistického celku. 
 

3. 102851  
 

 
 

 

Fara 
- neznámý 
 
- dostavba Josef 
Holuscha 

Farní č.p. 
284/7 

Kulturní památka 
 
Dvoupodlažní objekt fary obdélného půdorysu, vystavěný v letech 
1780-1781 na základech předchozí stavby. Dům rozšířen na 
počátku 20. století o přístavbu, v exteriéru odlišenou od původní 
hmoty pojetím fasády. 
Fara v pramenech připomínána k roku 1508 (dřevěná stavba). 
Nynější zděná budova postavena mezi lety 1780-1781, resp. 1782, 
na starších, pravděpodobně renesančních základech. Při přestavbě 
roku 1841, spojen objekt můstkem s hradební baštou, v níž byla 
knihovna. Bašta byla zbořena za faráře Joachima Richtarského 
(1872-87) a do tohoto prostoru počátkem 20. století rozšířena farní 
budova (plány z r. 1909). 
Dvoupodlažní podsklepená budova s valbovou střechou krytou 
eternitem, komíny novodobé, z bílých cihel. Hlavní, severozápadní 
fasáda obrácená ke kostelu je desetiosá, přičemž jsou patrné 
odlišnosti ve výzdobě starší levé části (šest os) a jižní dostavby z 
počátku 20. století (čtyři osy), i když celkový výraz je sjednocený. 
Okna jsou dřevěná, dělená do tvaru latinského kříže, rámována 
šambránami, v patře starší části s klenákem.  
 

 
 

Historická stavba 
barokního založení, 
součást 
urbanistického celku 
zahrnujícího sousední 
farní kostel a blízký 
zámek. 
 
Na fasádě nevhodně 
zvolené krytí sochy 
z ocelové konstrukce 
polykarbonátu. 
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4. 34959/8-
2973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurace 
Slezan 
 
- neznámý 

Mírové 
náměstí č.p. 
32/28 

Kulturní památka 
 
Zděný nárožní dvoupodlažní dům stojící v jihozápadní frontě 
náměstí. Objekt pochází z 18. století, v 19. století byla v hloubce 
parcely realizována přístavba se sálem v patře.  
Urbanisticky vymezuje a definuje náměstí a přispívá (i přes četné 
přestavby a nemnoho dochovaných původních prvků) k ucelenější 
představě o historické podobě náměstí. 

 

5. 34596/8-
1375 

 Městské 
opevnění 
 
 

Pode zdi 15; 
3a; 7 
- kolem hist. 
jádra 

Kulturní památka 
 
Poměrně rozsáhlé zbytky městských hradeb z 15. až 18. století, 
které na západní straně navazovaly na opevnění tvrze, posléze 
přestavěné na zámek. Dochovány úseky hradebních zdí a bašt. 

 

6. 103228  
 

Dům Josefa 
Bobrowského 
 
- Josef Muris, 
Josef Holuscha? 

Úzká č.p. 
174/1 

Kulturní památka 
 
Volně stojící dvoupatrový městský dům na L půdorysu, z režného 
neomítaného zdiva, postavený, pravděpodobně na konci 19. 
století. Objekt situovaný v nárožní poloze, v historickém jádru 
města. 
Jedná se o rohový dvoupodlažní, částečně podsklepený obytný 
dům na půdoryse ve tvaru "L". Budova je zastřešena kombinací 
dvou sedlových střech s krytinou z betonových tašek. Hlavní 
severovýchodní fasáda obrácená do ulice Úzká je pětiosá. Okna 
jsou dřevěná, okenní křídla vyřezávaná, dělená do tvaru latinského 
kříže. Fasáda objektu je z režného zdiva a tedy neomítaná. Z 
tohoto materiálu jsou také prvky, které tvoří profilaci fasády. 
Fasáda objektu je členěna patrovou římsou tvořenou ozuby a 
horizontálně profilovanou korunní římsou.  

 
 
Objekt se nachází v 
MPZ Hlučín, v 
exponovaném území, 
které vykazuje značné 
urbanistické hodnoty. 
Jedná se o intaktně 
dochovaný objekt z 
režného zdiva. 
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7a. 30145/8-
1373 

 

 

Kostel sv. 
Markéty 
 
- neznámý 

Ostravská, 
v areálu 
hřbitova 

Kulturní památka 
 
Zděný podélný jednolodní kostel s věží zapuštěnou do vstupního 
průčelí a oblým závěrem. Architektura pozdně barokních forem z r. 
1820. Areál kostela vymezuje ohradní zeď a funkčně ho doplňuje 
márnice historizujícího tvarosloví postavená z režného zdiva. 

 
 
Nový kostel již nebyl 
orientován k východu, 
ale vytočen tak, aby 
hlavní průčelí 
dominovalo 
Dlouhoveské Špitální 
ulici. Stal se tak 
důležitým prvkem 
v urbanismu města. 
Přístup ke kostelu po 
širokém schodišti z ul. 
Ostravské zvýrazňuje 
jeho význam jako 
dominanty místa. 
Probíhá rekonstrukce. 

7b 30145/8-
1373/3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Márnice 
- Hřbitovní kaple  
 
- Josef Holuscha  

Ostravská, v 
areálu hřbitova 

Kulturní památka 
 
Součást hřbitovního areálu je neogotická stavba z režného, 
neomítaného zdiva – márnice 
 
 
Architektonická hodnota: 
Kaple je ve městě jediným příkladem sakrální stavby postavené 
z režného zdiva v duchu Hannoverské architektonické školy.  
 
Společně s ohradní zdí kostela byla prohlášena kulturní památkou. 
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7c 30145/8-
1373/2 

 Ohradní zeď se 
schodištěm 

Ostravská, v 
areálu hřbitova 

Kulturní památka 
 
Kolem kostela byl založen evangelický hřbitov obehnaný masivní 
kamennou zdí. Vstupní brána svým pojetím korespondovala 
s architekturou kostela. V roce 1965 byl hřbitov zrušen a přeměněn 
v park. Těmto úpravám padla za oběť ohradní zeď i zmíněná 
brána. 
 
Společně s ohradní zdí kostela byla prohlášena kulturní památkou. 
 

 
 
Ohradní zeď je 
v současnosti zděná. 

8. 101813  Kaple Panny 
Marie 
 
- neznámý 

Roh ulic 
Písečná a 
Cihelní 

Kulturní památka 
Drobná sakrální stavba rustikálního charakteru, údajně postavená v 
roce 1690. Kaple obdélného půdorysu se zaobleným závěrem. 
Kaple vyrůstá z půdorysu čtyřúhelníku s půlkruhovým závěrem. 
Valbová střecha je kryta břidlicí. Zdi jsou hladké, bez plastického 
členění. Celá stavba je nově opravena v tradičních materiálech. 
Průčelí je prolomeno vstupem s půlkruhovým záklenkem. Vstup je 
flankován hladkým portálem z umělého kamene. Vstup vyplňují 
dvoukřídlé dřevěné laťové dveře se skleněnými výplněmi. Vstupu je 
předsazen jeden betonový schůdek. Nad dveřmi je v bílé stuze 
nápis: A V E - M A R I A. Nad vstupem probíhá římsa. Průčelí 
vrcholí půlkruhovým štítem, ve vrcholu zašpičatělým. V ploše štítu 
je probrán latinský kříž s korpusem Krista. 

 

9. 29834/8-
2182 

 Vojenský hřbitov 
Rudé armády 
s památníkem  

Ostravská  Kulturní památka 
Hřbitov s hroby ruských vojáků a důstojníků padlých na Hlučínsku v 
průběhu 2. světové války. Hřbitov otevřen 10. března 1946. 
Upravená, zatravněná plocha se 133 žulovými náhrobními deskami 
a centrálním památníkem. Obdélné desky na hranolových soklech 
jsou řazeny v pěti řadách. Na čelní straně jsou pěticípé hvězdy a 
obdélné tabulky s nápisy. V centrální části hřbitova se tyčí ústřední 
památník v podobě komolého jehlanu na mohutné hranolové 
základně, opět s nápisovou deskou na čelní straně, ve vrcholové 
partii památníku je pěticípá hvězda a kříženým srpem a kladivem. 
Dvoustupňovou podestu doplňují v nárožích nízké stély v podobě 
komolých jehlanů. Po stranách centrálního památníku jsou 
umístěny dvě kamenné desky s nápisy a dvojice stožárů. 

Vojenské pietní místo. 
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10. 41955/8-
1374 

 

 

Hrobka – 
mauzoleum 
rodiny 
Wetekampovy 
 
- neznámý  

Na bývalém 
evangelickém 
hřbitově 

Kulturní památka 
 
Drobná empírová funerální architektura z roku 1898, v regionu 
Hlučínska ojedinělá. Rodinná hrobka postavená v roce Vilémem 
Wetekampem, vrchním účetním Rothschildových statků. 
Pozůstatek dnes již zrušeného evangelického hřbitova. 

 

11. 101521  
 

Vodárna – věžový 
vodojem 
 
- Königliche 
Eisenbahndirektio
n (stavební 
kancelář 
ředitelství 
Královských 
železných drah 
v Katovicích) 

V blízkosti žst. 
Hlučína 

Kulturní památka 
 
Věžový vodojem byl postaven v roce 1913 v žst. Hlučín ležící na 
trati Kravaře–Hlučín, která byla jako odbočka trati Opava – Ratiboř 
zprovozněna v říjnu 1913. Voda byla jímána z níže položené 
studny. 
Věžová železobetonová omítaná stavba na osmiúhelném 
půdoryse. Střední válcové těleso kruhového půdorysu, ve kterém je 
umístěno schodiště, nese přesahující osmiúhelnou nádrž 
podepřenou po obvodu osmi čtyřhrannými pilíři. Jednotlivá pole 
pláště nádrže prolomena dvěma obdélnými okenními otvory nad 
sebou. Střecha mansardová, jehlancová, na osmiúhelném 
půdoryse. Krytina – pálená taška. V každém druhém poli střešního 
křídla segmentově ukončený vikýř. Vstup z přízemí obdélnými 
dveřmi se zděným závětřím. 

 
 
Typologicky jedinečná 
stavba spojující 
progresivní 
konstrukční řešení 
(železobeton) s 
tradičně pojatým 
zakončením 
(mansardová 
střecha). 
 
Probíhá rekonstrukce. 
 
 



OZN. EVIDENČNÍ 

ČÍSLO 

FOTO NÁZEV 

/ARCHITEKT 

UMÍSTĚNÍ POPIS POZNÁMKA 

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTA HLUČÍNA – URABNISTICKÝ GENEREL – ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÉ STAVBY                                                                                      8 

 

12. 101398  Hasičská sušárna  
 
- neznámý 

Školní, 
v areálu školy 

Kulturní památka 
 
V regionu typologicky jedinečná technická památka, postavená v 
roce 1886. Volně stojící stavba s hrázděnou přízemní částí a 
třípodlažní věží. 
Sušírna sestává ze střední třípodlažní věže završené sedlovou 
střechou, ke které na okapových stranách přiléhají malá přízemní 
křídla s pultovými střechami. Krytina plech. Přízemí z režného 
cihelného zdiva hrázděné, věž dřevěná, svisle kladené desky bez 
lištování. Podezdívka kamenná. V horních dvou podlažích štítové 
strany věže dvojice dvoukřídlých okenic. Přízemí věže přístupné 
segmentově ukončenými dřevěnými vraty, cihlový záklenek, vrata 
ze svisle kladených desek, ozdobné kování pantů. Na okapových 
stranách bočních křídel dvojice malých obdélných okenních otvorů 
bez výplně. 

 
 
Objekt sušárny hadic 
je typologicky 
jedinečnou stavbou, 
která dokládá vývoj 
architektury 
hasičských zbrojnic 
na našem území. 
 
Objekt byl 
zrekonstruován a stal 
se součástí nově 
vzniklého prostranství. 

13. 103360  Rodinný dům 
 
- Hans Kalitta 

Dr. Ed. 
Beneše č.p. 
587/24 

Kulturní památka 
 
Dvoupatrový rodinný dům obdélného půdorysu s průčelím 
modelovaným výrazným rizalitem a fasádou střídmého 
modernisticky zjednodušeného tvarosloví, postavený v letech 
1922-1925. Součást většího urbanistického celku v severní části 
města.  
Volně stojící dvoupodlažní zděný dům s podsklepením a půdními 
bytovými jednotkami, spojený druhou polovinou své boční – 
jihozápadní fasády (viz ulice Tyršova) se sousedním objektem. 
Zdivo cihlové, omítané (po parapetní římsu zvýšeného I. NP omítka 
hrubozrnná); barevnost žlutá. Dispozice objektu obdélná s 
průčelním rizalitem (viz ulice Dr. Beneše) a mírným pravoúhlým 
rizalitovým odsazením v zadní části objektu. Střecha valbová s 
lomením, spojená se štítovými mansardami na průčelní a zadní 
straně objektu; krytina keramická taška. Součástí střechy sedm 
komínů, světlíky a pět obdélných vikýřů. Fasády osově souměrné, 
členěné římsami. V ose průčelního rizalitu profilovaný vysoký pás s 
půlkruhovým zakončením ve zvýšeném II. NP, vyhotovený v hladké 
omítce světle žluté barvy. V jeho přízemí hlavní vstup se třemi 
schody, ve zvýšeném I. NP čtvercová parapetní výplň s 
geometrickým štukovým dekorem a dvojkřídlé obdélné kastlíkové 
okno, jehož půlkruhový světlík s barevnou vitráží je oddělen 
patrovou římsou. Okna celého objektu zpravidla obdélná vyklápěcí 
s vloženými horizontálními příčkami. Ve zvýšeném I. NP v krajních 
osách průčelí a bočních fasádách okna umístěna v půlkruhovém 
dekorativním oblouku. V průčelí jsou okna sdružená, v suterénu 
devět malých pravoúhlých okenních otvorů s křížovou výplní (vlevo 
dvě obdélná okénka krytá železnou mříží s dekorem). Boční – 
severovýchodní fasáda dvouosá se sdruženými podvojnými okny; v 
suterénu vlevo 2 malá obdélná okénka, vpravo v místě patrové 
římsy střešní garážová přístavba.  

 
 
Objekt byl 
zrekonstruován. 
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14. 10611/8-
3897 

 

 

Vila MVDr. 
Františka 
Kremera 
 
- Lubomír Šlapeta 

Československ
é armády 

Kulturní památka 
 
Zděná, omítaná, dvoupodlažní vila nepravidelného půdorysu, 
postavená v roce 1934 podle projektu Lubomíra Šlapety. Příklad 
organické avantgardní architektury u nás. 

 
 
Vila Františka 
Kremera patří 
k vrcholným dílům 
Lubomíra Šlapety a je 
vzácným příkladem 
organické koncepce 
funkcionalistické 
architektury u nás. 
Pro svou vysokou 
kvalitu a uměleckou 
cenu byla v roce 1995 
prohlášena kulturní 
památkou. 

15. 10621/8-
3899 

 Kostel 
evangelický 
 
- August Soller  

Opavská č.p. 
1860/8 

Kulturní památka 
 
Kostel je první veřejnou stavbou postavenou mimo intravilán 
středověkého města a poprvé se na něm uplatnilo řezné cihlové 
zdivo, posléze pro Prusko tak charakteristické. Stojí na centrálním 
půdorysu řeckého kříže s dominantními štítovými čely jednotlivých 
ramen, která jsou ukončena historizujícími stupňovitými štíty. Ty 
společně se štíhlou vysokou osmibokou zvonicí nad křížením 
evokují gotiku, zatímco trojice obloukovitě zaklenutých oken průčelí 
připomenou starokřesťanskou architekturu. Výzdoba fasád 
exteriéru je střídmá a omezuje se na motivy vpadlých křížů pod 
jednotlivými stupni štítů, lizény zpevňující nároží či klikatku 
zdůrazňující korunní římsu. 
 
 

 

16. 104667  
 

 
 

Liniové opevnění 
– pohraniční 
opevnění Hlučína 
– Darkovičky 
 
- ředitelství 
opevňovacích 
prací  

k.ú. Hlučín, 
Šilhéřovice, 
Darkovice,  
Darkovičky 

Kulturní památka 
 
Soubor pevnostních objektů z let 1935 - 1938 budovaný na obranu 
Československé republiky. Meziválečná fortifikační architektura 
dochovaná s vysokou mírou autenticity. 
Areál opevnění v Hlučíně-Darkovičkách tvoří ucelený komplex čtyř 
různých typů pevností systému bývalého čs. opevnění z let 1935 - 
38. V současnosti zde funguje vojensko-historická expozice 
Slezského zemského muzea v Opavě. Centrálním objektem je 
oboustranný pěchotní srub MO - S 19 "Alej" s blízkým lehkým 
objektem (řopíkem) vz. 37. Areál doplňuje jednostranný objekt MO 
- S 18 "Obora" a těžký tvrzový objekt MO - S 20 "Orel". Součástí 
vybavení areálu jsou i dobové protitankové a protipěchotní 
překážky a vojenská technika. Jsou zde zastoupeny všechny 
hlavní typy pevnostních objektů, které se v tehdejším 
Československu uplatňovaly v rámci budování tohoto systému v 
předválečném období. 

 
V rámci ČR se jedná 
o unikátní ucelený 
doklad fortifikačního 
umění z let 1935 - 
1938, který v 
maximální možné 
míře odpovídá 
autentickému stavu z 
roku 1938. 
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17. 104667 
 

 

 

Lehký objekt vzor 
37 a–140 Z 829 
 
 

Darkovičky Kulturní památka 
Součást souboru pevnostních objektů viz. text výše. 
 
Jde o vložený lehký objekt do linie těžkého opevnění, tloušťka 
stropu je 100 cm a čelní stěna má 120 cm. Betonáž proběhla těsně 
před mobilizací, v září 1938. 

. 

18. 104667 
 

 

 

Pěchotní srub 
MO-S 19 v aleji 
 
- ředitelství 
opevňovacích 
prací 

U silnice 469 
Hlučín – Hať 

Kulturní památka 
Součást souboru pevnostních objektů viz. text výše. 
 
Jde o samostatný oboustranný pěchotní srub postavený ve III. 
stupni odolnosti (strop tloušťky 250 cm, čelní stěna 275 cm). Srub 
má jedno bojové a jedno týlové patro. Betonáž probíhala od 21. do 
27. srpna 1938. Hlavní výzbroj tvořily původně dva 4 cm 
protitankové kanóny vz. 36 spřažené s těžkým kulometem vz. 37. V 
současné době je na objektu osazen v pravé střelecké místnosti 
jeden z mála posledních dochovaných exemplářů této zbraně, který 
představuje nejhodnotnější část výzbroje objektu. Na objektu jsou 
rovněž osazeny dva pancéřové pěchotní zvony a jedna kulometná 
kopule. Vybavení objektu a strojní zařízení je do detailu 
zrekonstruováno do podoby ze září 1938. 
 

 

19. 16567/8-
2974 

 

 

Socha P. Marie 
Immaculaty 
 
 

Před budovou 
školy čp. 7, 
Darkovičky 

Kulturní památka 
 
Pískovcová socha Panny Marie Immaculaty umístěná na 
hranolovém podstavci, zhotovená v letech 1862 - 1863 
představitelem berlínského akademického klasicismu, rodákem z 
Darkoviček Janem Baltazarem Jandou. 
Socha Panny Marie Immaculaty stojící na půlměsíci a zeměkouli 
obtočené hadem, vyrůstající z polygonální podnože na jednoduše 
členěném hranolovém podstavci. Figura Panny Marie je zachycena 
v tradičním šatu, kopírujícím křivky jejího těla. Pravá ruka je mírně 
zdvižená v žehnajícím gestu, levou přidržuje u těla lilii. Hlavu zdobí 
koruna a doplňuje kovová hvězdná svatozář. 

 
 
Jedno z mála 
dochovaných děl 
významného 
představitele 
berlínského 
akademického 
klasicismu, Jana 
Baltazara Jandy. 
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20.   Požární zbrojnice 
 
- Stanislav 
Woytych 

Generála 
Svobody 273/2 

Architektonicky významná stavba 
 
Dvoupodlažní budova se sedlovou střechou postavena ve stylu 
pruské historizující cihlové architektury. Charakteristické gotizující 
stupňovité štíty završují boční uliční průčelí. Ostatní okna jsou 
ukončena segmentovým obloukem a pro jejich ostění bylo využito 
cihelných tvarovek. Hlavnímu průčelí dominuje trojice „garážových 
vrat“ v přízemí. Vlastní vstup do budovy byl umístěn až v patrovém 
přístavku při pravé straně průčelí. Jeho atika byla osazena 
poněkud bizarně kamennými dekoracemi ve formě nízkých štítů 
s akroteriemi.  
 
Architektonická hodnota: 
Stavba je významným reprezentantem pruské cihlové architektury 
konce 19. století. 

 
 
Budova fungovala 
jako požární zbrojnice 
až do roku 1996. kdy 
se tato přestěhovala 
do nové, moderní 
budovy na Celní ulici. 
Chátrající objekt staré 
zbrojnice byl v letech 
2000-2002 citlivě 
opraven a adaptován 
na penzion 
s restaurací. 

21.   

 

Hraniční kámen Ulice Pode zdi Architektonicky významný prvek 
 
Pískovcový hranolový mezník s letopočtem 1858, pravděpodobně 
související s územním splynutím Dlouhé Vsi s městem Hlučín v 
roce 1858. 
 
Architektonická hodnota: 
Zahájeno řízení o prohlášení kulturní památkou 

 

22.  neobsazeno     

23.  neobsazeno     
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24.   Měšťanský dům 
 
- neznámý 

Mírové 
náměstí č.p. 
1/1 

Architektonicky významná stavba 
 
Nárožní patrový objekt s tříosým průčelím, krytý sedlovou střechou. 
 
Architektonická hodnota: 
Významné jsou konstrukce v interiéru. V půdních prostorech se 
nachází zachovalá vestavěná roubená světnice, která je 
pozůstatkem ubytování pruských vojsk v 18. stol. 
Dochované okenní a dveřní výplně. 
 
Negativa: 
Sloučení domů v jeden celek.  Zjednodušení fasády po poslední 
rekonstrukci. Sejmutí štukových prvků. 

 
 
Domy 1 a 2 byly podle 
všeho původně 
samostatné domy, 
které byly 
pravděpodobně 
sloučeny při poslední 
přestavbě. 
 

25.   Měšťanský dům 
 
- neznámý 

Mírové 
náměstí č.p. 
2/2 

Architektonicky významná stavba 
 
Nárožní patrový objekt s tříosým průčelím, krytý sedlovou střechou. 
 
Architektonická hodnota: 
Významné jsou konstrukce v interiéru. V půdních prostorech se 
nachází zachovalá vestavěná roubená světnice, která je 
pozůstatkem ubytování pruských vojsk v 18. stol. 
Dochované okenní a dveřní výplně. 
 
Negativa: 
Sloučení domů v jeden celek.  Zjednodušení fasády po poslední 
rekonstrukci. Sejmutí štukových prvků. 

 
 
Domy 1 a 2 byly podle 
všeho původně 
samostatné domy, 
které byly 
pravděpodobně 
sloučeny při poslední 
přestavbě. 
 

26.   

 

Městský dům – 
Slezská obchodní 
zádruba 
 
- Josef Holuscha 

Mírové 
náměstí 25/24 

Architektonicky významná stavba 
Čelní, do šířky pojatou fasádu se šesti okenními osami a vstupem 
ve střední ose člení po stranách dva předstupující omítané nárožní 
rizality ozdobené kanelovanými pilastry a v prvním a druhém patře 
balkónovými nikami. Střešní část o čtyřech okenních osách je 
provedena v režném cihlovém zdivu. Oproti tomu je fasáda celého 
přízemí omítána a opatřena pásovou bosáží. Od režného zdiva 
fasády se ostře odráží profilované šambrány oken provedené ve 
štuku.  
Budova má vnitřní dvůr, severní křídlo lemuje po celé délce boční 
strana radnice. Dvorní fasády jsou pojaty v prostém režném 
cihlovém zdivu, okna mají segmentové záklenky s cihlovým 
nadpražím. 
 
Architektonická hodnota: 
Dům je kvalitním příkladem eklektické architektury nájemních domů 
v Prusku kolem roku 1900. Jeho stylové i dispoziční řešení je 
v rámci Hlučína zcela unikátní. 
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27.   

 

Radnice 
 
- Paul Jackschen 

Mírové 
náměstí č.p. 
24/23 

Architektonicky významná stavba 
 
Pozdně klasicistní budova radnice postavená na místě staré 
radnice v roce 1868. Fasáda radnice je horizontálně členěna 
profilovanými římsami a pásem festonů na zvýšeném půdním 
patře. Hlavní průčelí je završeno profilovanou korunní římsou na 
konzolách zdobených akantem. Střecha je rovná 
 
Architektonická hodnota: 
Cenná urbanisticky dominantní stavba náměstí s pozdně 
klasicistním průčelím. 
 
Fasáda opravena dle původního členění, byly obnoveny původní 
dřevěná okna. 
Negativa: 
Fasáda do dvora omítnuta břízolitem, typizovaná okna, k hlavnímu 
průčelí přistavěn nevhodný balkónový portikus a v přízemí 
vestavěna sňatková síň. 
 
  

 
 
Radnice byla první 
stavbou v prostoru 
náměstí, která 
nerespektovala 
původní středověkou 
parcelaci a určila 
zcela novou výškovou 
hladinu zástavby. 
Chráněna je pouze 
v rámci městské 
památkové zóny. 

28.   

 

Obytný dům 
- Domy pro státní 
zaměstnance 
 
- Hans Kalitta 

Dr. Edvarda 
Beneše 
587/24, 
Tyršova č.p. 
588/1 

Architektonicky významná stavba 
 
Volně stojící dvoupodlažní obytný dům s mansardovou střechou a 
prvky art deca, postavený v letech 1922–1925. Patří mezi trojici 
obytných domů, které měly vyřešit nouzi o bydlení pro státní 
úředníky na začátku 20. století. Jejich projektantem byl architekt 
Hans Kalitta. 
 
Architektonická hodnota: 
Součást ojedinělého historicky cenného urbanistického celku tří 
obytných domů, v severní části města, poblíž vlakového nádraží. I 
přes úpravy se v budově dochovaly hodnotné konstrukce jako 
dlažba, výplně dveří a oken (včetně vitráží), štuková ornamentika a 
reliéfy fasád. Objekt nedávno prošel zdařilou rekonstrukcí. 
 
Negativa: 
Pozemek kolem stavby postrádá hlubší koncepci. 
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29.   

 

Obytný dům 
- Domy pro státní 
zaměstnance 
 
- Hans Kalitta 

Dr. Edvarda 
Beneše 
587/24, 
Tyršova č.p. 
589/3 

Architektonicky významná stavba 
 
Volně stojící dvoupodlažní obytný dům, postavený v letech 1922 - 
1925. Patří mezi trojici obytných domů, které měly vyřešit nouzi o 
bydlení pro státní úředníky na začátku 20. století. Jejich 
projektantem byl architekt Hans Kalitta. 
 
Architektonická hodnota: 
Součást ojedinělého historicky cenného urbanistického celku tří 
obytných domů, v severní části města, poblíž vlakového nádraží. I 
přes úpravy se v budově dochovaly hodnotné konstrukce jako 
dlažba, štuková ornamentika a reliéfy fasád. Objekt nedávno prošel 
zdařilou rekonstrukcí. 
 
Negativa: 
Pozemek kolem stavby postrádá hlubší koncepci.  

 

30.  neobsazeno     

31.  

 

Městská vodní 
elektrárna – velký 
mlýn 
 
- neznámý 

Celní 404/9 Architektonicky významná stavba 
 
Alexandr Smeczka (1862-1918) zakoupil k mlýnu v prvním 
desetiletí 20. století vodní právo elektrárny stojící na protějším 
břehu náhonu, a toho využil k vybudování na tehdejší dobu 
moderní pily s vertikálním katrem, srovnávačkou, hoblovacím 
strojem a bruskou.  
V dnešní době budova slouží k soukromým účelům.  
 
Architektonická hodnota: 
Stavba je jedinečným příkladem průmyslové architektury 
zrealizované v režném zdivu. 
 
Negativa: 
Jedinou výraznější změnou exteriéru je nahrazení původních 
obloukových oken v přízemí obdélnými. 

 
 
Budova byla 
v minulém desetiletí 
citlivě 
zrekonstruována a 
adaptována jako 
obytný dům.  
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32.   

 
   Mlýn 

 
   Sýpka 

Penzion velký 
mlýn 
 
- neznámý 

Celní 404/9 Architektonicky významná stavba 
 
Velký mlýn byl nejstarším a z hlediska produktivity i největším 
mlýnem v Hlučíně. Do současné doby se dochovala jeho obytná 
budova, sýpka a náhon včetně části betonové stěny náhonu při 
vodním mlýnu. Přímou souvislost s mlýnem měl taktéž dochovaný 
jez na řece Opavě. 
Po znárodnění došlo k zavedení národní správy nad celým 
majetkem a mlýn s pilou byl včleněn do podniku Československé 
mlýny, národní podnik Praha. V následujících letech byly objekty 
využívány na mletí krmných směsí a jako skladové objekty. Budovy 
i zařízení ale nezadržitelně chátraly. Mlýnice byla v 90. letech 20. 
století z důvodu havarijního stavu zbořena a turbíny demontovány. 
Naopak obytná budova byla citlivě rekonstruována a v dnešní době 
je používána jako penzion. 
Vedle zrekonstruovaného mlýna se nachází neopravená sýpka. 
 
Negativa: 
Objekt zateplen a omítnut. Interiér vybaven plastovým 
příslušenstvím. Použity jsou netradiční materiály – kamenný sokl – 
pásky apod. Hodnota objektu tím ztratila na své autenticitě. Kladně 
lze hodnotit parkové úpravy v okolí. Objekt přestavěn na penzion 
s restaurací. 

 

33.   
 

 

Sirotčinec 
Sharlottenstift 
 
- neznámý 

Zámecká 
285/6 

Architektonicky významný prvek 
 
Jednalo se o dvoupodlažní pozdně klasicistní objekt symetrického 
rozvrhu se středovým převýšeným rizalitem korunovaným nízkým 
trojúhelníkovým štítem. Přízemí bylo opatřeno pásovou rustikou. 
Rok výstavby 1864 – 65. 
Po roce 1920 se budova stala prvním sídlem nově založeného 
státního reálného gymnázia v Hlučíně. Od 50. let stavba sloužila 
jako dům Pionýrů a mládeže a v roce 1979 byla pro tyto účely 
razantně přestavěna.  
 
Architektonická hodnota: 
Jediným původním dochovaným prvkem je klasicistní ostění 
kamenného vstupního portálu. 
 
Negativa: 
Již při první adaptaci v 50. letech zmizela většina architektonických 
prvků. 
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34.   
 

 

Dům cukrářského 
mistra Karla 
Scheffcika 
 
- neznámý 

Mírové 
náměstí 6/6 

Architektonicky významná stavba 
 
Úroveň stavební kultury města před velkým požárem města v roce 
1761 může reprezentovat tento dům, jeden z ne mnoha na 
náměstí, který byl již v 17. či 18. století postaven jako zděný. Jeho 
mázhaus byl zaklenut třemi poli pruské klenby. V roce 1880 nechal 
tehdejší majitel Karel Scheffcik budovu přestavět, zvýšit o patro a 
původní obytné polopatro. Trojosé vstupní průčelí bylo upraveno 
v neorenesančním duchu. Okna rámovaly profilované šambrány a 
nadokenní římsy. Horní polopatro bylo původně opatřeno pásovou 
rustikou. 
 
Architektonická hodnota: 
Jeden ze zachovalých měšťanských domů s neorenesančním 
průčelím na náměstí. 

 

35.   
 

 

Rodný dům 
malíře Jana 
Bochenka 
 
- neznámý 

Mírové 
náměstí 7/7 

Architektonicky významná stavba 
 
Podobně jako sousední dům byl i tento postaven na barokních 
základech, taktéž s mázhauzem zaklenutým třemi poli pruských 
kleneb na pasech. V 80. letech 19. století byl zvýšen o dvě patra a 
půdní polopatro a trojosá fasáda opatřena neorenesančním 
dekorem. Průčelí je horizontálně členěno kordonovými římsami a 
pásovou rustikou, okna rámují šambrány s nadokenními římsami, 
v patře navíc opatřené o ploché parapety. 
 
Architektonická hodnota: 
Jeden ze zachovalých měšťanských domů postaven na barokních 
základech.  
 
Negativa: 
Reklamní panely na čelní fasádě směrem na náměstí. 
Rozdílné barvy oken a dveří. 
 
Regulace: 
Minimalizace reklamních panelů na čelní fasádě. 
Udržení jemných barevných tónů fasády, stejnou barevnost a 
materiálové řešení oken a dveří. 

 
 
V tomto domě se 
v rodině stopařského 
mistra Andrease 
Bochenka narodil Jan 
Bochenek, absolvent 
berlínské akademie a 
významný představitel 
akademické a pozdní 
nazarénské malby. 
U příležitosti 100 let 
od jeho narození byla 
na dům umístěna 
1931 bronzová 
pamětní deska 
s německým textem. 
Po jejím stržení 1945, 
byla nová, tentokrát již 
česky psaná deska 
osazena na totéž 
místo v roce 1956. 
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36.  .

 

Škola 
 
- neznámý 

Generála 
Svobody 228/8 

Architektonicky významná stavba 
 
Jedná se o patrovou obdélníkovou budovu se sedlovou střechou o 
devíti okenních osách s mělkým středovým rizalitem se vstupním 
portálem a trojúhelníkovým štítem s kruhovým oknem, původně 
určeným pro umístění hodinového ciferníku. Architektonický výraz 
stavby je v kontextu výstavby školních budov a vzdělávacích 
ústavů v pruských městech překvapivě skromný. 
 
Architektonická hodnota: 
Ojedinělá vzdělávací stavba v pruském stylu s tak skromným 
zdobením.  
 
 
 

 
 
V meziválečném 
období budova 
fungovala jako 
smíšená měšťanská 
škola, po druhé 
světové válce byla 
směrem k jihu 
stavebně rozšířena o 
tři okenní osy. Po 
vybudování nových 
školních budov ve 
městě byla 
přeměněna na tzv. 
Zvláštní školu. Po 
zrušení škol funguje 
jako škola základní. 

37.   
 

 
 

 
 

Hostinec se 
zahradní 
restaurací 
Johanna Otziska 
 
- neznámý 

Ostravská 
91/51 

Architektonicky významná stavba 
 
Jedná se o dvoupodlažní budovu z režného zdiva s dekorativními 
prvky provedenými v kontrastním světlém štuku. Do ulice má 
hostinec reprezentativní průčelí o sedmi okenních osách 
uspořádaných v rytmu  
3 + 1 + 3 Střechu po obou stranách rizalitu člení trojice 
jednoduchých vikýřů. V režném zdivu se štukovým dekorem bylo 
řešeno o boční průčelí, přístavky či ohradní zeď zahrady. 
 
Architektonická hodnota: 
Objekt je hodnotným příkladem recepce historizující architektury a 
je charakteristickým prvkem ostravského předměstí. 
 
Negativa: 
Původní podoba budovy značně utrpěla při úpravách v roce 1971, 
kdy byla v interiéru vybourána všechna schodiště a provedena 
nová, železobetonová se samostatným vstupem z dvorní strany. 
Na čelní fasádě směrem do ulice jsou plastová okna odlišných 
barev a satelitní přijímače.  
 
Regulace: 
Snaha o udržení a zachování cihlového vzhledu fasády. 
Minimalizace reklamních panelů a televizních satelitů na čelní 
fasádě. 
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38.   
 
 

 

Hornická 
nemocnice 
Knappschaftes-
Lazareth 
 
- neznámý 

Československ
é armády 
1402/6a 

Architektonicky významná stavba 
 
1908 byla budova odkoupena státem a fungovala jako okresní 
nemocnice. Původní vzhled pozměnily, avšak nenarušily stavební 
úpravy v roce 1933, kdy bylo přistavěno patro nad rizalitem jižního 
průčelí, zrušen vstup u jihovýchodního nároží a stavba tak byla 
hmotově sjednocena. Stavební materiál i dekor projektant plně 
respektoval, patro jižní fasády ale prolomil, úzká okna se 
segmentovými záklenky nahradil velkými okny s betonovými 
překlady. K poslednímu rozšíření došlo v roce 1939, kdy byl při 
západním průčelí přistavěn patrový cylindrický rizalit operačního 
sálu.  
 
Architektonická hodnota: 
Jedna ze zachovalých staveb z režného cihlového zdiva. 
 
Negativa: 
Mnoho reklamních panelů na fasádě.  
 
Regulace: 
Minimalizovat reklamní panely na čelní fasádě. 
 
 

 
 
V dnešní době stavba 
funguje jako 
polyfunkční. 

39.   
 
 

 

Ústav děkana 
Richtera 
 
- Adolf Gloger, 
dostavba Josef 
Holuscha 

Dlouhoveská 
412/44 

Architektonicky významná stavba 
 
Stavba má formu pozdně klasicistního paláce, a to jak v kompozici 
jednotlivých hmot, tak ve vnitřní dispozici. Jedná se o dvoupodlažní 
budovu s půdním polopatrem a převýšeným středovým rizalitem o 
třech okenních osách. Ten je završen nízkým trojúhelníkovým 
štítem. V roce 1932 byl dle projektu místní firmy postaven jižně od 
budovy zahradní domek se skleníkem. 
V roce 1918 se objekt dočasně proměnil v zotavovnu vojáků 
zraněných v 1. světové válce.  
 
Architektonická hodnota: 
Stavba ve formě pozdně klasicistního paláce je dominantou ve 
svém okolí.  
 
Negativa: 
Při adaptaci v roce 1975 byla Glogerova budova zvýšena o patro, 
okna se segmentovými záklenky nahrazena typovými obdélnými a 
byla odstraněna rustika přízemí. 
Výraznost barvy fasádní omítky. 
 
Objekt byl nedávno rekonstruován. 
 
 

 
 
V roce 1975 proběhla 
adaptace objektu pro 
potřeby ústavu 
sociální péče pro 
mládež.  
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40.   

 
 

 

Panský 
hospodářský dvůr  
(dnes sýpka a BD 
- čeledník) 
 
- neznámý 
- Josef Holuscha 

Opavská 50/23 Architektonicky významná stavba 
 
Dvůr měl klasickou uzavřenou kompozici hospodářských budov 
obklopujících velký dvůr. Sestával z četných stájí, kravínů, seníků, 
stodol, vozoven a kůlen – dnes Billa. Zůstala zachován jen objekt 
sýpky a budova pro čeledníky. 
Pozoruhodná třípodlažní sýpka byla postavena naproti přes silnici. 
Kolem roku 1910 byl komplex doplněn o dvoupodlažní budovu 
čeledníků s valbovou střechou. Jednalo se o kombinaci omítaného 
režného cihlového zdiva.  
 
Architektonická hodnota: 
Stavba sýpky je pozůstatkem typické hospodářské stavby rodu 
Rothschildů, nacházející se ve velké blízkosti od historického 
centra.  
 
Negativa: 
Mezi budovami je přímo situována městská komunikace, která 
zapříčila jejich zrychlené chátrání.  
Umístění reklamních billboardů na stavbu bývalé sýpky. (Aktuálně 
je nejvíce ohrožena existence sýpky.) 
 
Regulace: 
Iniciovat rekonstrukci objektu sýpky na kulturní zařízení. 
Minimalizovat reklamní panely na fasádě. Respektovat stávající 
objem budovy.  Zapojit stavbu do chystané rekonstrukce 
„evangelického kostela“. 

 
 
Hospodářské objekty 
dvora poznamenaly 
výraznější negativní 
zásahy a degradace 
teprve od 80. let 20. 
století. V 90. letech 
byla zbořena budova 
stájí podél Opavské 
ulice a místo ní byl 
v letech 1998-99 
postaven 
supermarket.  
 
 

41.   
 
 
 

 

Hospodářský 
dvůr Vinná hora 
 
- neznámý 

Vinná hora 
325/1 

Architektonicky významná stavba 
 
V roce 1725 byl za městem na vrchu zvaném Vinná hora založen 
druhý hlučínský panský dvůr. O jeho historii toho není moc známo. 
Dochované budovy pocházejí až ze třetí třetiny 19. století, kdy byl 
dvůr Rothschildy přestavěn a zmodernizován. Dvůr plnil roli 
pobočného provozu hlavního dvora na opavském předměstí  
 
Architektonická hodnota: 
V bývalých stájích se dochovalo původní klenutí do dvou řad 
úzkých litinových nosných sloupů. 
 
Negativa: 
Zchátralý zevnějšek budov. 
 

 

  



OZN. EVIDENČNÍ 

ČÍSLO 

FOTO NÁZEV 

/ARCHITEKT 

UMÍSTĚNÍ POPIS POZNÁMKA 

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTA HLUČÍNA – URABNISTICKÝ GENEREL – ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÉ STAVBY                                                                                      20 

 

42.   

 
            Stodola 

 
            Vila správce 

 
            Dvoupodlažní čeledník 

Hospodářský 
dvůr Darkovičky 
 
Franz Glaser 
junior 
Josef Holuscha 

Darkovičky, u 
dvora 47/2 a 
49/4 

Architektonicky významný areál 
 
Panský hospodářský dvůr v Darkovičkách – historie od roku 1567, 
1804 obnova po požáru, 1895 přestavby dle projektu bratří Glaserů 
(chlévy, stodoly, sýpka i dům správce). 
 
Hospodářské budovy jsou halové či patrové objekty obdélníkového 
půdorysu se sedlovou střechou postavené v kombinaci omítaného 
a režného cihlového zdiva užitého k zdůraznění tektonických prvků. 
Charakteristický styl kombinuje hladkou a hrubou strukturovanou 
omítku (lizény, štukové pásy) s prvky hrázděného zdiva, dřevěných 
verand, výplní, vyřezávané střešní konzoly a štíty. 
 
Vila správce dvora z roku 1895, patrová stavba čtvercového 
půdorysu s nízkou valbovou střechou. Budova má zvýrazněné 
nároží použitím bosáže z režného zdiva v kombinaci se štukem. 
Z kontrastního štuku jsou rovněž okenní šambrány či lizény. Na 
fasádách je kombinovaná hrubá strukturovaná omítka s širokými 
profilovanými hladkými pásy v zóně soklu, parapetu patra a korunní 
římsy. 
 
V roce 1909 byl u západního okraje dvora postaven dvoupodlažní 
čeledník dle návrhu Josefa Holuschy. Obdélný objekt je při krajích 
vždy rozšířen o mělké rizality a vytváří tak půdorys písmene H. Styl 
budov je a pojetí fasád je podobný starší zástavbě v kombinace 
hladké omítky a režného cihlového zdiva. 
 
Architektonická hodnota: 
Jednotlivé dochované stavby jsou pozůstatkem typické 
hospodářské stavby rodu Rothschildů, nacházející se 
v Darkovičkách. Většina staveb je dochovaná v původní podobě 
v původním materiálovém provedení a tvarosloví.   
 
Negativa: 
Plastová okna na objektu čeledníku a jedné rekonstruované 
budovy. Jeden objekt je již zateplen a je degradována jeho původní 
podoba. 

 

43.   

 

Dům 
Kominického 
mistra 
Kaštalského 
 
- neznámý 

Mírové 
náměstí 4/4 

Architektonicky významná stavba 
 
Na místě staršího přízemního zděného domku z roku 1870 vystavěl 
v roce 1899 kominický mistr Kaštalský patrový obytný dům, a to 
tehdy v atraktivní kombinaci režného zdiva a světlého štuku užitého 
pro šambrány oken. Nenáročná historizující architektura domu je 
zřejmou ozvěnou tehdy v Německu zvláštně oblíbeného stylu 
severské renesance, kombinující režné zdivo se štukovými 
renesančními prvky.  
 
Architektonická hodnota: 
Jeden ze zachovalých měšťanských domů postaven z kombinace 
režného zdiva a štukovými renesančními prvky.  
 
Negativa: 
Odlišnost řešení oken a dveří. (Barevnost i provedení)  
Mnoho reklamních plakátů na průčelí. 
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44.   
 

Kaple sv. kříže 
 
- neznámý 
- Josef Seyfried, 
1899 

Celní  
(parcela č. 
1479) 

Architektonicky významná stavba 
 
Kaple, postavená na obdélníkovém půdorysu, je zdobena 
renesančním a barokním tvaroslovím. Fasády s armovanými 
nárožími projektant vyzdobil bosáží, ve štítu ukončeném 
trojúhelníkovým frontonem. 
 
 
Architektonická hodnota: 
Drobná významná stavba, orientační bod. 
 
Negativa: 
Významným prvkem byl oktogonální sanktusník završený 
jehlancovou střechou s křížem, v současné době snesený. 
Interiér kaple je plochostropý, prostý.  
 
Stavba prochází rekonstrukcí. 

 

45.   
 
 
 

Kaple sv. 
Prokopa  
 
- neznámý 
- Josef Seyfried, 
1900 

Bobrovníky, 
Požárnická  

Architektonicky významná stavba 
 
Vzhled původně prosté kaple doznal větších změn kolem roku 
1900, kdy bylo podle návrhu J. Seyfrieda upraveno hlavní průčelí 
v neorenesančním duchu. Nebarokně cítěný štít nese 
trojúhelníkový fronton. Řešení průčelí je totožné jako u kaple sv. 
Kříže v Hlučíně upravené Seyfriedem v roce 1899. 
 
Architektonická hodnota: 
Drobná významná stavba, orientační bod. 
 
V nedávné době proběhla zdařilá rekonstrukce. 
 

 
 
Na kapli se vztahuje 
legenda, která říká, že 
během požáru v roce 
1815, kdy původní 
dřevěná kaple 
vyhořela, se občané 
modlili ke sv. 
Prokopovi a slíbili, že 
pokud pohromu 
zažehná a nevyhoří 
celá ves, postaví kapli 
novou, kterou zasvětí 
jeho jménu. K tomu 
došlo v roce 1820. 

46.   
 

Obecná škola 
 
- neznámý 
- dostavba Josef 
Holuscha po 
1900 

Bobrovníky, 
Osvoboditelů 
60/71 

Architektonicky významná stavba 
 
Škola v Bobrovníkách byla postavena teprve v roce 1880. Přízemní 
budova s jednou třídou a malým bytem pro učitele byla kolem roku 
1900 doplněna o přístavbu.  
Oproti starší stylově nevýrazné budově byla přístavba postavena 
v režném zdivu, tehdy pro školní budovy charakteristickém.  
Svému původnímu účelu škola sloužila do 90. let 20. stol., kdy se 
přestěhovala do nových prostor. Obě školní budovy byly poté 
adaptovány pro obytné účely.  
 
Architektonická hodnota: 
Přístavba školy je charakteristickým příkladem školní malotřídky na 
Ratibořsku na přelomu 19. a 20. století. 
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47.   

 

Cihelna Josefa 
Holuschy 
 
- Josef Holuscha 

U Cihelny 
230/3 

Architektonicky významná stavba 
 
V průběhu osvobozovacích bojů na jaře 1945 byla cihelna z velké 
části zničena. Pobořeny byly obě pece, falší provozy včetně 
sušáren vyhořely. Obnova areálu probíhala během let 1949-1950, 
kdy se závod stal součástí národního podniku Slezské cihelny. 
Areálu dodnes dominují dva původní komíny, jeden, vysoký 25 
metrů, zdobený nad úpatím a pod vrcholem barevnou keramickou 
mozaikou, druhý o deset metrů vyšší.  
 
Architektonická hodnota: 
Dodnes fungující dvojice cihelných komínů. 
 
Negativa: 
Chátrání pozůstalých budov a stavba nových hal. 
 

 

48.   
 

 

Nemocnice 
děkana Richtera 
(léčebný dům) 
 
- Karl Killing 

Celní 409/3 Architektonicky významná stavba 
 
Elegantní budova má stejně jako sousední Richterův ústav, 
navržený Adolfem Glogerem, palácovou kompozici se středovým 
rizalitem. Namísto pozdního klasicismu však Killing oblékl 
nemocnici do barokizujícího hávu odpovídajícímu stylu kolem roku 
1800. Objekt tedy mnohem více připomíná pozdně barokní 
venkovský zámek než špitální zařízení. 
Během válek byla budova využívána pro rekonvalescenci 
zraněných vojáků. Následně až do roku 1960 zde sídlil Okresní 
národní výbor a posléze byl objekt využit jako ústav sociální péče.  
Architektonická hodnota: 
Stavba ve formě barokizujícího paláce je druhou dominantou ve 
svém okolí vedle již zmíněného Ústavu děkana Richtera.  
Negativa: 
Výraznost barvy fasádní omítky.  Moderní přístavba v zadní části 
nekoresponduje s barevností Léčebny. 

 
 
Od 2004 je zařízení 
samostatnou 
příspěvkovou 
organizací, jejímž 
zřizovatelem je 
Moravskoslezský kraj. 
Zařízení prošlo v 
letech 2008–2009 
rozsáhlou 
rekonstrukcí objektů. 

49.  

 

Královský pruský 
celní úřad 
(penzion stará 
celnice) 
 
- Arthur 
Faehndrich 

Celní 407/5 Architektonicky významná stavba 
 
Celnice byla navržena jako přízemní stavba, jejíž prostý obdélný 
půdorys byl oživen dvojicí rizalitů, které narušily i jednotnou výšku 
koruny zdiva. Použity byly tradiční materiály a řemeslné postupy. 
 
Architektonická hodnota: 
Jedná se o významný příklad architektury nazývané Heimatstil, 
která měla symbolizovat návrat k národním kořenům zdejších 
obyvatel hovořících německým jazykem. 
 
 

 
 
Dlouhodobě chátrající 
objekt prošel 
rekonstrukcí po roce 
2000, která 
„respektovala „ jeho 
původní charakter.  
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50.   
 

 

Vila 
 
- Josef Holuscha? 

Promenádní 
252/9 

Architektonicky významná stavba 
 
Vila byla postavena někdy kolem roku 1920. Jedná se o 
dvoupodlažní budovu obdélného půdorysu s rizalitem u 
severovýchodního nároží a prostou fasádou bez jakéhokoliv 
architektonického členění.  
Po druhé světové válce budova fungovala jako jesle, mateřská 
škola či internát. 
Architektonická hodnota: 
Hmotově výrazná vila ovládající panoráma okolí především svou 
vysokou polovalbovou střechou. Stavba se nachází na ulici 
Promenádní. 
Zřízení promenádní ulice v roce 1910 patří společně s projektem 
nádražní třídy k nejvýznamnějším urbanistickým projektům Hlučína. 
Negativa: 
Většina plochy střechy pokryta fotovoltaickými panely. Stavba 
skryta za vysokým oplocením. 

 

51.   Železniční viadukt 
 
- Königliche 
Eisenbahndirektio
n, Katovice 

Nad silnicí č. 
56 směrem na 
Opavu 

Inženýrsky  významná stavba 
Železobetonový most z roku 1911-1912 je tvořen jediným velkým 
obloukem s desetimetrovým rozpětím a pětimetrovým vzepětím 
klenby. Již v 90. letech 20. století byl stav mostu havarijní. K jeho 
kompletní rekonstrukci došlo v roce 2010. 
Architektonická hodnota: 
Most nad silnicí č. 56 působí monumentálním dojmem při příjezdu 
či odjezdu z města Hlučína. 
Negativa: 
V roce 2010 došlo ke kompletní rekonstrukci při které, ale došlo 
k odstranění řady původních charakteristických prvků. 

 
Vyřadit se seznamu. 

52.   

 

Nájemní dům 
Franze Bielika 
 
- Josef Holuscha 

Mírové 
náměstí 11/11 

Architektonicky významná stavba 
 
Třípodlažní nárožní stavba s polopatrem postavena roku 1912 
Josefem Holuschou. Půdorysný tvar písmene L byl zjemněn 
vhodným okosením nároží. V první ze tří okenních os čelní fasády 
byly v prvním a druhém patře ozdobné kovové balkóny. Ty však 
zanikly s řadou původních detailů při nevhodné přestavbě domu 
v druhé polovině 20. století. 
 
Architektonická hodnota: 
Stavba o třech podlažích s polopatrem vytváří dominantní hmotu 
příslušného koutu náměstí. 
 
Negativa: 
Zrušení ozdobných kovových balkónů při přestavbě v druhé 
polovině 20. století. 
Reklamní panely na fasádě směrem na náměstí.  
Rozlišné řešení oken a dveří. 
 
Regulace: 
Sjednocení oken a dveří. Sejmutí reklamních panelů. 
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53.   

 
 

Domy pro 
železniční 
zaměstnance 
 
- Königliche 
Eisenbahndirektio
n, Katovice 

Na Včelínku 
211/15 a 
212/17 

Architektonicky významná stavba 
Dvojice bytových domů pro zaměstnance drah byla postavena na 
dohled železničního nádraží, v místech doposud 
nepoznamenaných výstavbou. Díky tomu mohly být obklopeny 
zahradami, průčelí domů byla orientovaná přímo k jihu.  
Jedná se o dva formálně velmi podobné symetricky komponované 
dvoupodlažní bytové domy s obytným podkrovím. Největším 
rozdílem je zastřešení objektů kdy dům čp. 211 kryje prostá 
valbová střecha s vikýři a sousední objekt čp. 212 je osazen 
mohutnou mansardovou střechou s mansardovým patrem. 
 
Architektonická hodnota: 
Kompaktní hmotové řešení charakteristickým příkladem 
německého obytného domu z doby po roce 1910. 
 
Negativa: 
Při rekonstrukci – plastová okna jiného členění, než byly původní, 
různorodá barevnost fasád. 

 
I přes typové pojetí 
dispozic obytných 
domů a absenci 
výraznějšího 
plastického členění 
fasád (v dnešní době 
již překrytých 
zateplením) je jejich 
kompaktní hmotové 
řešení 
charakteristickým 
příkladem německého 
obytného domu 
z doby po roce 1910. 
 

54.   

 

 

Železniční 
nádraží 
 
- Königliche 
Eisenbahndirektio
n, Katovice 

Dr. Edwarda 
Beneše 213/26 

Architektonicky významná stavba 
 
Nádražní budova sestává z několika výškově i hmotově 
diferencovaných hmot, a to centrální patrové výpravní budovy, na 
níž na západě navazuje přízemní část nádražní restaurace. 
K východní části přiléhá ke kolejím předsunutý sklad se zvýšeným 
přízemím a rampami. 
V nepravidelném rytmu byla do fasád vsazena okna různých 
velikostí. Vstupy do výpravní budovy měly polokruhovitá zaklenutí. 
 
Architektonická hodnota: 
Společně s budovou pruské celnice patřil k nejvýraznějším 
příkladům Heimatstilu v Hlučíně i regionu. 
  
Negativa: 
V 70. letech došlo k degradujícím, avšak vratným úpravám budovy 
(typová okna, eternitová krytina střechy, břízolitová omítka). Ve své 
hmotě je však objekt plně dochován. 
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55.   

  

Dům Josefa 
Gliwitzkého 
 
- Josef Holuscha 

Ostravská 
69/11 

Architektonicky významná stavba 
 
Dům barokního založení byl v druhé polovině 19. století přestavěn 
a zvýšen o jedno patro.  
Patrová římsa v dnešní době schází.  
 
Architektonická hodnota: 
Barokní dům z druhé polovině 19. století.  
V domě byla objevena stěna z opracovaných kamenů. V interiéru 
domu se zachovala řada prvků z druhé poloviny 19. století. 
 
 

 

56.   

 

Kalvárie 
 
- Hanns Schlicht 

Před 
hřbitovem u 
kostela sv. 
Markéty 

Architektonicky významná socha 
 
Kalvárie byla zhotovena ve Vratislavi, do Hlučína byla dovezena 
železniční dráhou a 19. září 1919 ji slavnostně posvětil páter Jan 
Nepomuk Manderla. Nepomuk Mandela nechal pomník vyrobit na 
věčnou památku svým rodičům a sourozencům.  
 
Architektonická hodnota: 
Drobná významná socha, orientační bod. 
 

 

57.   

 

Státní reálné 
gymnázium 
 
- Bedřich 
Bendelmayer 

Dr. Edwarda 
Beneše 586/7 

Architektonicky významná stavba 
 
Budova je třípatrová v novoklasicistním stylu, půdorysu písmene L 
s přístavbou tělocvičny a domku pro ředitele. Nápis nad vchodem 
"Státní reálné Gymnázium" a mozaikový malý československý 
státní znak nad vchodem byly odstraněny během okupace. Stejně 
tak původní červenobílé sgrafito v duchu geometrické moderny v 
úrovni druhého patra a malby v tělocvičně byly zničeny 
rekonstrukcí v 70. a 80. letech. 
Architektonická hodnota: 
Hlučínské gymnázium je vynikajícím příkladem tradicionalismu 
státních architektů a dokladem doposud největší státní subvence 
ve městě. 
Negativa: 
Při úpravách v roce 1976 sgrafitovou výzdobu nahradil břízolit a 
došlo k nevhodnému osazení typových oken. 
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58.   

 
 

Okresní 
nemocenská 
pojišťovna 
 
- August 
Klimánek  

Školní 637/2 Architektonicky významná stavba 
 
Trojtraktová budova byla podsklepená, v prvním patře se 
nacházela čekárna, kancelář lékaře, soc. zařízení, 4 kanceláře 
jednotlivých úředníků a schodiště vedoucí do privátního prvního 
patra s dvě bytovými jednotkami. 
Fasáda s lizénovými rámci a obdélnými parapetními poli měla 
tradicionálně neoklasicistní ráz. 
Negativa: 
Původní vzhled Klimánkovy architektury sestřely pro poválečné 
období typické zásahy (břízolitová omítka, typizovaná okna, 
nevhodná úprava vikýřů apod.). Probíhá rekonstrukce. 

 
Lékařským účelům 
slouží budova 
dodnes. 

59.   

 
 

 
 

Vila Waltera 
Holuschy 
 
- autor neznámý 

U Cihelny 
558/1 

Architektonicky významná stavba 
 
Přízemní vila s vyvýšeným suterénem vznikla výraznou přestavbou 
staršího obytného domu. Obdélný půdorys vily s valbovou střechou 
je podélnou stranou situován rovnoběžně k cihelně a Cihelní ulici. 
Uliční průčelí bylo rytmizováno čtyřmi dvojicemi úzkých obdélných 
oken, původně s obloukovými záklenky. Shodný rytmus je dodnes 
zachován u oken v suterénu.  
 
Architektonická hodnota: 
Výjimečnost domu tkví nejen ve spojení tradičně utvářených prvků 
v duchu expresionismu a art déco, ale také v tom, že se jednalo o 
první náročnou meziválečnou vilu ve městě. Její architektura by 
proto měla být v budoucnu rehabilitována. 
 
Negativa: 
Na fasádách od ulice jsou zavěšeny velkoplošné reklamní 
billboardy.  
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60.   

 

Dvojdomky pro 
hornické penzisty 
 
- Alois Antonín 
Kubíček  

Čs. Armády 
667/15, 
668/17, 
669/19, 
670/21, 
671/23, 
672/25, 
1900/27, 
Pekařská 
645/1-655/24 

Architektonicky významná stavba 
 
Jedná se o přízemní dvojdomky obdélného půdorysu s dominantní 
valbovou střechou a výrazným vikýřem s dvojicí oken 
korespondujícím se shodným párem v přízemí. Domy jsou 
obklopeny zahradou, v předu menší okrasnou, vzadu větší 
pozemek sloužil k pěstování zeleniny a ovoce. 
 
Architektonická hodnota: 
Ulice pekařská se stala důležitým urbanistickým prvkem.  
 
Negativa: 
U všech domů došlo z důvodu rozšíření obytné plochy k odstranění 
vstupních verand a dvojice menších oken byly postupně vyměněny 
za jedno velké.  V posledním desetiletí byla velká řada domů 
zateplena. I přes tyto negativní zásahy do původní podoby sídliště 
se kolonie uchovává svůj charakter, zejména díky regulaci 
střešních nadstaveb.   

 

61.   

 

Vila Dr. Josefa 
Janoška  
 
- Josef Förster, 
Alois Unger 

Školní 694/1 Architektonicky významná stavba 
 
Stavba se měla stát nejen komfortním obydlím, ale měla zároveň 
náležitě reprezentovat svého majitele. Dvoupatrová vila měla 
vévodit celé ulici. Z toho důvodu byl hlavní důraz kladen na 
jihozápadní uliční a boční severozápadní fasádu se vstupní 
verandou a půlkruhově zaobleným schodištěm. 
 
Architektonická hodnota: 
Stavba je prvním významným dílem v Hlučíně usazené projekční a 
stavební firmy Föster & Unger a dokladem vilové architektury 
movité klientely v Hlučíně mezi dvěma válkami.  
 
Stavba je rekonstruována. 

 

62.   
 

 

Vila Josefa 
Bartáka 
 
- Karl Gottwald 

Zahradní 
693/6 

Architektonicky významná stavba 
 
Vila získala přísně symetrickou fasádu z čelní i zahradní strany. Na 
všech fasádách jsou užita v přízemí úzká vnitřně členěná okna. Na 
hlavním průčelí se v patře objevuje také dvojice oválných oken, 
které akcentují symetrii stavby, ale zároveň změkčují přísný ráz 
průčelí. 
 
Architektonická hodnota: 
Tato budova patří k nejpozoruhodnějším vilovým stavbám 
v regionu. Zachovaly se v ní mnohé původní prvky umělecko-
řemeslné či technické. 
 
Stavba je rekonstruována. 

 
 
Po válce byla vila 
zkonfiskována a 
sloužila jako mateřská 
škola. Po sametové 
revoluci byla 
navrácena původním 
majitelům.  
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63.   

 

Rodinný dům 
Fritschových 
(Fryštátských) 
 
- Josef Förster, 
Alois Unger 

Hrnčířská 
757/2 

Architektonicky významná stavba 
 
V prostoru bývalého hradebního okruhu vznikala kvalitní 
architektura v řadové zástavbě už od období historismu. Dokladem 
toho může být například hasičská zbrojnice. Rodina Fritschových si 
v její blízkosti postavila samostatně stojící rodinný dům, první 
v historickém jádru. 
 
Architektonická hodnota: 
Architektura rodinného domu Fritschových je vzhledem k použitým 
expresionistickým prvkům v Hlučíně zcela výjimečná. 
 
Negativa: 
Barevnost fasády.  
 
Stavba je rekonstruována. 

 

64.   Rodinný dům 
Štěpánky a Marie 
Kozelských  
 
- Josef Förster, 
Alois Unger 

Hrnčířská 
253/34 

Architektonicky významná stavba 
 
Farní kuchařky patřily k dalším, kteří v prostoru hradeb postavili 
kvalitní mezi válečný dům, jehož projektanty byli opět Josef Föster 
a Alois Unger. 
Dům je situován v rozsáhlé zahradě, mezi ním a komunikací se 
nachází pás zeleně.  
 
Architektonická hodnota: 
Ze zadní strany vytváří romantické zákoutí zachovalý fragment 
hradby s baštou městského opevnění. 
 
 

 

65.   

 

Důstojnické domy 
 
- August 
Klimánek 

Opavská 
772/10, 
773/12, 
774/14, 775/16 

Architektonicky významná stavba 
 
Čtveřice dvoupodlažních domů, každý se čtyřmi byty, sklepy a 
půdou. Zvolené stavební pojetí bylo prosté a užívá obvyklé 
dispoziční řešení. Jedná se o podsklepené objekty obdélného 
půdorysu s valbovou střechou s vnitřním centrálním schodištěm 
přimknutým k zadní severní straně. 
 
Architektonická hodnota: 
Urbanisticky výborně řešeno – Domy jsou zasazeny až do zadní 
části parcel. Velké plochy před nimi byly proměněny na zahrady se 
sadovou úpravou a slouží jako bariéra od rušné komunikace. Domy 
jsou zatepleny a opraveny. 
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66.   
 

 

Kasárny 
 
- autor neznámý 

Opavská 
771/29 

Urbanisticky významný areál 
 
Architektura sice vycházela ze standardizovaných prvků, avšak 
dobové trendy reprezentované dominujícím funkcionalismem se 
v nich nezapřou. Rozlehlé nádvoří, jež dokázalo s přehledem 
pojmout tisícovku nastoupených mužů, obklopuje budova štábu, 
kotelna, jídelna a šest ubytovacích objektů s valbovou střechou, 
které jsou po dvou propojeny spojovacími krčky a vytváří tak 
charakteristické dvojice. 
 
Architektonická hodnota: 
Urbanisticky dochovaný areál. 
 
Negativa: 
Barevnost, plastová okna 

 

67.   
 

 

Stavba roku 2017 Rovniny 
481/35 

Architektonicky významná stavba 
 
Rodinný dům je proveden, jak je pro Hlučín typické, v režném 
cihlovém zdivu a se sedlovou střechou. Hřeben střechy je 
rovnoběžný s ulicí.  
 
 
Architektonická hodnota: 
Příklad zdařilé rekonstrukce v cihelném provedení. 

 

68.   

 

Typické historické 
domy pro Hlučín 

ulice Lelkova, 
ulice 
Slovanská a 
ulice Rovniny 

Architektonicky významná stavba 
 
Lokalita s městským charakterem zástavby, v které se nachází více 
stejných dvoupodlažních typizovaných domů se střešním vikýřem 
do ulice.  
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69.   
 

 

Historicky cenný 
dům 

Rovniny 
512/99 

Architektonicky významná stavba 
 
Venkovská zástavba. Stavba je provedena, jak je pro Hlučín 
typické, v režném cihlovém zdivu a sedlovou střechou. Hřeben 
střechy je rovnoběžný s ulicí. 

 

70.   
 

 

Historicky cenný 
dům 

Boční 539/5 Architektonicky významná stavba 
 
Stavba je provedena, jak je pro Hlučín typické, v režném cihlovém 
zdivu a se sedlovou střechou, která lícuje s ulicí.  
 
Negativa: 
Střešní vikýř – fasáda z břízolitu. 
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71.   

 

 

Historicky cenná 
struktura 

Rovniny 
518/85, 
Rovniny 
517/87,  
Rovniny 
506/82 

Architektonicky významná stavba 
 
Venkovský charakter zástavby, domy jsou postaveny štítem do 
ulice (kolmo na ulici).  

 

72.   

 

Historicky cenný 
dům 

Rovniny 
488/30 

Architektonicky významná stavba 
 
Venkovská zástavba. Stavba je provedena, jak je pro Hlučín 
typické, v režném cihlovém zdivu a sedlovou střechou. Hřeben 
střechy je rovnoběžný s ulicí. 
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73.   Historicky cenný 
dům 

Písečná 
783/13 

Architektonicky významná stavba 
 
Venkovský charakter zástavby, stodola z režného zdiva, sedlová 
střecha. Fragmenty původní venkovské zástavby v těsné vazbě se 
sídlištěm Rovniny. 

 

74.   
 

 

Historicky cenný 
dům 

Na Valech  
189/11 

Architektonicky významná stavba 
 
Stavba je provedena, jak je pro Hlučín typické, v režném cihlovém 
zdivu a se sedlovou střechou, hřeben rovnoběžný s ulicí.  
 

 

75.   
 

 

Historicky cenný 
dům 

Na Valech  
186/5 

Architektonicky významná stavba 
 
Stavba je provedena v režném cihlovém zdivu a se sedlovou 
střechou, hřeben rovnoběžný s ulicí. 
 
Negativa: 
Část fasády upravena omítkovým souvrstvím. 
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76.   
 

 

Zajímavá 
rekonstrukce 

Jandova 7/9 Architektonicky zajímavá stavba 
 
Zdařilá rekonstrukce Základní školy v Darkovičkách. Jednoduchá 
hmota stavby, fasáda provedená v základní bílé barvě v harmonii 
se vzrostlou zelení. 

 

77.   
 

 

Novostavba 
 
Autor: ing. arch. 
Dušan Rosypal 

Bobrovníky Architektonicky zajímavá stavba 
 
Zdařilá novostavba tělocvičny v obci Bobrovníky. Materiálové 
provedení – obkladové desky, omítka v kombinaci s popínavou 
zelení.  

 

78.    
 

 

Novostavba 
Autor: ing. arch. 
Jan Richter 

Hlučín  Architektonicky zajímavá stavba 
 
Zdařilá drobná moderní architektura jednotných zastávek MHD, 
v provedení typického režného zdiva s plastickými prvky, 
v kombinaci s ocelí. 
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79.   

 

Novostavba 
 

Hlučín, ul.  
Pode zdí a 
Hrnčířská 
2073/8 

Architektonicky zajímavá stavba 
 
Zdařilá tvarově a materiálově jednoduchá novostavba v historickém 
centru města. 
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