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Předmětem této koncepční / ideové studie je návrh 
možností funkčního využití a uspořádání prostoru po 
“ustoupení” části výrobního areálu firmy Sigma Lutín a.s. 
z centra obce Lutína a tedy koncepce nového centra obce.

Studie je zpracována v podrobnosti koncepce / ideje. 
Navrhujeme několik základních přístupů, které vnímáme 
jako správné. Z těchto je možno vybrat některou variantu, 
či jejich mix a nechat dále zpracovat podrobnější studii 
vč. řešení konkrétních povrchových úprav, s upřesněním 
výsadby zeleně, ověřením kapacit dopravních řešení;  
s konzultacemi z hlediska dopravního, krajinářského aj. - 
tento postup vřele doporučujeme.
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shrnutí dnešního funkčního využití jednotlivých částí obce
zobrazuje zjednodušený dnešní stav, prakticky v souladu s 
územním plánem obce (viz dále)
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DNEŠNÍ STAV - FUNKČNÍ VYUŽITÍ - 1 : 6 500
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AKTUÁLNÍ ÚZEMNÍ PLÁN



Výkres znázorňuje soukromá a veřejná prostranství v obci. 

Obec je zdánlivě rozlehlá a na první pohled se zdá,  
že disponuje mnoha veřejnými plochami. 
Ve skutečnosti však většinu ploch zabírá výrobní areál 
průmyslového závodu a předzahrádky rodinných domů, 
směrem k okrajům obce pak pole. Veřejné plochy 
soustředěny jen do čtyř uzlů: 

- 
- 
-
-        , to je však klasicky problematické kvůli své 
nízké hustotě, nesnadné identifikaci uživatelů s prostředím 
a náročné údržbě

-> k těmto by se potenciálně mohlo přidat 
s výhodnou polohou , které je předmětem této studie

 Jako soukromý označujeme prostor v soukromém vlastnictví 
vč. částečně přístupného v omezeném režimu. Pro názornost 
jsou použity pouze tyto dvě základní kategorie bez rozlišení 
polo-soukromého a polo-veřejného prostoru.

bydlení / sídliště

bydlení / RD
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AKTUÁLNÍ POMĚR VEŘEJNÝCH X SOUKROMÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI

HISTORICKÉ CENTRUM

NOVÉ CENTRUM

“CENTRUM ZELENĚ”
“NOVÁ NÁVES”
SÍDLIŠTĚ

SOUKROMÝ

VEŘEJNÝ



Olomoucká

plánovaná cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty od Hněvotína

cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Jana Sigm
unda

Břízová

Růžová

Na Záhum
ení

Školní

BOURANÉ OBJEKTY 

ZÁVODU SIGMA

CHYSTANÝ 

DEVELOPMENT

OBCHODY 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
“ETAPA II”

U Parku

Olomoucká

plánovaná cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty od Hněvotína

plánovaná cyklostezka / sm
íšená stezka pro pěší a cyklisty sm

ěr Olšany

cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Jana Sigm
unda

Břízová

Růžová

Na Záhum
ení

Školní

ETAPA I - A
REÁL CHYSTANÉHO 

DEVELOPMENTU - OBCHODY 

ETAPA III

ETAPA IV

ROZSAH ÚZEMNÍ STUDIE - zpracovává atelier Pichl architects

U Parku

plánovaná cyklostezka / sm
íšená stezka pro pěší a cyklisty sm

ěr Olšany
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SITUACE 1 : 1 000 - ÚZEMNÍ STUDIE (pichl architects) řeší tato prostranství:
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STAV - AXONOMETRIE



srovnání velikosti řešeného prostoru s jinými místy
názorně ukazuje jeho velikost a postenciál; 
vměstnali bychom sem například výškovou budovu RCO 
od olomouckého hlavního nádraží, nebo radnici i tržnici
krajského města
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MĚŘÍTKO - příklady odjinud pro znázornění velikosti řešeného prostoru

X-ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

B-Olomoucká Tržnice

A-RCO Olomouc

C-Olomoucká radnice, Horní náměstí
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C
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X = 6.870m2



Olomoucká

plánovaná cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty od Hněvotína

cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Jana Sigm
unda

Břízová

Růžová

Na Záhum
ení

Školní

AREÁL CHYSTANÉHO 

DEVELOPMENTU - OBCHODY 

CHYSTANÝ 

DEVELOPMENT

OBCHODY 

U Parku

plánovaná cyklostezka / sm
íšená stezka pro pěší a cyklisty sm

ěr Olšany

PROSTOROVÁ

REZERVA PRO

OBECNÍ VÝSTAVBU

PODIUM v 1m

fontána

PARKIN
G

POLIKLIN
IKA 15+2

ZÁSOBOVÁNÍ

zpevněná plocha,

moobiliář stojany na kola

dočasná stavba -

altán / krytá tržnice...

skatepark /

workout...

PARKING

POLIKLINIKA 6x

dětské hřiště

návaznosot c
ykloste

zky

KULTIVACE VSTUPNÍHO

PROSTORU

Olomoucká

plánovaná cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty od Hněvotína

cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Jana Sigm
unda

Břízová

Růžová

Na Záhum
ení

Školní

AREÁL CHYSTANÉHO 

DEVELOPMENTU - OBCHODY 

CHYSTANÝ 

DEVELOPMENT

OBCHODY 

U Parku

plánovaná cyklostezka / sm
íšená stezka pro pěší a cyklisty sm

ěr Olšany

návazn
oso

t c
yk

lo
st

ezk
y

PROSTOROVÁ

REZERVA PRO

OBECNÍ VÝSTAVBU

PARKIN
G

POLIKLIN
IK

A 15+2

dočasná stavba -

altán / krytá tržnice

/ café / wc ...

PARKING

POLIKLINIKA 6x

OBECNÍ HALA - KRYTÝ EXTERIER

PRO TRHY, VYSTOUPENÍ...+ KIOSEK,

CUKRÁRNA., OBČERSTVENÍ..

dětské hřiště /

skatepark /

workout...

fontána

KULTIVACE VSTUPNÍHO

PROSTORU

Olomoucká

plánovaná cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty od Hněvotína

cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Jana Sigm
unda

Břízová

Růžová

Na Záhum
ení

Školní

AREÁL CHYSTANÉHO 

DEVELOPMENTU - OBCHODY 

CHYSTANÝ 

DEVELOPMENT

OBCHODY 

U Parku

plánovaná cyklostezka / sm
íšená stezka pro pěší a cyklisty sm

ěr Olšany

LOUKA

ALTÁN

DĚTSKÉ

HŘIŠTĚ

workout

NÁMĚSTÍ

TRHY

VODNÍ PLOCHY

PÓDIUM

LAVIČKY

TRAVINY

SPORTOVNÍ

HŘIŠTĚ

KULTIVACE VSTUPNÍHO

PROSTORU

petanque
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CYKLO
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KULTIVACE VSTUPNÍHO

PROSTORU

Olomoucká

plánovaná cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty od Hněvotína

cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Jana Sigm
unda

Břízová

Růžová

Na Záhum
ení

Školní

AREÁL CHYSTANÉHO 

DEVELOPMENTU - OBCHODY 

CHYSTANÝ 

DEVELOPMENT

OBCHODY 

U Parku

plánovaná cyklostezka / sm
íšená stezka pro pěší a cyklisty sm

ěr Olšany

multifunkční

PODIUM v 1m

15x15m

fontána

PARKIN
G

POLIKLIN
IK

A 15+2

ZÁS. POLIKLIN
IK

A

zpevněná plocha,

mobiliář

stojany na kola

dětské hřiště /

skatepark /

workout...

SPORTOVNÍ
HŘIŠTĚ

kavárna, altán,

občerstvení, w
c...

PARKING

POLIKLINIKA 6x

KULTIVACE VSTUPNÍHO

PROSTORU

Základní koncepce rozvržení prostoru

V přímé návaznosti na hlavní ulici Olomoucká / U Parku 
navrhujeme zpevněnou plochu určenou pro shromažďování. 
Jako podklad pro společenské i kulturní akce navrhujeme 
doplnit kamenné, betonové, či dřevěné podium.

Pracujeme s konceptem “městské haly” / trhu- částečně 
či zcela otevřeného prostoru (exterier), který je volně 
přístupný, poskytuje úkryt před deštěm či přímým sluncem 
a nabízí zázemí pro trhy, kulturní či sportovní akce vč. 
veřejných wc, drobného občerstvení apod. Urbanisticky 
se jeví jako vhodné umístit takový objekt k některé z hran 
formujících budoucí centrum - např. u zatáčky hlavní 
příjezdové komunikace Olomoucké, ideálně lemované nově 
vysazenými stromy. 

Obytnost v letních měsících zpříjemní vodní prvek (kašna / 
fontána apod). Prostoru je dostatek pro rozmístění herních 
prvků pro různé věkové kategorie - od hřiště pro míčové 
sporty, přes dětské hřiště, workoutové hřiště či skatepark.

Cyklostezka prochází řešeným územím, typově v dlažbě, 
odělená nenásilně formátem a/nebo směrem kladení 
dlažby. Vedení cyklostezky považujeme za možné skrze 
řešené území, nebo i podél dotčeného bloku.

Plochou “louka” ilustrujeme, že není nezbytné veškeré 
plochy zastavět či zpevnit; naopak. Doporučujeme řešit 
modrozelenou infrastrukturu, průsaky a průlehy, ponechat 
větší část ploch propustnou srážkám.

Důležitou vrstvu tvoří mobiliář - od košů, přes lavičky, 
stojany na kola až po lampy - je třeba myslet na diverzitu 
užívání prostoru různými sociálními skupinami, správný 
počet jednotlivých prvků i jejich materiálové provedení  a 
nároky na údržbu. Zejména by měl však být v souladem s 
dalším plánovaným rozvojem obce.

Pokud má obec v úmyslu poskytnout další parkovací stání 
návštěvníkům soukromé polikliniky, pak navrhujeme tento 
záměr realizovat v “týlu” budovy, kde je nyní plocha užívaná 
jako sklad materiálu a prostor pro zásobování, případně pár 
míst pro ZTP spolu se stojany na kola vyhradit před vstupem 
do budovy z ulice Jana Sigmunda.

Prostory před vstupem do polikliniky by zasloužily 
důkladnou a důstojnou rekonstrukci (přinejmenším 
předlažbu v kvalitním materiálu a doplnění o mobiliář).

Doporučujeme na potenciálně nově nabytých pozemcích 
vyhradit prostorovou rezervu pro budoucí obecní výstavbu, 
ve kterém nebudou vysázeny stromy, ale naopak může být 
umístěna dočasná stavba pro zvýšení povědomí o místě a 
ověření jeho atraktivity .

(obecní výstavba - např. mix.use - parter s občanskou 
vybaveností, pronajímatelné prostory, nové prostory pro 
obecní úřad, univerzální sál pro kulturu a sport, kanceláře, 
nebo i obecní byty)

pozn. bylo by vhodné zapracovat v návaznosti na změnu 
poměrů v území také změnu územního plánu pro další využití.
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VARIANTY - SITUACE

var. A var. B 

var. C var. D 
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VARIANTY - AXONOMETRIE

var. A var. B 

var. C var. D 



Olomoucká

plánovaná cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty od Hněvotína

cyklostezka / smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Jana Sigm
unda

Břízová

Růžová

Na Záhum
ení

Školní

AREÁL CHYSTANÉHO 

DEVELOPMENTU - OBCHODY 

CHYSTANÝ 

DEVELOPMENT

OBCHODY 

CHYSTANÝ 

DEVELOPMENT

OBCHODY 

U Parku

plánovaná cyklostezka / sm
íšená stezka pro pěší a cyklisty sm

ěr Olšany
multifunkční

PODIUM v 1m

15x15m

cyklo

cyklo

cyklo

PARKIN
G

POLIKLIN
IK

A 13+ 2 (bezb.) + (2el.)

ZÁSOBOVÁNÍ

POLIKLINIKA

prostorová rezerva

(obecní výstavba?)

zpevněná plocha,

mobiliář

fontána stojany na kola

dětské hřiště /

workout...

“městská louka”

kavárna, altán,

občerstvení, w
c...

stánky, trhy

PARKING “K+R”

POLIKLINIKA 4x

KULTIVACE VSTUPNÍHO

PROSTORU

Základem je dobrá pěší i cyklistická prostupnost územím a 
mix finkcí se stoprocentním podílem veřejně přístupného a 
užitného prostranství; od vodního prvku, přes multifunkční 
podium, dětské hřiště, zázemí s veřejným wc a flexibilními 
stánky pro příležitostné trhy. 

V jižní části prostranství je ponechán prostor pro “městskou 
louku” - relativně bezúdržbově rostoucí zeleň; divokou, ale 
organizovanou. Potenciálně je to také prostorová rezerva 
pro budoucí obecní výstavbu - ať už náhradu kapacitně 
nevyhovujícího úřadu, nebo obecní byty a jiné.

Důležité jsou návaznosti na cyklostezky směrem na 
Luběnice, Hněvotín i Olšany - vzniká zde jejich křížení, které 
má být co nejprostupnější, ikdyž se musí vyrovnat s několika 
křížením silnic.

V neposlední řadě je kladen důraz na modrozelenoou 
infrastrukturu - nejen novou výsadbu stromů a zmiňovanou 
louku s průlehy, ale také propustné plochy a parking v 
zatravňovací dlažbě.

Z hlediska mobility navrhujeme doplnit také stojany na kola 
a parkovací stání “v týlu” polikliniky + několik krátkodobých 
“kiss and ride” stání přímo před poliklinikou; myslíme také 
na bezbarierové užívání a elektromobilitu.

Součástí koncepce je také kultivace veřejného prostoru 
před vstupem do polikliniky, dnes v žalostném stavu - nové 
povrchy a mobiiliář, selekce dřevin.

cyklostezky v okolí

návrh trasy cyklostezky - propojení

prostupnost (zejm. pěší)

hranice řešeného území

nové stromy

NOVÉ CENTRUM LUTÍNA - MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ - KONCEPCE |SOUHRN - XI/2022 | LBNK architekti | www.lbnk.archi 11

SOUHRN - VÝSLEDNÁ VARIANTA - SITUACE

S
0 10 50m



výstřižky z publikace “Manuál veřejných prostranství” - IPR Praha 2014

atelier M1 - park Na špici - Pardubice
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+ REFERERNCE ODJINUD - PRÁCE S MATERIÁLEM, DETAIL, ZELEŇ, VSAK... 



dlažba BEST Akvalines
propustná / zastravňovací
cca 600 - 800,- / m2

vegetace - trvalkygabion + popínavky, 
propustné podloží

dlažební kostka
 4/6 ... cca 420,- / m2

8/10 ... cca 600,- / m2

dlažba stávající 
beton klasiko 

lampa escofet bali 4m / 6m

Nad rámec zadání této koncepční studie upozorňujeme na 
několik poznatků, které doporučujeme zvážit a řešit.

Modrozelená  infrastruktura - řešení vsakování a nakládání 
s dešťovmi vodami je dnes nezanedbatelná součást péče o 
veřejná prostranství. Doporučujeme klást důraz na tento 
aspekt budoucího projektu / pojednání obecních ploch. Má 
to vliv na udržitelnost i užitnost a příjemnost prostředí.

Budoucí obecní výstavba - obec má vzácnnou příležitost 
rozšířit své “portfolio majetku” o další pozemky v centru 
obce. Navrhujeme zvážit v horizontu 5ti - 10ti let obecní 
výstavbu (případně v partnerství se soukromými subjekty) 
zahušťující toto “nové centrum” obce.

Živé centrum vyžaduje  snadnou dostupnost a diverzitu 
prostředí. Má být inkluzivní, dostupné všem, bezbarierové 
a vlídné. Má nabízet vyžití během celého dne, během celého 
roku. Má být udržitelné ve smyslu kvalitních materiálů i ve 
smyslu nízkých nároků na údržbu.

Budoucí soukromý development je potenciálem pro rozvoj 
obce, ale současně hrozbou pro kvaliitu vystavěného 
prostředí. Tlak na výnosnost často generuje zbytečně 
šetřlivá řešení s krátkouo životností. Dialog obce se 
soukromým investorem by měl podpořit Kvalitu.

Budoucí obecní development je náročnou záležitostí. 
Odvážná a sebevědomá obec by se však měla chovat jako 
dobrý hospodář a budovat své portfolio, jít příkladem 
ohledně kvality i vlídnosti prostředí. 

Obecní dům s víceúčelovým sálem pro kulturu a sport,  
s občanskou vybaveností v parteru, pronájem části prostor 
soukromým subjektům, nové prostory pro obecní úřad, 
snad i několik bytů ve vyšších podlažích. To celé v srdci 
nového centra obce by mohl být skvělý krok.

(ad. Líbeznice, Litomyšl...vždyť Lutín začíná také na L.)

Držíme Lutínu palce a rádi se budeme podílet 
na rozvoji obce dalšími návrhy či diskusí.

za architektonický atelier LBNK
Ing. arch. Vojtěch Rudorfer

16.5.2022
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+ POZNÁMKY NAD RÁMEC ZADÁNÍ

“nejkrásnější sámoška” - Hruška v Trojanovicích 
(Kamil Mrva architects)

obchodní dům s parkovištěm - Billa v Litomyšli 
(atelier RAW + Zdenek Sendler)

rekonstrukce radnice - Líbeznice 
(atelier M1 architects)



731 674 983 
www.lbnk.archi

rudorfer@lbnk.archi

pro obec Lutín
v zastoupení pana starosty 

Ing. Jakuba Chrásta

zpracovali
LBNK  architekti

Vojtěch Rudorfer
Radek Schwab

Jaroslav Schwarz

NOVÉ CENTRUM LUTÍNA 
koncepce uspořádání

území “etapa II”


