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Tento strategický dokument vznikl za účelem předat samosprávě 
a občanům města koncept mapující aspekty, které mají vliv na 
fungování a podobu současného města a kvalitu života v něm. 
Vytyčeným cílem je srozumitelné pojmenování jednotlivých 
problémových okruhů a  zároveň vyzdvižení existujících 
architektonicko-urbanistických a krajinných kvalit, na základě 
kterých bude možné postavit pilíře strategie architektonického 
rozvoje města.

Tato strategie má zejména poskytnout jasnou vizi, jakými kroky 
může město pozitivně ovlivňovat svůj stavební vývoj a jakými 
operativními nástroji lze dosáhnout stanovených cílů.

Slavkov u Brna je město, které si za průběh svého historického 
rozvoje dokázalo vytvořit specifický charakter, který je třeba 
kontinuálně rozvíjet a různé jiné záměry na svém území těmto 
hodnotným atributům přizpůsobovat a  podřazovat. Tímto 
způsobem je možné korigovat žádoucí rozvoj města, v souladu 
s jeho urbanistickými, architektonickými a kulturními hodnotami.

Strategie architektonického rozvoje města

Úvod
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Slavkov je evropsky známé město s barokním zámkem a empírovou 
bitvou. Město se skrytým charismatem, které odhalujeme. Slavkov 
je z mnoha důvodů město na dlani. Tato vize představuje soudobé 
město postavené na konzervativních kořenech zasazené do svého 
krajinného kontextu a obklopené zelení.

Slavkov je ve zjednodušení tvořen čtyřmi kvadranty, v jejichž 
středu je nádvoří zámku. Na severu je chráněn přírodním 
amfiteátrem svahu naopak na jihu říční nivou. Pro Slavkov jsou 
podstatné jeho dvě osy, vzniklé při založení zámku. Propisují se 
v jeho struktuře a organizaci dodnes, i když někde více a někde 
méně. Jejich důležitost je nutné podpořit a rozvinout.

Při příjezdu je Slavkov vnímán z  okolních horizontů a  pro 
příjezdové cesty jsou typické aleje. Aleje jsou pro Slavkov 
charakteristické, pomáhají vytvářet jeho identitu.

„Slavkov, město na dlani“

Úvod



1. Analýza

Analytická část má za cíl posouzení různých kvantitativních 
a kvalititativních aspektů zkoumaného území pro definování 
jeho limitů, problémů, hodnot a  potenciálů. Zároveň má 
analýza stávajicích podmínek za cíl kategorizaci jednotlivých 
tématických okruhů a  finální syntézu, která je nezbytným 
výchozím dokumentem pro stanovení nosných bodů strategie 
architektonického rozvoje města.

1. 1. Širší vztahy
1. 2. Historický vývoj
1. 3. Slavkovské osy a brány
1. 4. Sídelní struktura
1. 5. Tvar střech
1. 6. Funkční analýza
1. 7. Doprava
1. 8. Zeleň a klima
1. 9. Výkres hodnot
1. 10. Výkres problémů
1. 11. Strategické pozemky pro rozvoj města
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Santon

Žuráň

Staré Vinohrady
Slavkov u Brna

Drahanská vrchovina

Ždánický les

Mohyla Míru

Sv. urban

1. Analýza

Slavkov má výhodnou polohu. Leží na spojnici několika měst, 
mezi Drahanskou vrchovinou a Ždánickým lesem. Má zajímavé 
terénní uspořádání a bohatou historii. Vzhledem k blíkosti k Brnu 
roste jeho atraktivita a zájem o něj. Měřítko Slavkova poskytuje 
klidný život se všemi výhodami města.

1. 1. Širší vztahy

30 minut

Brno

Vyškov

D1

D2

Kyjov

Slavkov

pozice v rámci ostatních sídel

základní údaje (*2021, ČSÚ)

4,9 km

5,1 km

14,95 km²

7095 obyvatel*
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500 m

1. 2. Historický vývoj

Na počátku 13. století byl Slavkov jako osada zeměpanská darován 
Řádu německých rytířů od markraběte Vladislava I. Jindřicha. 
Ti zde v severní části dnešního zámku zřídili komendu, která 
se stala jednou z největších a nejbohatších na našem území. 
Po ztrátě moci Řádu německých rytířů na počátku 15. století 
se město i komenda staly světským majetkem a jako zástavní 
zboží vystřídaly několik majitelů. Roku 1509 se panství dostalo 
do vlastnictví rodu Kouniců, kteří jej drželi více než 400 let. Na 
přelomu 17. a 18. století svěřili Kounicové komendu do rukou 
italského architekta Dominika Martinelli. Ten vybudoval nejen 
reprezentativní zámecký areál se zahradou, ale do svého projektu 
zahrnul i úpravu a přestavbu větší části města s novým farním 
kostelem. Dne 2. prosince 1805 proběhla západně od města 
bitva u Slavkova. Svůj název údajně získala díky slavkovskému 
zámku, ve kterém panovníci nocovali, a který udělal velký dojem 
na Napoleona. Ten zde dokonce 6. prosince podepsal příměří 
s Rakouskem. Původní městský systém hradeb, jež vznikal ve 
14.-15. století, byl v bitvě částečně zbourán.

Slavkov a jeho přirodní limity

1. Analýza

1300 1770 2020
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1. 3. Slavkovské osy a brány

500 m
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Historické osy procházející prostorem města jsou dominantním 
urbanistickým prvkem v jeho struktuře. Město pomyslně rozdělují 
na kvadranty a každý z nich má svoji specifickou charakteristiku 
a převažující funkci. Vstup do města dopravázejí aleje, které 
jsou přirozeným krajinným prvkem, který propojuje město se 
svojí okolní krajinou. Tyto pomyslné brány představují vstup 
do města, jehož morfologie se postupen do svého středu mění. 
Jedinou fyzickou památkou po existenci bran jsou torza hradeb, 
které vymezují limity historického centra tvořeného hodnotnými 
historickými budovami a náměstími.

1. Analýza
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Zámek Slavkov a zámcká zahrada

Komenského náměstí, soubor škol

Cukrovarská nádrž

Slavkovský pivovar

kaple sv. Urbana

autobusové nádraží

vlakové nádraží

Palackého náměstí, prostor bývalé Hodinové věže

Koláčkovo náměstí, synagoga

golfové hříště

pomyslné brány do města

existující aleje
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500 m

blokové členění

1. 4. Sídelní struktura

Slavkov je převážně tvořen obytnými bloky horizontálního 
charakteru, které vycházejí z jeho historického kontextu. Jejich 
proporce jsou různorodé, čtvercového nebo obdelníkového tvaru. 
Vnitroblok je členěn na soukromé zahrady se zelení. Významným 
prvkem v sídelní struktuře Slavkova je zámek, který je společně 
s kostelem Vzkříšení Páně výškovou dominantou města. Obecně 
směrem od středu města výšková hladina klesá, avšak existují 
vyjímky spojené s novodobou a socialistickou výstavbou. Ta 
v  některých případech výrazně překračuje výšku zástavby 
tradičních historických bloků a vykazuje vysokou míru intenzity 
hustoty obyvatel. Zároveň tak rozloha některých výrobních areálů 
mnohonásobně převyšuje svými dimenzemi měřítko města.

1. Analýza

2 np / 3-6 m

5 np / 6-24 m

8 np / 15-24 m kostel Vzkříšení Páně

socialistická a novodobá zástavba

historická zástavba

0-30 ob./1ha 60-90 ob./1ha +150 ob/1ha

výšková hladina zástavby

hustota obyvatel na 1ha

půdorysný tvar zástavby písmene „L“

vnitroblok je členěn zelení 
a soukromými zahradami

sedlová střecha je typická pro Slavkov

ulice tvoří základní kostru veřejného 
prostoru
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1. 5. Tvar střech

Pro Slavkov jsou typické červené sedlové střechy, které zároveň 
pomáhají spoluvytvářet jeho charakteristickou tvář. Tento 
fenomén je na první pohled patrný při pohledu na Slavkov 
z  okolní krajiny. Viditelným rozdílem jsou ploché střechy 
převážně výrobních a skladovaích hal na jihu a východě města. 
Zároveň jejich velké plochy vytvářejí lokálně tepelné ostrovy.

500 m 1. Analýza

67%

30%

3%

poměr typů střech prostorové určení typů střech

intravilán

hřbitovy

červené sedlové střechy

veřejné funkce

ploché střechy

sedlové střechy jiné barvy

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

katastrální území
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500 m 1. Analýza

intravilán

hřbitovy

bydlení

veřejné funkce

smíšená funkce, obchod, bydlení

výroba a sklady

nezařazeno

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

katastrální území

1:559% 20%

13%
8%

poměr funkcí poměr obytné zástavby vůči plochám výroby

1. 6. Funkční analýza

Funkční rozdělení města kopíruje pomyslné rozdělení na 
kvadranty. Pro všechny je společná funkce bydlení, avšak každý 
z nich má svoji specifickou charakteristiku. Na severu města 
převažuje funkce bydlení, na jihu převažuje funkce výrobní. 
Ta tvoří pětinu celkové plochy zastavěného území, což je 
nadprůměrnou hodnotou ve srovnání s ostatními podobně 
velkými městy. Střed města je přirozeným centrem pro veřejné 
funkce, vzdělání a  služby. Severozápadní kvadrant nabízí 
prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity v prostředí zámecké 
zahrady a golfového hřiště. Jihovýchodní kvadrant je tvořen 
kombinací bydlení a výroby, zároveň ho dotváří okolí řeky Litavy 
a Cukrovarské nádrže.
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500 m

Státní silnice protínající Slavkov tvoří bariéru a limit v jeho vývoji. 
Rozděluje město na dvě části, které jsou funkčně a strukturálně 
odlišné. Vedení tranzitní dopravy středem města vede ke krizových 
situacím a ohrožení bezpečnosti obyvatel. Město je přehlceno 
automobilovou dopravou, která negativně ovlivňuje kvalitu života. 
Slavkov má k dipozici železniční spojení s Brnem, které může po 
své plánované modernizaci posílit svoji konkurenceschopnost. 
Podoba autobusového nádraží je dlouhodobě negativně vnímána, 
avšak jeho umístění má strategickou a logickou pozici.

1. 7. Doprava

vedení tranzitní dopravyuzly veřejné hromadné dopravy

intravilán

hřbitovy

zastávky veřejné hromadné dopravy, okruh 250 m

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

hlavní komunikace

cyklostezka

vedlejší komunikace

železnice

poutní cesta
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500 m

Slavkov je ze severu obklopen zeleným amfiteátrem, který vytváří 
přirozenou hranici zastavěného území a zároveň různorodost 
jeho skladby podporuje biodiverzitu ve svém okolí. Je tvořen 
zahradkářskou kolonií a lesní oborou. Zámecký park je hodnotným 
urbanisticko-krajinářským celkem, který pomáhá dotvářet ráz 
okolní krajiny. Aleje, které navazují na osy vytyčené polohou 
zámku ukotvují jeho význam ve struktuře města. Vnitrobloky jsou 
převážně tvořené soukromými zahradami. Významnou plochu 
zeleňě tvoří severozápadně položené golfové hřiště. Jihem města 
protéká řeka Litava, která není doprovázena zelení. Velké plochy 
výrobních areálů a střed města jsou ohroženy tepelnými ostrovy.

1. 8. Zeleň a klima

tepelné ostrovypoměr zeleně a zastavěných ploch

51%

15%

34%

intravilán

hřbitovy

zastávky veřejné hromadné dopravy, okruh 250 m

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

existující aleje

zahrádky

souromá zeleň

veřejně přístupná zeleň

golfové hříště

ostatní
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Historie Slavkova umožnila vznik mnoha hodnotným 
architektonickým památkám. Ty mají zásadní vliv na kvalitu 
veřejného prostoru ve středu města. Slavkov si dokázal zachovat 
svůj charakter napříč historií. Osy vyházející ze středu zámku 
doprovázené alejemi vzrostlých listnatých stromů jsou identitou 
města. Zámecký park představuje mimořádnou kvalitu pro život ve 
městě. V severní části města se nacházejí významné plochy zeleně, 
které je třeba udržovat. Slavkovskou charakteristikou je bloková 
zástavba, která vytváří jeho lidské měřítko a nezaměnitelné 
prostředí. Jihem města protéká řeka Litava, která je příležitostí 
pro posílení krajiny a zkvalitnění prostředí města.

1. 9. Výkres hodnot
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zámek Slavkov

kaple sv. Urbana

Kostel svatého Jana Křtitele

židovský hřbitov

vila Austerlitz

zahradkářská kolonie

lesní obora

kostel Vzkříšení Páně

zámecká zahrada

existující aleje

Cukrovarská nádrž

torza původních hradeb

hřbitovy

plochy upravované zeleně

existující aleje

hodnotné výhledy

zahrádky

souromá zeleň

veřejně přístupná zeleň

golfové hříště
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Zásadním problémem ve Slavkově je doprava, jejíž zvýšená 
intenzita negativně ovlivňuje kvalitu života nadměrným 
hlukem a vytváří tak zátěž životnímu prostředí. Vysoký pohyb 
automobilů uvnitř města způsoboje krizové sitauce. Jižní část 
města je oddělena od zbytku sérií bariér, které činí tuto část složitě 
dostupnou. Rozsáhlé výrobní areály vytvářejí lokální tepelné 
ostrovy, stejně jako střed města, který trpí kvůli absenci zeleně. 
V rámci intravilánu existují nevyužité plochy, které jsou negativně 
vnímány obyvateli. Zároveň některá místa nevyužívají svůj 
potenciál z důvodů nedotvořeného prostředí nebo nevhodného 
architektonického řešení.

1. 10. Výkres problémů
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pozemek u zámecké zdi

cesta podél Litavy (bez mobiliáře a zeleně)

autobusové nádraží (bez zeleně a vybavenosti)

chátrající budova

parkovací plocha (na úkor zeleně)

Palackého náměstí (přehřívá se, velké parkovací plochy)

Koláčkovo náměstí (přehřívá se, velké parkovací plochy)

pozemek na okraji sídliště (zanedbaný, nevyužitý)

obchodní centrum (funkční pouze jeden obchod, chátrá)

Komenského náměstí (urbanisticky neukotvené)

průmyslová zóna (přehřívá se, velká zastavěná plocha)

průmyslová zóna (přehřívá se, velká zastavěná plocha)

místa ohrožené tepelným ostrovem

brownfield, zanedbaná místa

krizová situace doprava
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Město by mělo využívat příležitostí pro koupi pozemků zaručující 
jeho rozvoj, zejména pak vhodné místa pro umístění strategicky 
důležitých funkcí jako jsou například školská zařízení.

1. 11. Strategické pozemky pro rozvoj města

500 m

parcely



Koncepce rozvoje je dokument vytyčující podmínky, za jakých 
je možné naplnit stanovenou vizi budoucího Slavkova v jeho 
širším měřítku, v návaznosti na jeho kontext, historii a strukturu. 
Vytyčené body strategie reflektují současnou situaci města 
a reagují na jeho hlavní problémy. Řešení aktuálních problémů 
je předpokladem pro jeho další rozvoj. Koncepce rozvoje je 
rozdělena do pěti tématických bloků, které je třeba koordinovaně 
rozvíjet. Zásadním krokem pro zlepšení stávajicích podmínek je 
však vyřešení problému dopravy, která má negativní dopad na 
kvalitu života ve městě. Koncepce rozvoje je dokument, který 
má dát územnímu plánování města jasnou představu o jeho 
směřování jako celku.

2.A. Koncepce rozvoje

2. Nástroje strategie architektonického rozvoje města

2.A.1. Struktura města
2.A.2. Vnější doprava
2.A.3. Vnitřní doprava
2.A.4. Zeleň
2.A.5. Rozvojové plochy
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500 m

Urbanismus Slavkova je silně definován svým historickým 
vývojem a existencí významných prvků v jeho struktuře. Veškerý 
budoucí vývoj musí ctít zásady tohoto uspořádání a pokračovat 
v jeho logice. Základním nosným prvkem v prostoru města jsou 
dvě na sobě kolmé historické osy, které procházejí napříč celým 
územím a přirozeně překračují práh města do volné krajiny. Na 
těchto dvou osách lze nalézt i velkou část občanské vybavenosti 
a důležitých veřejných budov. Proto je vhodné cíleně umisťovat 
významné funkce města právě na tyto osy a nadále tak posilovat 
jejich důležitost. Je nezbytně nutné posílit fyzické spojení města 
se svojí jižní částí, která je oddělena sérií bariér. Podmínkou 
pro takové spojení je vytvoření dostatku možností pro jejich 
překročení a  zároveň zaručení kvalitního veřejného prostoru, 
který je bude spojovat. Pro Slavkov je typická různorodá 
bloková zástavba, která má až rostlý tvar. Každý ucelený blok 
vykazuje určitou míru stejnorodosti, mezi sebou se však liší 
formou zástavby a  modely bydlení. Bloková zástavba podle 
předem nastavených regulačních principů smí být správným 
krokem pro typově pestrou zástavbu, která dokáže naplnit 
požadavky obyvatel Slavkova. Blokové uspořádání je výhodné 
svojí variabilitou a  flexibilitou. Zároveň komponování rozvoje 
města pomocí bloků dovolí městu nezávisle budovat jeho 
důležité městotvorné atributy - určovat podobu ulic, hierarchii 
veřejného prostoru a hmotové tvarování budov.

2.A.1. Struktura města

historické osy a nová spojení

2.A. Koncepce strategie

jih

sever

západ

východ

významné budovy a místa

intravilán

hřbitovy

vhodné plochy pro umístění veřejných funkcí

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

katastrální území
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Rousínov

Kyjov

Bučovice

Brno

Odvedení vnější tranzitní dopravy dále od zastavěného území 
zvýší bezpečnost obyvatel a zlepší životní prostředí uvnitř města. 
Přeložka státní silnice I/50 směrem dále od zastavěného území 
poskytne nové možnosti pro rozvoj města západním směrem. 
Vytížená komunikace se v novém trasování vyhne historicky 
hodnotnému celku zámecké zahrady, které se dnes dotýká 
v bezprostřední blízkosti. Přetížení centra města automobilovou 
dopravou je částečně zapříčeněno chybějícím odklonem 
projíždějících aut centrálním Slavkovem ve směru severojižním. 
Z tohoto důvodu je nezbytné vybudovat východní obchvat směrem 
od Rousínova po severovýchodním okraji katastrálního území.

2.A.2. Vnější doprava

2.A. Koncepce strategie

odklonění vnější dopravy mimo centrum města

nově navrhované komunikace

intravilán

hřbitovy

vhodné plochy pro umístění veřejných funkcí

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

katastrální území
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Vybudování obchvatu a zkapacitnění sítě pro vnější dopravu 
povede ke snížení intenzity automobilové dopravy uvnitř města 
včetně všech svých negativnívh jevů, které jsou s ní spojené. 
Zejména pak regulace dopravy v rámci intravilánu povede k větší 
bezpečnosti na ulicích. To je základním faktorem pro budování 
kvalitního veřejného prostoru, který bude poskytovat možnost 
rozvoje alternativních forem mobility, které jsou méně prostorově 
náročné, ekonomicky výhodnější a šetrnější k životnímu prostředí. 
Funkční mobilita obyvatelstva související se škálou možností 
dovolující různé způsoby pohybu člověka ve městě je základní 
podmínkou pro tvrobu města krátkých vzdáleností, které 
zaručuje rovnocenný přístup všech obyvatel ke svým funkcím. 
Navrhovaný systém počítá s existujícími liniemi městských os jako 
komunikační kostrou. Pro efektivní fungování vnitřní dopravy 
je důležité tyto základní osy doplnit alternativními propojkami. 
Zejména je nutné výrazně zlepšit spojení města s jeho jižní části. 
Propustnost území a logické návaznosti cest znamenají větší 
možnosti volby vlastní trajektorie cesty. Budoucí modernizace 
a  zrychlení vlakového spojení s  Brnem bude znamenat 
konkurenceschopnou alternativu k individuální automobilové 
dopravě. Z tohoto důvodu je nutné nad budoucností mobility 
uvažovat jako nad kombinací i několika druhů způsobu dopravy. 
Z toho důvodu je nutné budovat dostatečné odstavné plochy u 
uzlů veřejné dopravy navazující na kvalitní a bezpečnou síť cest.

2.A.3. Vnitřní doprava

2.A. Koncepce strategie

5 minut
=

město krátkých vzdáleností

dopravní uzly

nová zastávka veřejné dopravy

intravilán

hřbitovy

vhodné plochy pro umístění veřejných funkcí

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

nově navrhované komunikace

nosné pěší a cyklo cesty

katastrální území
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Charakteristickým prvkem Slavkova jsou jeho aleje. Aleje jsou 
historickou součástí slavkovské identity a zároveň svým přesahem 
do okolní krajiny ukotvují město v  jeho širším krajinném 
kontextu. Nedílnou součástí tohoto cenného historického dědictví 
je zámecká zahrada, která hraje podstatnou roli v urbanismu 
a struktuře města. Jižně orientovaný přírodní amfiteátr v severní 
části města tvoří přirozenou hranici mezi přírodou a zastavěným 
územím, kterou by městská zástavba neměla dále překročit. Toto 
zcelené území různých forem zeleně, které je využíváno k rekreaci 
a drobnému pěstování plodin je nutné pro svoji různorodost 
ve svých stávajících hranicích chránit a  pro rozvoj města 
upřednostnit vhodnější lokality. Výše zmíněné existující krajinné 
prvky příspívající ke kvalitě životního prostředí je nezbytně nutné 
udržovat a rozvíjet. Chybějící zeleň a prostor pro rekreaci v jižní 
části města lze budovat podél toku řeky Litavy a vytvořit tím 
zelený koridor, který přispěje k lepšímu spojení jednotlivých 
částí města a sousedních sídel v rámci sítě cyklistických a pěších 
stezek. Revitalizace tohoto neukotveného území může napomoci 
přiblížení města s jeho odloučenou jižní částí. V rámci zlepšení 
klimatických podmínek v zastavěném území je nutné vyžadovat 
od investorů budování zelených střech v případě ploché varianty. 
Zároveň je nutné u všech nových stavebních zásahů vyžadovat 
vysoký podíl zeleně vůči zastavěné ploše na jednotlivých 
stavebních parcelách.

2.A.4. Zeleň

(Cézava)Litava

zámek

obora

golf

zahrádky

2.A. Koncepce strategie

významné krajinné prvky

intravilán

hřbitovy

vhodné plochy pro umístění veřejných funkcí

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

existující aleje

navrhované aleje

zahrádky

plochy pro zeleň, rekreaci, sport

nově navrhované komunikace

nosné pěší a cyklo cesty

katastrální území
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Budoucí rozvoj města je možný jen za předpokladu splnění 
předchozích čtyř bodů. Díky výhodné poloze a  dojezdové 
vzdálenosti vůči městu Brnu lze předpokládat, že i nadále poroste 
poptávka po bydlení právě ve Slavkově. Z tohoto důvodu je 
důležité, aby město samo bylo dirigentem vývoje s jasnou vizí 
a umožnilo tak rozvoj jen za takových podmínek, které pro něj 
a jeho obyvatelé budou přínosem. Rozvoj města musí probíhat 
postupně, stejně tak jako příprava rozvojových ploch. V tomto 
případě musí samospráva v časovém předstihu definovat funkce, 
formu a míru zastavění. Příchozí soukromý investoři se musí 
také zavázat městu na spolufinancování chybějící infrastruktury 
a občanské vybavenosti. Je žádoucí, aby město pro svůj růst 
využilo možnost přestavby dnes nefunkčních budov a areálů, 
zároveň tak může využít proluk pro zatraktivnění středu města. 
Další možná podoba zásahu do struktury města jsou lokální 
intervence v zastavěném území za cílem zvýšení koncentrace 
služeb nebo obyvatel. I vzhledem k demografickým změnám, 
které se v  budoucnu projeví v  jeho fungování, je důležité 
kombinovat různé zásahy a měřítka intervencí určující obraz 
města. Promyšlená etapizace je způsobem, jak zaručit souměrný 
a udržitelný rozvoj města.

2.A.5. Rozvojové plochy

1.

bydlení, ov

pracovní 
příležitosti

smíšené 
plochy

rekreace 
sport

2.

3.

4.

2.A. Koncepce strategie

připravenost území pro potenciální rozvoj

intravilán

hřbitovy

vhodné plochy pro umístění veřejných funkcí

katastrální území

plochy upravované zeleně

výrobní plochy

existující aleje

navrhované aleje

zahrádky

plochy pro zeleň, rekreaci, sport

rozvojové plochy

nově navrhované komunikace

nosné pěší a cyklo cesty



2.B Strategie a principy regulace

2. Nástroje strategie architektonického rozvoje města

Regulační principy jsou souborem pravidel a doporučení, podle 
kterých se může budoucí vývoj města řídit. Tento dokument 
vytyčuje škálu architektonických a  formálních možností 
stavebních zásahů, které jsou v souladu s existujícími kvalitami 
a charakteristickým obrazem města Slavkova. Jejich nastavení 
výchází z provedených kvantitativních a kvalitativních analýz. 
Regulační principy jsou přesnější sadou konkrétních nástrojů, 
jejichž implementací do procesu územnho plánování lze ovlivnit 
výslednou podobu města.

2.B.1 Ulice
2.B.2. Blok
2.B.3. Dům
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Ve Slavkově lze najít mnoho typů ulic, které se mezi sebou liší 
různou šírkou uličního profilu a vlastním uspořádáním. Ulice ve 
Slavkově tvoří kostru veřejného prostoru města. Šířka uličního 
profilu se radiálně od centra města obecně zvětšuje. Zároveň 
s  přibývající vzdáleností od historického středu jsou ulice 
doplněné o stromořadí či předzahrádku. Vyjímku v systému 
tvoří historické osy, které jsou spojnicí mezi zámkem a okolní 
krajinou. Tyto osy procházejí napříč intravilánem města a jsou 
pro ně charakteristické aleje vzrostlých stromů. Naopak pro 
vnitřní ulice historických bloků je typické komponování jejich 
vzájemného křížení tvarem písmena „T“.

2.B.1. Ulice

2.B Strategie a principy regulace

01

02

03

04

05

06

9 m

14 m

19 m

20 m

27 m

38 m

ulice Brněnská

ulice Zborovská

ulice Špitálská

ulice Smetanova

ulice Jiráskova

ulice Čelakovského
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2-4 m 2-4 m1,5-2 m 1,5-2 m2-4 m 2-4 m2,5 m 2,5 m6 m

tot 22-31 m

Východiskem pro vytvoření návrhu jsou existující kvalitativní 
charakteristiky, které lze dnes ve Slavkově najít. Cílem návrhu je 
vytvoření dostatečně velkého uliční prostoru, který bude schopen 
bezpečně absorbovat mobilitu obyvatel a zároveň poskytovat 
kvalitní veřejný prostor pro pobyt. Ulice je členěna do několik 
částí. Samostatně je oddělaná doprava s podélným stáním pro 
automobily. Ulice je doplněna alejí listnatých stromů, pod 
kterými jsou chodníky a předzahrádky. Ty jsou častým prvkem 
ulic ve Slavkově. Jejich funkce je být prahem mezi veřejným 
a polosoukromým prostorem a působit jako katalyzátor sociálních 
interakcí.

2.B.1. Ulice

alej

podélné stání

předzahrádka

2.B Strategie a principy regulace

38 m

pokračování historické osy

31 m

varianta max.

22 m

varianta min.
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Pro strukturu Slavkova je typická bloková zástavba. Dochovalým 
odkazem je jihovýchodní strana města směrem od zámku. Město 
zde má až rostlý charakter, kde jsou bloky vyplněné přízemními 
domy. Svojí dispozicí se rozvíjejí směrem do jejich hloubky 
a vytvářejí tak tvar písmene „L“. Ačkoliv typickou zástavbu ve 
Slavkově tvoří stejnorodá skupina bloků, jejich vnitřní uspořádání 
je odlišné. Lze v nich najít solitérní domy či dvojdomky v různé 
konfiguraci vůči parcele. Za účelem zjištění hodnot, které se 
týkají míry zastavění, podlažnosti a celkové zkoumané plochy 
jsou obytné celky rozděleny do tří kategorií.

2.B.2. Blok

2.B Strategie a principy regulace

rozdělení města na obytné celky

< 6000 m2

> 16 000 m2

= 6000-16 000 m2
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180 m

60
 m

50 m 2.B Strategie a principy regulace

0,5

1,0

1,5

2,5

2,0

3,0

4,0

10 000 m2

20 000 m2

30 000 m2

40 000 m2

50 000 m2

60 000 m2

index zastavění
0,27

medián medián medián

podlažnost
1,39

velikost plochy
10 208 m2
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Dle zkoumaných hodnot je vybráno několik celků k další analýze 
za účelem detailnějšího popsání jejich vnitřního uspořádání, 
cirkulace dopravy, poměru zeleně, typu bydlení a formy zástavby. 
Zvolené bloky se bud’to přibližují hodnotami mediánu nebo jsou 
vybrány na základě extrémních hodnot, které vykazují. Zjištěním 
lze konstatovat, že s přibývající zkoumanou plochou se zvyšuje 
i prostorová náročnost na jejich obsluhu vnitřními komunikacemi. 
Velké bloky obecně postrádají hierarchizaci prostoru. Jednotlivé 
domy jsou rozmístěny do rozsáhlého území nerozlišené veřejné 
zeleně (socialistická výstavba 06, 09). V druhém případě je plocha 
částečně privatizována, doplněná však zbytkovým prostorem 
postrádající kvalitu (novodobá výstavba 10). Členění na obecně 
měnší celky dokáže zaručit vyplnění vnitřního prostoru výhradně 
zelení. Zároveň tyto menší celky ve zkoumaných případech 
nepřesahují konstatní výškovou hladinu dvou podlaží.

2.B.2. Blok

2.B Strategie a principy regulace

rozdělení města na obytné celky

< 6000 m2

analyzované části

> 16 000 m2

= 6000-16 000 m2
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50 m

01
index zastavění

0,37
podlažnost

1,38
velikost plochy

8984 m2

50 m

02
index zastavění

0,40
podlažnost

1,44
velikost plochy

9728 m2
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50 m

03
index zastavění

0,23
podlažnost

1,46
velikost plochy

11 383 m2

50 m

04
index zastavění

0,26
podlažnost

2,00
velikost plochy

12 849 m2
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50 m

index zastavění
0,35

podlažnost
1,53

velikost plochy
13 573 m205

50 m

06
index zastavění

0,19
podlažnost

1,88
velikost plochy

31 131 m2
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50 m

index zastavění
0,29

podlažnost
1,40

velikost plochy
32 739 m207

50 m

index zastavění
0,16

podlažnost
3,92

velikost plochy
52 581 m208
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50 m

index zastavění
0,24

podlažnost
1,33

velikost plochy
60 326 m209

50 m

index zastavění
0,20

podlažnost
2,62

velikost plochy
67 113 m210
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varianta bloku kombinující zástavbu rodinných soukromých domů a
liniové bytové zástavby

varianta bloku kombinující různé typy bydlení v soukromém vlastnictví 
a skupinu domů komunitního bydlení

varianta bloku komubinující různé typologie forem bydlení v rodinných 
a bytových domech

blok je prostupný vnitřními cestami a nepůsobí v území jako bariéra

Výsledkem této analýzy je návrh, který doporučuje komponovat 
budoucí rozvoj města pomocí bloků, do jejichž podoby se budou 
propisovat některé pro Slavkov typické atributy. Základním 
rozměrem modelového bloku je obdelník rozměru 180x60m. 
Důležitým cílem je dosažení velkého podílu zeleně a vzrostlých 
stromů uvnitř bloku. Zároveň je třeba bloky modelovat tak, aby 
v území nepředstavovaly bariéru, nýbrž aby umožnily jeho dobrou 
propustnost. Stavby je nutné umisťovat po obvodu bloku, tak 
aby byl zachován jeho výraz. Kombinace různých forem domů 
typů bydlení přinese typologickou pestrost, které umožňuje 
kombinaci individuálního a kolektivního bydlení. Výhodou 
bloku je možnost jeho postupného dotváření a přizpůsobování 
se aktuálním potřebám.

2.B.2. Blok

2.B Strategie a principy regulace

index zastavění
0,25-0,30

návrh návrh návrh

podlažnost
2,00

velikost plochy
≈10 000 m2

princip komponování bloků formou písmena „T“

podíl zeleně podíl zpevněných ploch
(vnitřní komunikace)

propustnost bloků vnitřními cestami

min. max.

65% 10%
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komunitní zahrada

(sdílené funkce)

(hierarchie prostoru)

(propustnost územím)

(alternativní řešení)

soukromé zahrady

zelená střecha

předzahrádka

vnitřní cesty

konstantní výšková hladina

poloveřejný prostor

2-4 mmax. 2 podlaží

min. 1 vzrostlý strom/100 m2

Důležitým aspektem slavkovských bloků je propojení mezi 
samotným domem a ulicí. V tomto případě pro Slavkov typické 
předzahrádky fungují jako spojovací článek mezi veřejným 
a soukromým prostorem. Zároveň jejich limity definují stavební 
čáru, kterou by měli až na vyjímky dodržovat všechny do bloku 
umisťované stavby. Členění vnitřního prostoru poskytuje různé 
intenzity pocity soukromí a  zapojení do vnitřní komunity. 
Bloky jsou částečně průchozí a jejich vnitřní cesty odpovídají 
intimitě prostoru, který okolní obytné domy vytvářejí. Vnitroblok 
poskytuje prostor pro sdílené funkce, hřiště nebo komunitní 
zahrady, které utužují společné vazby a soužití.

2.B.3. Dům

byt

poloveřejný prostor
(vnitřní ulička, dvůr, chodba...)

veřejný prostor
(ulice)

sdílené prostory
(komunitní zahrada, 

společenská místnost...)

dům

polosoukromý prostor
(předzahrádka)

veřejný prostor
(ulice)

soukromý prostor
(zahrada)

hierarchie prostoru u bytového domu

hierarchie prostoru u rodinného domu

2.B Strategie a principy regulace

uliční čára

stavební čára

předzahrádka

minimalizace plotů
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řadové soukromé domy

dvojdomek x solitérní byt. dům

liniový bytový dům

skupina domů

Vytyčeným cílem je v  rámci jednoho bloku poskytnout co 
největší škálu typologií a forem bydlení, které budou vyhovovat 
co největšímu počtu uživatelů. Regulační principy jsou nástrojem, 
kterým město může implementovat do procesu územního 
plánování, tak aby budoucí výstavba byla zárukou kvalitního 
životního prostředí. Pro posílení horizontálního charakteru 
navazující na historickou strukturu města je třeba nastavení 
mantinelů, které budou jednotlivé objemové a výškové atributy 
regulovat. Tou je nastavení konstantní hladiny zástavby. Regulace 
není překážkou pro vznik kvalitní architektury, nýbrž její 
podmínkou.

2.B.3. Dům

index zastavění
0,25-0,30

návrh

podlažnost
2,00

velikost plochy
≈ 10 000 m2

podíl zeleně min. 1 vzrostlý 
strom/100 m2

min.

65%
100 m2

2.B Strategie a principy regulace

liniová forma zástavby

bodová forma zástavby

skupina budov

tvar střechy

sedlová střecha
červené barvy

(taška)

řada soukromých domů

dvojdomky

*rodiny s dětmi

*vícegenerační rodiny

*jednotlivci a dvojice

*rodiny, jednotlivci a dvojice

komunitní bydlení

*senioři, mladé rodiny, jednotlivci a dvojice

zelená
střecha

liniový bytový dům

solitérní bytový dům



2.C. Implementační plán

2. Nástroje strategie architektonického rozvoje města

Implementační plán si klade za cíl splnění tří specifických úkolů, 
které mohou pozitivně ovlivnit procesy městského plánování. 
Zapojení širokého spektra aktérů zvyšuje náročnost na koordinaci 
příprav, zároveň tento proces bude přínosem pro průběžnou 
diskuzi, která může zvýšit šanci úspěšného začlenění strategie do 
struktury územního plánování a samosprávy.

2.C.1. Městské zastupitelstvo
2.C.2. Veřejnost
2.C.3. Územní plán
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odborníci

veřejnost

zastupitelstvo

městská správa

pracovní skupina autor plánu
*pravidelná setkání

*kontrola plnění plánu a 
revize jeho aktuálnosti

(např. 1x ročně)
 

kontrola plnění implementačního plánu

Na úrovni samosprávy je třeba ustanovit pracovní skupinu 
složenou z několika různých zástupců zastupitelstva, odborníků, 
městské správy a veřejnosti. Samospráva má hlavní iniciační 
a rozhodovací úlohu v rovině strategie a plánování. Její role 
zde spočívá v naplňování vize v rovině strategické a investiční. 
Zároveň je jejím úkolem společně s odborníky rozhodnout, jakým 
způsobem implementovat konkrétní strategii, tak aby se stala 
efektivním a vymahatelným nástrojem v územním plánování 
a naplňovala tak svoji podstatu vzniku. Samospráva touto cestou 
musí vytvořit podmínky pro realizaci vize, zajistit koordinaci 
jednotlivých aktérů, financování a  její komunikaci směrem 
k veřejnosti. Pracovní skupina má za úkol se pravidelně setkávat 
s autorem strategie a společně kontrolovat plnění stanoveného 
implemetačního plánu strategie, eventuálně tento plán revidovat 
a aktualizovat.

2.C.1. Městské zastupitelstvo

2.C. Implementační plán
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zastupitelstvo města

veřejnost

moderované 
debaty

odbornícipracovní skupiny

městská správa

participace
veřejnosti

spolky skupinyměstské služby

komunikace s veřejností a její participace

Úkolem samosprávy je zapojení veřejnosti do širší debaty 
o budoucí podobě města a nastavení tak transparentního procesu 
plánování. Forma komunikace s  veřejností může probíhat 
souběžně různými informačními kanály, které se navzájem 
doplňují. Obzvlášť důležitá je organizace moderovaných 
diskuzí, kde se veřejnost může seznámit s konkrétními záměry 
a strategiemi města a zároveň s názory přizvaných odborníků 
v dané problematice. Tyto diskuze mají sloužit k získávání důležité 
zpětné vazby. Zároveň je v zájmu města motivovat participaci 
občanů či zástupců spolků v pracovních skupinách a využívat 
jejich angažovanosti k dosažení lepší informovanosti zbytku 
veřejnosti. Ta má v rovině strategie úlohu iniciační a participační. 
Setkání s veřejností musí probíhat v pravidelných intervalech 
a v dlouhodobém horizontu. Ideálním prostorem pro moderované 
diskuze je zámek.

2.C.2. Veřejnost

2.C. Implementační plán
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implementace strategie do nástrojů územního plánování

územní plán
(stanovení limitů území)

regulace
(kvantitativní a kvalitativní parametry staveb)

doporučení
(např. manuál tvorby 
veřejného prostoru)

strategie
architektonického 

rozvoje

Předkládaná strategie se může implementovat do procesu 
plánování v několik rovinách. Získaná analytická data mohou 
sloužit k zpřesnění územních a regulačních plánů za účelem 
nastavení limitů, ochrany hodnotných prvků a předcházení 
krizovým situacím v širším kontextu území. Zároveň však povaha 
předkládaných informací v této strategii dává představu o sadě 
kvantitativních a kvalitativních hodnot, které významně ovlivňují 
prostorovou charakteristiku města Slavkov u Brna. Správné 
nastavení těchto hodnot, jejich implementace do regulačních 
principů a vymáhání jejich dodržování dává městu nástroj, jakým 
způsobem může pozitivně ovlivnit podobu nově vznikajících 
staveb na svém území. Tímto způsobem lze zajistit rozvoj města, 
který bude respektovat existující kvality a zároveň naplňovat 
stanovenou a schválenou strategii. Jednotlivé nástroje mohou 
mít různou míru vymyhatelnosti, některé lze aplikovat jako 
doporučení. Je nutné, aby se samospráva v tomto směru opírala 
o expertýzy odborníků, a aby vyžadovala průběžné vypracovávání 
aktuálních a směrodatných analýz. Správné nastavení regulací 
pomůže pěstovat architektonicky kvalitní a kulturní prostředí.

2.C.3. Územní plán

2.C. Implementační plán



3.Vize

Architektonická vize je abstrakcí nosných prvků strategie 
architektonického rozvoje v prostoru města. Je vyzdvižením 
existujících kvalit a  ilustrací možného rozvoje v  souladu 
s předloženou strategií.
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01

03

06

02

04

05

500 m

3.Vize

Rozvoj města Slavkov u Brna je možný za předpokladu řešení 
některých akutních problémů, které výrazně ovlivňují kvalitu 
života a veřejného prostoru v něm. Do budoucna je potřeba, 
aby město rozvíjelo své základní funkce souměrně a zároveň pro 
jejich zajištění využívala různých měřítek projektů a intervencí. 
Je vhodné kombinovat v tomto případě extenzivní a zároveň 
intenzivní růst, např. regenerací brownfieldů nebo zástavbou 
volných proluk v centru města. Tímto způsobem má město 
možnost flexibilně reagovat na požadavky svých obyvatel po 
službách, přičemž se tyto požadavky mohou v průběhu času 
měnit, např. s demografickou změnou obyvatelstva.rozvojové 

plochy

územní 
plánování

lokální 
intervence

regenerace
území

řešení dopravy

občanská vybavenost
(vzdělání a sociální péče)

bydlenípracovní příležitosti služby a volný čas

diverzifikace projektů

zajištění souměrného rozvoje

3. Vize
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aleje

01

ulice

02
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základní škola

03

bydlení

04
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plavecký bazén

05

rozhledna

06



Referenční a inspirační část
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Kancelář
architektury
města

Zásady SML
pro výstavbu

ve městě

[5] Oplocení s minimální mírou 
transparentnosti 40 %, do výšky max. 
1,7m.

[6] Doporučujeme použít lomené 
odstíny přírodních barev.

Kancelář 
architektury města

Zásady SML
pro výstavbu
ve městě

[9] Doporučujeme minimálně na studii 
RD spolupracovat 
s autorizovaným architektem.

[7] Požadujeme minimalizovat 
zpevněné plochy a maximalizovat 
vysoce vodě propustné povrchy. 

[8] Doplňkové stavby jsou 
v estetickém i proporčním souladu se 
stavbou hlavní.

04—05

„Zásady statutárního města Liberce pro výstavbu“
Statutární město Liberec - Kancelář architektury města

Rekonstrukce areálu restaurátorské školy
Litomyšl, 2015

autor: Mikuláš Hulec, Eva Antošová

Úprava nábřeží řeky Loučné II
Litomyšl, 2002

autor: Josef Pleskot / AP ateliér

Bytové domy A2, A3
Litomyšl, 2002

autor: Josef Pleskot / AP ateliér

Příklady dobré praxe

Referenční příklad města, kterému se dlouhodobě daří držet 
vysokou architektonickou kvalitu staveb a veřejného prostoru je 
Litomyšl. Zásadním důvodem tohoto faktu je existence pozice 
městského architekta, který má v tomto případě významný podíl 
na vytváření správných podmínek pro vznik kvalitní architektury. 
Díky jasné a dlouhotrvající vizi lze v Litomyšli dnes najít stavby 
velké části předních českých architektů. Zároveň se jedná 
o srovnatelně velké město jako je Slavkov u Brna.

Referenčním příkladem koncepčního dokumentu jsou: „Zásady 
statutárního města Liberce pro výstavbu“, které jsou sbírkou 
pravidel a doporučení týkající se stavebních zásahů ve městě. 
Tento dokument předepisuje možné formy architektonických 
a materiálových řešení.

Referenční a inspirační část



Závěr

Závěr je souborem souhrných doporučení, které jsou rozdělené 
do tématických bloků souvisejících s obsahem tohoto dokumentu. 
Implementace jeho jednotlivých částí do procesů územního 
plánování a strategického řízení města může nabývat různého 
charakteru, od doporučení po nařízení.
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Životní prostředíSpolečnostÚzemní plánování a regulacePředcházení krizovým situacím

Slavkov má bohatou kultuní historii, na které je třeba stavět. 
Respektování historických principů je základem k budování 
kvalitního životního prostředí s důrazem na aktuálnost problémů 
a  jejich architektonicko-urbanistického řešení. Zkoumané 
kvalititativní prvky, které lze ve struktuře města najít je třeba 
podporovat a na jejich logiku navázat. Slavkov je definován 
svým terénním úspořádáním, zároveň tak vyznámnými 
architektonickými prvky, které napomáhají vytvářet jeho identitu. 
Tato identita je tvořena jak kulturními památkami tak prvky 
přírodního charakteru jako jsou stromořadí, zelené vnitrobloky 
a vodní tok. Cílem je ochrana těcho cenných hodnot, zároveň 
tyto hodnoty jsou výchozím bodem pro současné uvažování do 
budoucna. Tato strategie popisuje, jakými kroky lze tohoto stavu 
dosáhnout a nastavit tak udržitelný rozvoj města, zejména rozvoj 
kvalitní architektury. Vyzkoumané principy, jejichž aplikace by 
mohla být vhodným řešením na otázku budoucího rozvoje, je 
třeba zakotvit do nástrojů regulačních principů, tak aby nabyly 
své platnosti a účelu vzniku.

Cílem udržitelného rozvoje je vedle stránky ekologické i vytváření 
podmínkek proto, aby Slavkov mohl být domovem pro co nejvíce 
lidí a skupin. Z tohoto důvodu musí Slavkov pracovat na strategii 
bytové politiky, která bude garantem pro tvorbu typově pestrého 
bydlení, ať už v investiční režii samotného města a nebo soukromých 
investorů. S těmi je potřeba na projektech spolupracovat za účelem 
dosažení nejlepšího možného výsledku, zároveň je třeba si klást 
požadavky participace na investičních nákladech, které se týkají 
infrastruktury a občanské vybavenosti. Bytová politika města má 
za úkol integrovat co nejvíce sociálních skupin do společnosti, 
včetně těch ohrožených jako jsou např. senioři a mladé rodiny. 
Určitým zlomem bude nastávající demografická změna, která 
v některých směrech zvýší požadavky na vybavenost. Proto musí 
samospráva s tímto faktem dlouhodobě počítat a připravit se 
na ni. Veřejné funkce města je třeba umisťovat do dostupných 
a bezpečných míst, tak aby byly široce dostupné všem, ideálně 
na historické osy města. Prioritně je třeba řešit otázku vzdělání 
a škol. Setkávání mezi samosprávou a veřejností musí probíhat 
pravidelně. Vhodnou formou může být moderovaná diskuze, kde 
se obyvatelé mohou seznámit se záměry města a s vyjádřeními 
přizvaných odborníků k problematice.

V rámci územního plánování a regulačních plánů je zapotřebí 
nastavit správné mezní hodnoty využití území, tak aby vznikající 
stavební zásahy nečinili přílišnou zátěž na infrastrukturu 
a životní prostředí. Z důvodu navázání na existující historické 
a kulturní kvality, které tento dokument pojmenovává a popisuje, 
může samosprává pomocí regulačních principů definovat 
a ordinovat formu stavebních zásahů, tak aby byli skutečným 
architektonickým rozvojem města. Škála takových opatření má 
různé formy, od doporučení po nařízení. Zároveň je žádoucí, 
aby samospráva zadávala k vypracování koncepční materiály 
týkající se kvalitativních aspektů v rámci města, jeho veřejného 
prostoru a zeleně. Tento dokument popisuje několik jednoduchých 
principů, jakým způsobem budoucí rozvoj koncipovat. Výchází 
přitom z historické zkušenosti a představuje možnost moderního 
přístupu k současným problémů postavených na konzervativních 
hodnotách, kultuře a historii města. Je motivací města zapojit 
veřejnost do plánovacích procesů za účelem zkvalitnění 
a přesnějšího definování jeho záměrů.

Ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti obyvatel 
je soustavně prioritním úkolem. Město by mělo usilovat 
o vybudování kapacitního obchvatu z důvodu snížení dopadů 
automobilové dopravy v  centru města. Zároveň usilovat 
o přeložení státní silnice I/50 v novém trasování, se kterým by 
mělo počítat i v návrhu nového územního plánu. S tím souvisí 
i navrhovaný rozvoj alternativních možností dopravy v rámci 
města a zanesení tohoto záměru do plánovacích dokumentů. 
Bezpečnost provozu je zásadním atributem pro tvorbu kvalitního 
veřejného prostoru, ulic a  náměstí. Druhým aspektem ke 
zohlednění v rámci územního plánování je boj s klimatickými 
změnami. Podle použité studie dochází k přehřívání některých 
velkých funkčních ploch ve městě, což vede ke snížení kvality 
prostředí. Z důvodu předcházení extrémních situací je vhodné 
do územních a regulačních plánů implementovat požadavky na 
minimální podíl zeleně a vzrostlých stromů. Zároveň použitím 
nástrojů regulace je vhodné předepisovat sitauci adekvátní 
architektonická řešení u nových stavebních zásahů.

Závěr
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