
  



 

 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Udržitelný rozvoj 

Základem urbanistické přeměny v lokalitě bývalé židovské čtvrtě ve Slavkově je dodržování 

udržitelného rozvoje, ať už prostorového nebo časového. Přesnou definici udržitelného 

rozvoje lze ve zkratce vyjádřit takto: je to vyvážený vztah podmínek pro příznivé prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucí. 

Neudržitelný rozvoj 

Rozšiřování zástavby do okolí města je pro něj velkou zátěží. Urban sprawl neboli sídelní 

kaše způsobuje zmenšování plochy zemědělské půdy, vysoké náklady na nové inženýrské sítě 

a náklady na dopravní infrastrukturu. Zvýšení dopravní aktivity, závislost na individuální 

dopravě, zvýšení skleníkových plynů, potřeba parkování. To všechno jsou negativní důsledky.  

Fáze vývoje měst 

urbanizace → suburbanizace → deurbanizace → reurbanizace 

Město Slavkov u Brna se nachází ve fázi suburbanizace. Neustále se zvyšuje počet obyvatel 

žijících v samostatně stojících rodinných domech na okraji města. Nové se projektují. V plánu 

je rozšíření města do okolních polí. Zastavěním takto cenné půdy, která patří v této lokalitě 

k té nejkvalitnější, náleží do kategorie I., úrodné černozemě, se narušují přírodní koloběhy. 

Působením větrné a vodní eroze dochází ke splavování úrodné ornice z polí do vodních toků. 

Voda se nemůže přirozeně vsakovat nebo jsou časté lokální záplavy.  

Koláčkovo náměstí 

V samotném jádru města najdeme několik volných parcel, které by byly vhodné k výstavbě 

objektů pro bydlení nebo smíšenou zástavbu. Bývalá židovská čtvrť je tím nejvíce typická. 

Volné plochy zabírají téměř polovinu z jejího původního rozsahu. Struktura židovské čtvrti je 

tvořena z drobných parcel. Z nutnosti šetřit místem byly povětšinou zastavěny v plné ploše. 

Malého měřítka byly i následně navrhované domy. 

Plocha náměstí je tvořena parkovací plochou a trávníkem. Nezpevněný povrch činí potíže 

zejména v zimním období. Veřejný prostor je naprosto degradován individuální dopravou. 

Koláčkovo náměstí náleží do městské památkové zóny, má historickou hodnotu, a proto 

navrhuji jeho celkovou revitalizaci. Automobily budou parkovat v jiných lokalitách.  

Veřejného prostoru je v této lokalitě mnoho, ale o nízké kvalitě. Mým zásahem se plocha 

prostranství zmenší, získá ale i odpovídající měřítko.  

Kvantita  ˃˃˃ kvalita 

Pusté parcely 

Po zbořených rodinných domech zůstaly velké plochy volného prostoru. Proluky jsou 

oploceny a zarůstají náletovými dřevinami. Nikdo se o ně nestará, pozemky jsou 

v soukromém vlastnictví, ale parkoviště obce. 

Kompaktní město (Compact City) 

Koncept plánování měst známý od 80. let 20. století. V evropských zemích využívaný 

s kladnými výsledky.  

Intenzivní využití území založené na regeneraci urbánních ploch a dobře rozvinutém systému 

veřejné dopravy je charakteristika kompaktního města. Zabývá se především centrem města, 



zvyšuje hustotu obyvatel a umožňuje polyfunkční využití. Překrývání a blízkost jsou jedním 

z klíčových faktorů. 

Dostupnost zelených ploch od místa bydliště, bezbariérový a bezpečný pohyb po ulicích 

naplňuje jeden z pilířů udržitelného rozvoje – sociální. Prostor pro setkávání dává možnost 

podnítit vzniku komunitního života.  

Environmentální a ekonomický pilíř je plněn omezením individuální dopravy. Energeticky 

úsporné veřejné osvětlení, nakládání s odpady i šetření vodou umístěním nádrže na dešťovou 

vodu. Jednotlivé prvky napomáhají snižování spotřeby energií.  

Energeticky úsporná výstavba 

Česká republika přijala směrnici 2010/31/EU, kdy od roku 2020 se budou muset všechny 

objekty stavět s téměř nulovou spotřebou energie. Stavby musejí splňovat přísná kriteria.  

Budovy musejí být optimalizovány, aby si zachovaly historický ráz okolí i splňovaly 

celkovou úsporu energií.  

Novostavby 

Objekty se snaží mít půdorysný i hmotový základ v původní zástavbě židovskými domy. 

Zachovat vzájemná blízkost a malé hmoty domů,  

Výstavba bude probíhat nezávisle na sobě. Jedná se o několik samostatných projektů. 

V prolukách vzniknou rodinné domy se zahradami. V centrální části náměstí polyfunkční dům 

a na křížení ulic Pustá, Úzká a Za Hradbami parkovací dům.  

Polyfunkční dům 

Objekty nabízejí služby a obchody, které zde chybějí. Je navržena knihovna s čítárnou, 

komerční prostory, informační centrum, kavárna s dětským koutkem, prostory pro 

volnočasové aktivity dětí i dospělých.  

Informační centrum je snad v naprosté většině měst umístěno v domě stojícím na náměstí. I 

když zde se jedná o vedlejší náměstí, nachází se v těsné blízkosti centra obce i hlavního 

náměstí – Palackého.  

Informační centrum bude poskytovat služby obyvatelům a návštěvníkům města. Bude zde 

také přístup k internetu a další potřebné služby – propagační materiály, poradenská služba, 

tisk nalezených informací atd. Turisté i cykloturisté zde dostanou informace o trasách výletů 

vhodných k návštěvě, možnost ubytování a stravování.  

Úschovna půjčovna kol a příslušenství rozšiřuje celkovou nabídku infocentra. Bude umístěna 

v garážích u staré židovské školy v protějším objektu. 

Kavárna, která bude navazovat bezprostředně na infocentrum, bude sloužit návštěvníkům i 

obyvatelům. Bude zde vytvořený i dětský koutek.  

Navržená nová knihovna poskytuje pro čtenáře lepší uživatelské prostředí i nabízí možnost 

využití čítárny.  

Prostory pro trávení volného času nabízejí dva prostory. Primárně by měly podporovat 

aktivitu dětí a mládeže bez využívání počítačů.  

Komerční prostory jsou určeny pro malovýrobu, kanceláře či obchody.  

V obytných podkrovích jsou navrženy byty. Celkem je jich osm.  

Propojení obytné a občanské funkce plní úlohu občanské kontroly. Střed města tak není po 

skončení pracovní doby obchodů a služeb bez života. Senioři, kteří zde získají nové bydlení, 

budou stále v centru dění, i když jim skončila produktivní část života. Mohou svoji aktivitu 

dále zachovat a zaměřit se na spolupráci s informačním centrem, muzeem židovské kultury či 



jiným způsobem.  

Byty jsou navrženy jako jednopokojové garsoniéry s příslušenstvím. Obytný pokoj s 

kuchyňským koutem a spací částí lze jednoduše opticky oddělit. Každý byt má k dispozici i 

terasu. Další prostor pro pobyt a vzájemné setkávání mají na polosoukromé pavlači.  

Dům je navržen bezbariérově. V případě potřeby je tak přístupný i hůře chodícím či jinak 

handicapovaným lidem. Důrazem na snadné ovládání a bezpečný pohyb jsou povrchy 

protiskluzné, umístěna madla a bezpečnostní zasklení.  

Parkovací dům 

Objekt je navržen v místě bývalého bloku rodinných domů, které byly v nedávné době 

zbořeny. V současné době je na jejich místě pouze travnatá plocha, jeden vzrostlý strom a 

polorozbořená zeď. Okolo travnatého ostrůvku parkují automobily. Nová hmota zaujímá 

právě ten prostor a ponechává okolo průjezdnou a průchozí plochu. 

Parkovací dům nabízí celkem 36 míst pro automobily a 20 míst pro kola. Dvoupodlažní 

objekt má umístěné příjezdové rampy na protilehlých stranách.  Prostor křížení ulic Za 

Hradbami, Úzkou a Pustou ulicí je celkově doplněn ještě 7 parkovacími stáními a parkovou 

úpravou. Travnaté plochy s popínavými rostlinami, nově vysazený listnatý strom s nižším 

vzrůstem a korunou. Celý dům postupně zakryjí rostliny. Zlepší se tak klima prostředí i 

estetické vnímání prostoru.  

Parkovací stání jsou tvořená zatravňovacími rošty pro zlepšení vsaku vody. 

Energetické schéma 

Domy využívají sluneční energii na akumulaci tepla v interiéru.  

Kompaktní, jednopodlažní zástavba minimalizuje tepelné ztráty objektů.  

Tepelná izolace, kvalitní materiály a práce, vzduchotěsnost obálky budovy a sofistikovaný 

způsob vytápění zajistí interiérový komfort.   

Nádrž na dešťovou vodu, kterou je možné využívat na zálivku, splachování WC, mytí 

povrchů, případně praní. Taktéž je možné zřídit nádrž na šedou vodu.  

Všemi těmito opatřeními bude provoz budov hospodárnější, nejen finančně ale i ekologicky.  

Ekonomický dopad výstavby je v prvních letech negativní, postupně začne být plusový, díky 

úsporám energií, financím z pronájmu bytů a provozoven.  

Sociální odraz je vidět především v možnosti využívat daný prostor všemi občany, ne pouze 

automobilisty. Vznik nového centra služeb a obchodů, občanské vybavenosti v dosahu jádra 

města. Výstavbou vzniknou nová pracovní místa.  

Je snahou včlenit novostavby co nejlépe do struktury města a naopak stávající nevyužívané 

prostory využívat.  

Veřejný prostor 

Zpevněný povrch komunikací, udržovaná zeleň, osvětlení, mobiliář vytváří komfortní veřejný 

prostor ideální k trávení volného času. V návaznosti na funkce novostaveb a místní komunitní 

život mohou zde být pořádány společenské akce a setkávání.  

Před synagogou je vytvořen vydlážděný prostor pro shromažďování osob. V návaznosti na něj 

je vytvořen ornament ve tvaru židovské hvězdy. Měl by být upomínkou na zdejší komunitu, 

která zde po dlouhá staletí žila.  

Hvězda vznikla použitím dlažby menších rozměrů oproti dlažbě položené na chodnících. 

Jedna strana hvězdy je tvořena nízkou zídkou, která může sloužit jako lavička. Uprostřed 

ornamentu je vytvořené malé pódium pro shromažďování osob. V této části náměstí se 



nachází také proto největší podíl pochozí plochy. 

V nově navrženém polyfunkčním domě je umístěna kavárna, jejíž venkovní zahrádka je 

otočená k čelní fasádě bývalé židovské škole. Propojení nových a stávajících staveb dojde k 

celkovému rozvoji. V přístavku školy bude zřízena půjčovna kol. Dojde tak znovuvyužítí 

původních prostor.  

Komunitní zahrádky a malé dětské hřiště je navrženo v místě bývalých městských hradeb. 


