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Velikost katastru a způsob využití území

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 2



Zdroje, literatura: 1, 2, 3

Vývoj urbanizovaného 
území Slavičína

Zástavba koncentrovaná v okolí 
říční nivy, v místě dnešního centra 
Slavičína, se objevuje zřejmě v 
polovině 13. století.   

Indikační skicy stabilního katastru 
z roku 1828 zachycují tehdejší 
intravilán obce.

Další rozšíření obce je patrné z 
ortofotomapy z roku 1950. Mezi 
lety 1950 a 1980 se po výstavbě 
sídlišť počet obyvatel sídla více než 
zdvojnásobil a přesáhl 7000 trvale 
bydlících. K roku 2013 ve městě žilo 
6728 obyvatel. 

Kostel sv. Vojtěcha

Kostel je bezpochyby nejstarší 
dodnes stojící stavbou Slavičína 
a základním orientačním bodem 
sídla. Jeho vznik lze datovat 
pravděpodobně již před polovinu 
13. století. 

Je postaven v místech, ze kterých 
je možné bezpečně kontrolovat oba 
přístupy do údolí i cesty vedoucí 
přes hřebeny okolních kopců. 
Z těchto míst je také dobře viditelný.

Zámek

Zámek vzniknul postupnými 
přestavbami tvrze, která je 
připomínána již v roce 1474. 

Je umístěn v prostoru říční nivy, na 
několik metrů vyvýšeném návrší. 
Hlavním průčelím je orientován na 
osu hlavní historické přístupové 
cesty vedoucí z jihu proti proudu 
Říky.

Kostel i zámek dotvářejí obraz obou 
slavičínských náměstí.

Historické dělení
a místní názvy

Nejstarší písemná zmínka uvádí 
obec Mladotice již v roce 1141.

Slavičín, který byl biskupským 
lénem, je poprvé zmiňován v roce 
1256.

Mladotice postupně obrostly 
Slavičín ze západu i z jihu a obě 
obce postupně zcela splynuly. Růst 
počtu obyvatel po 1. světové válce 
souvisel s rozvojem především 
strojírenského a zbrojního průmyslu 
a skončil v 90. letech 20. století. 
Během celého 20. století se počet 
obyvatel města takřka ztrojnásobil.

Rozhraní starého a nového,
individuálního a kolektivního

Strategické umístění zbrojního 
průmyslu do této oblasti ve 30. 
letech 20. století stojí za prudkým 
růstem sídla, který se plně projevil 
po 2. světové válce.  

S rozšiřováním města jihovýchod-
ním směrem se posouvalo i těžiště 
sídla, které je dnes spíše polycen-
trickým útvarem s centry vázanými 
na hlavní silnici procházející od 
západu k jihu.

Od 80. let 20. století procházelo 
okolí Horního náměstí výraznou 
přestavbou, při které byl vytvořen 
ostrý kontrast mezi dřívější spíše 
vesnickou zástavbou a nově bu-
dovaným městem.

Kolektivní bydlení je koncentrováno 
především na levém břehu Říky v 
podobě sídliště Vlára a Malé Pole. 
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1 náměstí Mezi šenky 
2 Horní náměstí
3 prostor před radnicí
4 rozptýlené centrum sídliště
5 rozptýlené centrum sídliště
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Zdroje, literatura: 1, 2, 3

Některé významné zahradní
a krajinné prvky města

1   zámecký park
2   hřbitov
3   morový hřbitov
4   Pivečkův lesopark 
5   slavičínské rybníky
6   les Řehák
7   zahrada doktora Horáka
8   sokolská louka
9   šabatecká vyhlídka
10 cyklostezka Slavičín - Hrádek
11 malopolská louka

Regulace toků

Již v roce 1828 byla poloha pro-
tékajícího potoka v urbanizovaném 
území stabilizována přibližně do 
stávajících hranic. V průběhu 20. 
století došlo k výraznému rozšíření 
zastavěného území a k napřimování 
dalších částí toků.

Hlavní přístupové směry 
vedoucí do města

Ještě koncem 19. století vedl hlavní 
a dominantní přístup do města z 
jihovýchodu, od Uherského Brodu. 
Tento směr je reflektován jak 
v pozici kostela, tak i zámku.

S rozvojem lázeštví v Luhačovicích 
a s rozvojem průmyslu ve Zlíně 
nabyl na významu přístup do města 
vedoucí ze západu přes hřebeny 
Vizovických vrchů.

Centrum a subcentra

1   náměstí Mezi šenky
2   Horní náměstí
3   předprostor radnice
4   rozptýlené centrum sídliště Vlára
5   rozptýlené centrum sídliště Malé   
     Pole 



Poliklinika

ZUŠ

Centrum mládeže

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 2, 3



Nemovité kulturní památky
Architektonicky významné budovy
Pozůstatky historické vesnické architekturyHlavní veřejná prostranství v centrální části města

Průmyslové a výrobní budovy / areály
Budovy / plochy s etickou náplní
Budovy / plochy s komerční náplní

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 2, 3



Podklady: Město Slavičín

Orientační mapa míst konání veřejných kulturních akcí

Veřejný a neveřejný prostor
(způsobem užívání)

Vlastnictví pozemků
Město Slavičín
Zlínský kraj
Česká republika

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 3, 4



ORTOfOTOMaPa 2011 ORTOfOTOMaPa 1950

MaPa STaBILNíHO KaTaSTRU 1828 STáVaJíCí ZáSTaVBa a PaRCeLaCe

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 4, 5, 6



SOUKROMý PROSTOR 1828 
(předpokládaný, z hlediska přístupnosti)

ZMěNy V PŘíSTUPNOSTI 1828 - 1950 

zábor veřejného prostoru
uvolnění soukromého prostoru

ZMěNy V PŘíSTUPNOSTI 1950 - 2010 

zábor veřejného prostoru
uvolnění soukromého prostoru

SOUKROMý PROSTOR 2010
(z hlediska přístupnosti)

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 4, 5, 6



MORfOLOgIe

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 3



SySTéM SILNIC, NeZPeVNěNýCH CeST a PěšíCH STeZeK

silnice
cesta
stezka Zdroje, odkazy, literatura: 1, 3, 4



POZeMKy MěSTa a INSTITUCí STáTNí SPRáVy

absence kontinuity vlastnických práv města či státu u cest a vodotečí

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 3, 4



město Slavičín
- virtuální model centra
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město Slavičín
- hledání chyb a problémů v centru
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B

C

D
E

Anezájem a nedostatek iniciativy uživatelů 
komunikace mezi správci a uživateli prostoru

způsob využití prostoru

úprava prostoru, zanedbaný prostor, řídké území

především hrubá urbanistická pochybení v umísťování staveb

řešení omezující využití prostoru širokému spektru činností a uživatelů

Co je špatně?

Co je špatně, v případě, že uživatelé projevují zájem?

Co je špatně, v případě, když je smysl a účel prostoru vhodně nalezen?

Co je špatně, v případě, kdy je potenciál místa využit?

Co je špatně, v případě, kdy má plán dlouhodobou koncepci?

mnoho

nenalezení optimálního smyslu a účelu prostoru

nevyužití potenciálu místa

nekoncepční plánování

nevhodná jednostranně zaměřená řešení

A j A k  t o  ř e š i t ?

1 Lávka přes Lukšínku
2 Podniková prodejna obuvi Prabos
3 Branky a mříže u vjezdu do areálu obuvnické továrny
4 Zastřešená vrátnice obuvnické továrny
5 Nadměrně zatížené nábřeží před polyklinikou
6 Propojení zámeckého parku s náměstím Mezi šenky
19 Dobře ukrytý zámek
26 Nedokončené nároží na Horním náměstí
30 Izolovanost potoka na Mladotickém nábřeží
33 Prezentace nakládání s odpady

A nedostatek iniciativy uživatelů 

13 Vystrčený dům na náměstí Mezi šenky
22 Poloha mobiliáře a značení
23 Dláždění a vertikální uspořádání ploch Horního náměstí
35 Umístění bytového domu na ulici Jaroslava šályD nekoncepční plánování

7 Parkování u Městské nemocnice Slavičín
8 Dům bez souseda u soutoku Nevšůvky a Lukšínky
11 Velkorysá křižovatka na náměstí Mezi šenky
12 Parkovací stání na náměstí Mezi šenky 
18 Mezimostí
20 Opěrná stěna před zámkem
21 Nevhodná poloha reklamních ploch
23 Dlíždění a vertikální uspořádání Horního náměstí
24 Parkovací stání na Horním náměstí
25 Řešení vnitřní části Horího náměstí
29 Protipovodňové stěny na Mladotickém nábřeží
31 Využití fasády obchodního domu
32 Okolí vstupu do obchodního domu
34 Podoba obchodně-rezidenční ulice K nábřeží
37 Úprava břehů říky na Mladotickém nábřeží

E nevhodná a jednostranná řešení 

12 Parkovací stání na náměstí Mezi šenky
16 Podoba Staroměstské promenády
21 Nevhodná poloha reklamních ploch
22 Poloha mobiliáře a značení
24 Parkovací stání na Horním náměstí
25 Řešení vnitřní části Horního náměstí
27 Parter bytových domů a jeho okolí na Horním náměstí
28 Úprava vnitrobloku bytových domů na Horním náměstí
30 Izolovanost potoka na Mladotickém nábřeží
31 Využití fasády obchodního domu

B nenalezení smyslu a účelu prostoru

1 Lávka přes Lukšínku
2 Podniková prodejna obuvi Prabos
6 Propojení zámeckého parku s náměstím Mezi šenky
9 Nevyužitý prostor při břehu Nevšůvky
10 Nevyužitý prostor při břehu Říky
14 Proluka na náměstí mezi šenky
15 Podzámčí
16 Podoba Staroměstské promenády
17 Kompozice, barevnost a úprava domovních průčelí
18 Mezimostí
19 Dobře ukrytý zámek
25 Řešení vnitřní části Horního náměstí
26 Nedokončené nároží na Horním náměstí
27 Parter bytových domů a jeho okolí na Horním náměstí
28 Úprava vnitrobloku bytových domů na Horním náměstí
30 Izolovanost potoka na Mladotickém nábřeží
33 Prezentace nakládání s odpady
34 Podoba obchodně-rezidenční ulice K nábřeží
36 Uvolněné parcely Dolních Mladotic

C nevyužití potenciálu místa



Lávka přes Lukšínku:
Úzká lávka spojuje nábřeží před areálem továrny na obuv s 
návsí Horních Mladotic. S úrovní návsi je spojena rampou 
stoupající k jihu. Spojení ze severu chybí. Lávka neumožňuje 
pohodlný pohyb cyklistů. Okolí je neudržované, porostlé 
náletovými dřevinami. Prostor je nepřehledný, potenciálně 
nebezpečný. 

Podniková prodejna obuvi Prabos:
Prodejna umístěná v přízemní přístavbě při vstupu do továrního 
areálu působí na první pohled provizorním dojmem. Případné 
návštěvníky, kteří sem zabloudí, od návštěvy spíše odradí. Na-
jít dveře, kterými se vstupuje dovnitř není zcela samozřejmé.

Nevyužitý prostor při břehu Říky:
Před budováním nové přímé silnice byla stávající volná plo-
cha cestou. Po přesunutí komunikace severněji vznikl prázný 
prostor vymezený silnicí ze severu a z východu, potokem ze 
západu. Část prostoru při obslužné komunikaci je nyní využita 
k parkování vozidel. 

Branky a mříže při vjezdu do obuvnické továrny:
Pozůstatkem z dob, kdy byla továrna uzavřeným areálem je 
také úzká branka a vysoká mříž umístěná na opěrné zdi po-
toka. Tyto pozůstatky zužují prostor a snižují jeho prostupnost.

Nadměrné zatížení nábřeží před poliklinikou:
Společenský dům továrny byl přizpůsoben provozu polikliniky.  
Bezpečný provoz citlivých přístrojů a náplň práce zdravotnic-
kého personálu byl donedávna omezován pohybem náklad-
ních vozidel po nábřežní komunikaci.

Propojení zámeckého parku s náměstím Mezi Šenky:
areál místní pekárny zasahuje až k nábřežní hraně potoka a 
neumožňuje tak přímé propojení parku s náměstím a nábřežím 
před továrnou. Pekárnu je nutno obejít ze severu přes dvojici 
parkovišť.

Parkovací stání před nemocnicí:
Dvojice parkovišť mezi pekárnou, nemocnicí a zámeckým 
parkem, které jsou jimy obslouženy, jsou pustými betonový-
mi plochami beze stínu jediného stromu, bez v tomto místě 
očekávané jemnosti, bez měřítka úměrného danému prostoru.

Zastřešená vrátnice obuvnické továrny:
Vrátnice již řadu let neplní svůj původní účel. Dnes v prostoru 
pouze překáží a vytváří temná zákoutí. Brání vizuálnímu kon-
taktu se vstupní částí továrního areálu a s podnikovou prodej- 
nou. Vrátnice předčasně ukončuje příjemný prostor nábřeží 
před poliklinikou.

Nevyužitý prostor při břehu Říky:
Úzký pás nevyužitého prostoru vznikl při výstavbě silnice v 
60. letech 20. století. Silnice se dotýká jižní části prostoru. 
Ze severu je prostor vymezen protékající Říkou a z východu 
náměstím Mezi šenky.

Velkorysá křižovatka na náměstí Mezi šenky:
Velké poloměry oblouků plýtvají drahým prostorem náměstí a 
determinují polohu přechodů pro chodce do poloh, které ne-
jsou pro chodce výhodné. Bezpečný pohyb skrz náměstí není 
možný, pohyb po obvodu je komplikovaný.

Parkovací stání na náměstí Mezi šenky:
Většina z plochy náměstí, která není určena průjezdu 
automobilů plní funkci parkovacích stání. Plochy pro pohyb 
pěších jsou zde minimální. 

Vystrčený dům na náměstí Mezi šenky:
Severovýchodní nároží domu č.p. 124 na náměstí Mezi šenky 
výrazně překračuje uliční čáru. Při současné situaci dvou 
souběžných pozemních komunikací tak v nejužším místě ome-
zuje prostor určený chodcům. 

Proluka na náměstí Mezi šenky:
Od demolice budov koncem 60. let se uvolněný prostor 
nepodařilo zastavět a navázat tak na historizující budovu rol-
nické záložny. Proluka je využívána jako tržiště s parkovištěm. 

Dům bez souseda při soutoku Říky a Lukšínky:
Koncem 60. let 20. století bylo těsné centrum proťato přímou 
silnicí. Blíže domu byl vybudován i nový most. Díky tomuto 
zásahu se dům ocitl bez souseda, v těsné blízkosti krajské 
silnice a několik desítek centimetrů pod její úrovní. Potokem je 
izolován ze severu a západu, silnící od jihu.
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Podzámčí:
Pěší stezka s lávkou přes Říku spojuje náměstí Mezi šenky 
se zámeckým parkem. Nezvykle klidné místo podél břehů je 
v těsném sousedství centra. Jedná se o jediné místo v centru, 
kde není potok sevřen zdmi. Možný přístup k vodě zde není 
zcela využit.

Podoba staroměstské promenády:
Ze staré cesty, která vedla středem obce je dnes obyčejná 
jednosměrná ulice, z jihu lemovaná obchody. Chodník jedné 
z nejfrekventovanějších pěších  tras ve městě je stísněn podél 
parkujícími vozidly. Potenciál dvojice souběžných cest tak není 
využit. 

Dláždění a vertikální členění ploch Horního náměstí:
Vertikální oddělení dlážděné vozovky od chodníků nevhodně 
fragmentuje prostor, je nepraktické při pohybu skrz náměstí 
i při pořádání kulturních akcí. Betonový povrch chodníků a 
přechodu pro chodce neodpovídá řešení ostatních ploch.

Kompozice, barevnost a úprava domovních průčelí:
Nevhodné členění barevných ploch fasády, argresivní a 
nepatřičné barevné kombinace ve snaze o pseudohistorickou 
či originální úpravu jsou nešvarem objevujícím se po celém 
městě. Tímto nešvarem jsou postiženy i mnohé veřejné bu-
dovy. 

Dobře ukrytý zámek:
Budova zámku se pohledově uplatňuje při příjezdu z východu i 
západu a je viditelná z obou náměstí. Západní svah pod zám-
kem je porostlý náletovými dřevinami a oslabuje monumentální 
působení zámku v prostoru.

Opěrná stěna před zámkem:
I tento inženýrský zásah souvisí s výstavbou silnice v 60. letech 
20. století. Opěrná stěna porostlá popínavými rostlinami ostře 
seřízla svah, na kterém zámek stojí. Necitlivost zásahu je nej-
více patrná při pohledu od jihovýchodu.

Nevhodná poloha reklamních ploch:
Podoba i umístění různých reklamních ploch a tabulí oznamu-
jících konání kulturních akcí ve městě odrazuje od pohledu na 
jednu z nejfotogeničtějších staveb města. Rušivé, rozptylující a 
pro řidiče nebezpečné je umístění reklam na plotě domu č.p. 
26.

Mezimostí:
Hluboká díra na jejímž dně protéká Říka je vymezena dvojicí 
mostů, které byly postaveny v 60. a 90. letech 20. století.  

Parkovací stání na Horním náměstí
Parkující automobily jsou rozptýleny po všech stranách 
náměstí. Svou přítomností potlačují základní atribut náměstí, 
kterým je otevřenost a přehlednost. Náměstí tak vyvolává do-
jem neuspořádaného prostoru plného překážek.

 Řešení vnitřní části Horního náměstí:
Stávající řešení vnitřní plochy náměstí výrazně omezuje 
způsob jeho užívání. Vyvýšené pódium je tak při kulturních ak-
cích nelogicky umístěno v horní části svažujícího se náměstí. 
Na pódium proto není dobře vidět. Centrální část nevhodně 
vyplňujíe kašna obklopená skupinou keřů. 

Nedokončené nároží na Horním náměstí:
Dům č.p. 91 je pozůstatkem historické zástavby jižní části 
náměstí, která byla v 90. letech 20. století výrazně přestavěna. 
Dům s pozemky blokuje dostavbu nároží a úpravu vnitrobloku.

Okolí parteru bytových domů na horním náměstí:
Přízemí bytových domů slouží obchodu a službám. Pros-
tory jsou přístupné z náměstí. Betonové záhony před vchody 
neumožňují procházení podél výkladních skříní, zmenšují plo-
chu náměstí a snižují atraktivitu těchto komerčních ploch.

Vnitroblok bytových domů na Horním náměstí:
Přístup k bytům vede z vnitrlobloku, který je veřejně přístupný. 
Stávající řešení zamezuje vytvoření prostoru vnitrobloku, do 
kterého by měli přístup pouze jeho obyvatelé a snižuje kvalitu 
bydlení v této lokalitě. V horní části vnitrobloku je umístěno 
parkoviště.

Poloha mobiliáře a značení:
Pohled na zámek ruší rovněž nevhodně umístěná informační 
turistická tabule, rozcestník, dopravní značení a betonový 
sloup elektrického vedení.
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Protipovodňové stěny:
V této části není kolem potoka veden chodník. Pěší se pohybují 
pouze podél obchodního domu. Potok je izolován betonovými 
protipovodňovými stěnami, navzdory tomu, že v těchto místech 
vylití z břehů nemusí snižovat dopravní obslužnost a ohrožovat 
majetek. 

Izolovanost Říky na Mladotickém nábřeží:
automobily parkující po obou stranách komunikace izolují 
potenciálně atraktivní přírodní prvek v centru a znemožňují 
pohyb podél vodoteče.

Úprava břehů na Mladotickém nábřeží:
Břehy v okolí Mladotického nábřeží jsou oboustranně zpevněny 
opěrnou zdí. Pravý břeh Říky je navýšen protipovodňovou ba-
riérou. Říka tak, hlavně v létě při minimálních průtocích, vypadá 
spíše jako stoka.

Využití fasády obchodního domu:
Množství, vizuální nejednotnost, rozdílná velikost a umístění 
reklamy snižuje atraktivitu kompozičně zajímavé budovy a 
okolního prostoru. 

Okolí vstupu do obchodního domu:
Komplikované bezbariérové řešení spojující úroveň chod-
níku s úrovní vstupu do obchodního domu vytváří spolu se 
schodištěm klesajícím na úroveň terénu poněkud nepřehledný 
shluk schodišť, ramp a zábradlí. 

Prezentace nakládání s odpady:
Současný stav vybízí k zamyšlení, jak a kam umísťovat kontej-
nery na komunální odpad. Úprava prostoru s kontejnery a jejich 
umístění v prostoru tento prvek zbytečně akcentruje. Kontejner 
jezdejší dominantou prostoru.

Podoba obchodně-rezidenční ulice K nábřeží:
Prostor je přetížený parkujícími vozy rezidentů na úkor přímého 
přístupu ke vstupům do obchodů a bytů. Poměrně živá ulice 
bez jediného stromu byla v tomto případě degradována do role 
parkoviště.

Umístění bytového domu na ulici Jaroslava Šály:
Solitérně stojící dům nenaplnil  dřívější koncepci, která počítala 
s napojením případné stavby do bloku. Jihovýchodně od bu-
dovy vznikl nevyužitý prostor. Severozápadní nároží zkomp-
likovalo  případnou přístavbu v tomto místě. 

Úprava prostoru mezi Radnicí a sportovní halou:
Prostor slouží k parkování návštěvníkům a zaměstnancům 
radnice, sportovní haly a fotbalového hřiště. Komplikované je 
vedení komunikace, výškové odsazení parkovacích ploch a 
doplňování zbytkových ploch “výplňovou zelení”. Předprostor 
radnice není oddělen od předprostoru sportovní haly.

Radnice:
Umístění radnice mezi stávající zástavbu v 80. letech zřejmě 
počítalo s další přestavbou svého okolí. Z dnešního pohledu se 
umístění nejeví jako šťastné. Vnější podoba radnice je výsled-
kem snahy přizpůsobit socialistickou budovu vnějším formám 
okolní zástavby. 

Starší zástavba v okolí radnice :
Jená se o několik převážně jednopodlažních budov slouží k 
trvalému  bydlení. Tato část města vykazuje výrazně nižší obyt-
nou hustotu, než ostatní části centra. 

Okružní křižovatka s parkovištěm:
Okolí okružní křižovatky je bezúčelné a prázdné, s množstvím 
prostoru, které nemá žádné smysluplné využití. Prostor je 
vyplněn trávníkem či nízkými keři. Rovněž parkovací kapac-
ity mohly být naplněny například jednodušším rozšířením 
obslužných komunikací vedoucích okolo Sokolovny.  

Vila doktora Horáka se zahradou:
Přeměnou zahrady v park a rekonstrukcí vily vznikl prostor 
pro umístění městské knihovny. Tento zásah ještě více otevřel 
prostor v okolí křižovatky. Neúměrně velké množství veřejného 
prostoru pocitově zvyšuje vzdálenosti ve městě. Takové 
plýtvání prostorem je obvyklé spíše na okrajích měst.

Uvolněné parcely v oblasti Dolních Mladotic:
Dříve souvisle zastavěné území se s rostoucím tlakem na 
pozemky v centru začíná měnit. Uvolněné parcely jsou snad 
dočasně okupovány parkovišti.
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město Slavičín
- formulace vize



město  poctivých bot a přesně opracovaného železa

Jan Pivečka
SOŠ Slavičín

Vlárské strojírny
obuv značky Japis SV Slavičín - s.r.o.

koželužna od r. 1860
KOVOS s.r.o.

NTS Prometal machining s.r.o.

Prabos

TVD - Technická výroba a.s.

agROL spol. s. r. o.

město padlých amerických letců a munice opravdu velkého kalibru

29. srpen 1944
Army park

Vojenský výzkumný ústav
Loy Dickinson

 B-24 Liberator Sbírka raketové techniky

B-17g flying fortress

Messerschmitt Bf 109 Kasárna

PzPK Sněžka

Muniční sklady

28 letců

Vojenské muzeum
Klub Vojenské Historie

město šťavnatého ovoce a jemné slivovice v srdci bílých karpat

Švestka domácí

Chráněná krajinná oblast

Biosferická rezervace UNESCO
sušené ovoce Unikátní luční biotopy

Jadernička moravská

Pěstitelská pálenice Hrádek

sadovnictví

kulturně-hospodářská krajina

Natura 2000

město kultury a vzdělání s bohatou historií a živými tradicemi

Nadace Jana Pivečky

svatovojtěšský jarmark

Klub přátel historie slavičínska
divadlo SemTamfór

Pěvecký sbor Cantare

KOSTEL SV. VOJTěCHA
zámek s anglickým parkem

fašanky
divadlo Pařez

Základní umělecká škola

gymnázium Jana Pivečky
Střední odborné učiliště

folklorní soubor Slavičánek

cimbálová muzika Slavičan

Městská knihovna

Klub vojenské historie

občanské sdružení UnArt

rozsvícení vánočního stromu

evropský svátek hudby

červencová parkpárty

město pečující o kvalitu života svých občanů.

městské koupaliště Pivečkův lesopark
městská nemocnice

sportovní kluby Slavičín

Služby města Slavičína

Městská policie

Městská knihovna

Informační centrum

zámecký park
Letní kino

Městský zpravodaj



Náměstí Mezi šenky
- stávající stav a vývoj prostoru



vymezení řešeného území

historická cesta 
části města asanované v 60. letech

 
plocha náměstí Mezi šenky ve vztahu k řešenému území

obchod a služby

bydlení

občanská vybavenost

stavby technické infrastruktury

výroba a skladování

obchod a služby v parteru

ploty a mříže

zdi a jiné bariéry v prostoru

vstupy veřejné / soukromé

PODNIKATELSKé CENTRUM
(dříve součást obuvnické továrny)

AREáL OBUVNICKé TOVáRNy PRABOS
(od r. 1860 kuželužna rodiny Pivečkovy)

Podniková prodejna obuvi Prabos
(od r. 1860 kuželužna rodiny Pivečkovy)

autobusová zastávka Slavičín - Lukšín

PEKáRNA
(dříve jeden z šenků)

PORADENSKé A NíZKOPRAHOVé 
CENTRUM
(původně rodinný dům)

SLAVIČíNSKý ZáMEK 
- pohostinství, obchod, 1 byt
(1485 doložena tvrz)
Nemovitá kulturní památka

Bytový dům se třemi byty a pobočkou banky
(postaven ve 40. letech 20. st.)

RESTAURACE “ZáLOžNA” 
(1893 Rolnická záložna s výčepem a společenským sálem)
- na místě dřívějšího vrchnostenského šenku
Nemovitá kulturní památka

Rodinný dům

Zaniklá vrátnice obuvnické továrny

Výjezdní stanoviště 
rychlé záchranné služby
(po r. 2000)

Kancelář lesní správy
(původně budova lesního správce panství, přechodně muzeum Slavičínska)

MěSTSKá NEMOCNICE - II. oddělení lůžkové péče
(v r. 1910 Národní škola, od 1960nemocnice)

MěSTSKá NEMOCNICE - I. oddělení lůžkové péče
(v r. 1923 Měšťanská škola, od 1960 nemocnice)

POLIKLINIKA
(v r. 1940 Společenský dům obuvnické továrny, později hotel)

Rodinný dům

Pizzerie

Řeznictví + bufet Řeznictví 

PRODEJNA POTRAVIN 
(dříve jeden ze slavičínských šenků)

HORNí NáMěSTí
(historicky tržní náměstí,
1967 - 1991 autobusové nádraží)

MěSTSKé MUZEUM
(dříve hospodářský dvůr)

LéKáRNA
+ služby v patře budovy

OBCHODNí
DůM
(1986) 

Bytový dům s prodejnou

Rodinný dům s prodejnou
(dříve dům lékaře s ordinací)

Prodejna nábytku

Restaurace

ZáKLADNí UMěLECKá ŠKOLA
(1891 radnice s poštovní stanicí)

NADACE JANA PIVEČKy
(dříve vila továrnické rodiny Pivečků)

POLyFUNKČNí BUDOVA
(lékařské ordinace, prodejny, kadeřnictví, zlatnictví

SOUBOR ByTOVýCH DOMů
(od 1991)
-parter s obchody a službami nepř.
pobočka banky, knihkupectví, 
elektro aj.

Penzion

Zahradnictví

NáMěSTí 
MEZI ŠENKy

analytická mapa funkčního využití budov a členění prostoru

Zdroje, odkazy, literatura: 1, 3, 7



Historický vývoj náměstí Mezi šenky

Urbanistický vývoj Slavičína je výrazně ovlivněn několik stovek let trvající koexistencí dvou úzce 
sousedících obcí, které už na začátku 19. století úplně splynuly. Náměstí Mezi šenky se začalo utvářet 
pravděpodobně někdy na počátku 19. století právě na rozhraní těchto historických obcí. Spolu s velkým 
tržním náměstím byl tento prostor nejvýznamnějším veřejným prostranstvím v obci. Ne náhodou byla na 
přelomu 19. a 20. století právě na tomto relativně mladém náměstí postavena radnice. Časem se náměstí 
Mezi šenky, pojmenované dle své dehdejší polohy mezi třemi hostinci, stalo nejživějším prostorem města. 

Je důvodné předpokládat, že do rozvoje lázeňství v Luhačovicích vedla hlavní cesta směrem na 
sever - ke kostelu a dále k Vizovicím. To ostatně dokládá i otisk stabilního katastru z roku 1828. Jediný 
most, a to dřevěný, byl umístěný právě na této trase. Všude jinde bylo nutné přejíždět přes brody. 

Do první čtvrtiny 20. století byly cesty vedoucí skrz náměstím na sever ke kostelu a dále na Vizo-
vice, či na východ a dále k Luhačovicím celkem rovnocenné. Teprve poté, co se stal 35 km vzdálený Zlín 
průmyslovým centrem celého regionu se hlavní směry dopravy začaly měnit. a východní směr začal být 
dominantním.

 Byla zde kupříkladu postavena první benzinová stanice, nebo stanoviště autobusů. a třeba při 
osvobozování rumunskou armádou v květnu 1945 byli vojáci vítáni právě v tomto prostoru. Růst Slavičína 
a jeho industrializace započaly v prvních desetiletích 20. století. S výstavbou sídlišť v 50. letech přichází 
skokový nárust počtu obyvatel. V této době se také rozvíjela automobilová doprava. 

Velmi těsné uličky vedoucí k náměstí Mezi šenky, které se křivolace stáčely podél domů nevyhovo-
valy zvýšené intenzitě automobilové dopravy, a tak bylo rozhodnuto výstavbě silničního průtahu, což si 
vyžádalo rozsáhlé asanace. Nová cesta prošla sídlem bez ohledu na staletí se vyvíjející katastrální hran-
ice pozemků, jejichž tvar byl dán topografií, především pak stabilizovanými meandry potoka. 

Dvě nároží náměstí a celá jedna strana navazující ulice byly vybourány, aby mohla silnice projít 
úhlopříčně skrz náměstí. Tento zásah zlepšil dopravní přetížení úzkých uliček historického centra. Na 
druhé straně bylo vytvořeno několik špatně využitelných trojúhelníkových prostor. Silniční průtah se také 
stal novým a nečekaným sousedem starých domů. Některé z nich toto nerovné sousedství nevydržely, 
byly opouštěny a demolovány. ani po dlouhých čtyřiceti sedmi letech od provedení asanací se prázdné 
proluky nepodařilo opět zastavět budovami. Prostor byl dále zanedbáván a chátral. Centrum města se 
pozvolně přesouvalo směrem k novým sídlištím na jihovýchod. I přes tento vývoj si ale náměstí Mezi 

šenky udrželo jistou živost. S výstavbou nové cesty totiž stará cesta nezanikla. Stala se tak paralelní 
zklidněnou trasou s možností snadného parkování v centru. Dá se říci, že dnes slouží celý prostor téměř 
výhradně k parkování, nebo projíždění vozidel.   

Pohled z náměstí Mezi šenky ke kostelu (po roce 1893)

Pohled z budovy společenského domu Japis (dnešní polikliniky) na náměstí Mezi šenky s autobusovým 
nádražím a čerpací stanicí (50. léta 20. století)

Pohled na náměstí Mezi šenky od západu (20. léta 20. století) Zdroje, odkazy, literatura: 3, 7, 8, 9, 10



Stávající stav náměstí Mezi šenky

Stávající stav náměstí je výsledkem postupného a dlouholetého vývoje. Nynější prostor byl po 
několik staletí formován mnoha dnes více či méně zřejmými činitely. Stěžejní je změna dopravního řešení 
z 60. let 20. století. Od tohoto okamžiku se kvalita prostoru pouze zhoršovala. Náměstí je proto jen 
částečně vymezeno budovami. Postrádá tak pro náměstí přirozenou uzavřenost. 

Na jižní straně náměstí jsou patrné stopy jeho utváření, kdy budovy nejprve expandovaly do 
veřejného prostoru. Na umístění budovy Základní umělecké školy (původně radnice) z přelomu 19. a 
20. století je jasně patrná změna v uvažování nad tímto prostorem. Budova ustupuje z plochy náměstí. Z 
východu jsou na ni navázány další domy, které pevně drží uliční čáru i výšku římsy. Starší domy západně 
od budovy ZUš tato pravidla nerespektují. Můžeme tak vidět zřejmě nikdy nedokončenou regulaci této 
uliční fronty.

Západní část náměstí je vymezena srostlicí budov, dnes sloužících jako samoobsluha s řeznictvím 
a bufetem. Budova tohoto bloku, která je svým průčelím orientována do náměstí byla při asanačních 
zásazích v 60. letech částečně ubourána. Tato strana náměstí je tedy vymezena jedinou jednopodlažní  a 
navíc ne zcela kompletní budovou.

Východní hranice náměstí je vymezena reprezentativní budovou, jež je dominantou náměstí, s po-
hostinskými službami a několika společenskými sály z konce 19. století. Ve čtyřicátých letech 20. století 
byla k budově tehdejší Rolnické záložny přistavěna budova banky, která se záložnou sousedí ze severu. 
Budovy stávající jižně od záložny byly asanovány v 60. letech. Od té doby se do prostoru východně od 
náměstí tyčí rozměrný slepý štít.

Severní strana náměstí není vymezena budovami. Nelze však říci, že by bylo náměstí ze severu 
nevymezeno, nebo neuzavřeno. Vymezeno je protékající Říkou, která je v tomto místě  ukryta pod širokým 
mostem. Uzavřeno je pak stoupajícím protějším svahem, v němž je usazen kostel sv. Vojtěcha. Ten tvoří 
neodmyslitelnou dominantu prostoru náměstí i celého sídla. 

Silnice protíná náměstí úhlopříčně a při severní straně se výrazně předimenzovanou křižovatkou 
napojuje na cestu vedoucí ke kostelu a dále z města. Pojednání plochy náměstí je zcela podřízeno 
procházejícím pozemním komunikacím. Střed náměstí slouží k parkování vozidel. Chodníky jsou vytlačeny 
k okrajům náměstí. Při všech třech stranách náměstí ale přesto vznikly drobné prostory s možností sezení. 
Prostor je částečně členěn kovovým zábradlím, kovovými sloupky s řetězy a nevzhlednými nádobami 
se zbytky přežívající vegetace. Do náměstí zasahuje úzký pás trávníku se záhonem. Jelikož je většina 
ploch náměstí pojížděna vozidly, nepřekvapí, že i většina povrchů je živičná. Při západní a jižní straně 
jsou chodníky dlážděny betonovými dlaždicemi 30x30cm, v prosoru před záložnou zámkovou dlažbou. 
Mobiliář náměstí je poskládán z několika vzájemně nekompatibilních kusů laviček, košů a stojanů na 
kola. Celý prostor tak působí velmi neuspořádaným a zanedbaným dojmem. Jedná se o vzorový příklad 
veřejného prostranství “divokého východu” a dědictví změn provedených v éře socialismu.

Zdroje, odkazy, literatura: 3, 7



Náměstí Mezi šenky
- formulace vize prostoru



sebevědomá a plnohodnotná součást nejdůležitějších prostranství Slavičína

- vyvážení možnosti pohybu skrz náměstí a pohybu po náměstí
- zlepšení podmínek pro obytnost veřejného prostoru a obydlenost okolních budov 
- vytvoření reprezentativního a účelně uspořádaného prostoru
- přiměřené zahuštění řídkého centra města novými budovami a novými funkcemi

místo křížení a střetávání - víc než pouhá křižovatka
křížení dálkových cest

napojení na cyklistické trasy

náměstí v sousedství zámeckého parku současné město s patrnou historickou stopou

prostor srůstu Slavičína a Mladotic

kostel jako vzdálená dominanta náměstí
obchodně a společensky živá část městakřížení pěších cest

autobusová zastávka Mezi šenky



Urbanisticko - architektonické
řešení náměstí Mezi šenky

a jeho okolí



Urbanisticko-architektonické řešení náměstí Mezi šenky

 Nejpodstatnější změnou ve srovnání se stávajícím stavem je změna ve vedení silniční sítě. 
Principy návrhu jsou podrobněji popsány na následujících stranách.

 Změna ve vedení silniční sítě skrz náměstí umožňuje minimalizovat plochy vyhrazené mo-
torizované dopravě. Navrhované vedení cesty, které půlí náměstí na východní a západní část, 
je pak i symbolickou hranicí mezi historickými částmi města: Horními Mladoticemi na západě a 
Slavičínem na východě. 

 Nově navržená dvojice stykových křižovatek znemožňuje přímý a rychlý průjezd náměstím. 
automobily jsou touto úpravou nuceny výrazně zpomalit, čímž se náměstí stává snadněji prostup-
né. Prostor náměstí mezi dvojicí křižovatek je dlážděn obdobným způsobem, jako plochy vyhra-
zené pěšímu pohybu. Tím je vyjádřena příslušnost středové plochy k náměstí, nikoli k cestě. 

 Změna ve vedení cesty skrz náměstí umožnila vytvoření dvojice menších prostranství s po-
tenciálem vytvoření prostředí příjemnějšího pro pobyt na náměstí. Skupina čtyř stromů poskytuje 
možnost zastíněného sezení, zároveň vymezuje prostor pro případný budoucí prvek. Místo je 
vhodné pro trvalou instalaci prostorového objektu - sochy, pomníku.

 Výraznou funkční změnou je přesunutí autobusové zastávky co nejblíže náměstí. To je 
výhodné především pro cestující hromadnou dopravou, kteří tak mohou být dopraveni blíže k 
cílům svých cest.









NeMOCNICe

POLIKLINIKa

ŘeZNICTVí + BUfeT

SaMO-

OBSLUHa

ByDLeNí 

+

SLUžBy

ByDLeNí + SLUžBy

ByDLeNí

+

SLUžBy

TaBáK
+

TISK

ReSTaURaCe

+

SPOLeČeNSKý 

SáL

VSTUPNí ČáST

NEMOCNICE

 KLINIKA

+

AUTOBUSOVá ZASTáVKA 

AUTOBUSOVá ZASTáVKA 

OBCHOD A SLUžBy

HOTEL

ByDLENí
SLUžBy A OBCHOD

MěSTSKá 

TRžNICE

SEZONNí

TRžIŠTě

ČEKáNí

PODNIKOVá PRODEJNA

A VZORKOVNA PRABOS
OBUVNICKá 

TOVáRNa

PRaBOS

Mladotická 
náves

ROZšíŘeNí 

NeM
OCNICe

PeKáRNa

PARKOVáNí

HORNÍ NÁMĚSTÍ

zámecký park

zámek

Po asanacích spojených s budováním silničního průtahu městem v roce 1968 
zůstalo na náměstí a v jeho nejbližším okolí velké množstí nezastavěných 
pozemků, které začaly být veřejně užívány. Množství veřejného prostoru se 
rapidně zvýšilo, ne však jeho kvality. Náměstí ztratilo svoji dřívější komornost 
a uzavřenost. Nové trasování silnice umožnilo dálkové průhledy skrz náměstí 
a ponížilo jej na na předimenzovanou křiižovatku. 

Urbanistickými zásahy v území se snažím částečně napravit škody, které byly 
způsobeny necitlivým vedením nové silnice. Silnice je nově trasována tak, aby 
umožnila dostavbu několika budov na náměstí a v jeho okolí. Nově umístěné 
budovy svými objemy čitelněji vymezují hrany náměstí a prostor více uzavírají 
dálkovým průhledům. Budovy umístěné na nárožích při průjezdu přebírají roli 
dominant a dnes kontinuální průjezd člení na několik kratších, charakterově 
odlišitelnýh úseků. 

vymezení území budovami 
stávající / nové

orientované pohledy 
stávající / nové

HALA PRO ČEKáNí 
CESTUJíCíCH

ByDLENí

ByDLENí
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Navrhované objemy, které nově a lépe definují skutečné i pocitové hranice 
jednotlivých prostorů se do městské struktury zapojují také svým účelem. Pro 
lepší představu o fungování a o možnostech využití prostorů jsou budovám 
navrženy i konkrétnější účely. První pětice budov je řešena podrobněji v další 
části této práce.
 
1 rozšíření restaurace o ubytovací služby

2 bydlení + obchod a služby v parteru 

3 bydlení + obchod a služby v parteru

4 bydlení

5 bydlení

6 obchod a služby

7 klinika

8 podniková prodejna obuvi + vzorkovna + administrativní část továrny

9 výhledové rozšíření nemocnice s novým vstupem pro veřejnost

10 dvouúrovňové parkování

11 tržnice + sezonní tržiště / zastřešená parkovací stání

vstupy nad úrovní přízemí
navrhované hlavní a vedlejší vstupy (nebo vjezdy)
stávající hlavní a vedlejší vstupy (nebo vjezdy)
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Navrhované urbanistické zásahy vedou ke členění rozlehlého prostranství na 
menší a vzájemně propojené, na sebe navazující části. Dílčí části mají odlišný 
účel, což se projevuje i v odlišném způsobu jejich pojednání. Pro snadnější 
představu o způsobu fungování upravovaných prostorů dávám několika loka-
litám jméno a stručně popisuju navrhovaný způsob jejich užívání.

1 náměstí Mezi šenky
Náměstí je okrajovou částí užšího centra města. V jeho blízkosti jsou kumu-
lovány služby a veřejná občanská vybavenost. Jedná se o prostor křížení 
pěších i dopravních cest členěný na dvě části, jež slouží jako předprostory 
navazujících budov. Je zde místo pro umístění dvou objektů - pomníků, soch, 
vodních nebo vegetačních prvků. Předprostory mají ambici stát se pobytovým 
prostorem se zahrádkou před restaurací a sezením před protější samoobslu-
hou.
2 zastávka Mezi šenky / Před klinikou
Přesunutí stávající zastávky blíže centru přiblíží cestující jejich cílům (nemoc-
nice, poliklinika, továrna na obuv, základní umělecká škola a služby v okolí 
náměstí). Zároveň budou cestující čekat v centru, nikoli zastrčeni v boční 
uličce, jak je tomu dnes. Prostor je pobytově upraven pro čekání cestujících 
s možností zřízení lávky navazující na uvažovaný a nově orientovaný vstup 
do městské nemocnice.
3 Za klinikou
Prostor slouží pro parkování vozidel návštěvníků navrhované budovy.
4 Za Valčíky
Dominantním využitím prostoru je parkování vozidel. Z tohoto prostoru je také 
zásobován blok budov se samoobsluhou a řeznictvím.
5 Před fabrikou + Pivečkovo nábřeží
Tato část území je nástupním předprostorem polikliniky a továrny. Zároveň 
slouží jako pěší propojení zámeckého parku a Pivečkova lesoparku.
6 Před pekárnou + Pekárenské nábřeží
Částečně se jedná o veřejně užívaný soukromý prostor. Slouží pro parkování 
zákazníků pekárny a jako pěší propojení zámeckého parku a lesoparku.
7 Za pekárnou
Prostor slouží pro parkování vozidel návštěvníků nemocnice, polikliniky, 
pekárny, parku a koupaliště. Zároveň je upraven tak, aby více odpovídal 
způsobu úpravy parku - pojížděné plochy jsou řešeny minerálně stabi-
lizovanou (zpevněnou) zeminou s povrchovou úpravou, která je blízká úpravě 
mlatových cest zámeckého parku. Místo je nesymetricky členěno stromy a 
skupinami stromů. Zároveň je tedy parkem i parkovištěm. 
8 U věže
Rozšíření chodníku před vstupem do vnitrobloku se vstupy do navazujícího 
obchodně využitelného parteru poskytuje možnost pobytu - např. místo pro 
zřízení restaurační zahrádky.
9 U tržnice
Komorní prostor se zakrytým parkováním / sezonní tržnicí je v návrhu doplněn 
o vzrostlý strom s možností sezení a parkování jízdních kol.

1
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Nově vytvořená pěší stezka vede při severním nábřeží slavičínské Říky. Jed-
ná se o klidnou trasu nově spojující městské části Horní Mladotice a Lukšín 
na západě se sídlišti na východě. Stezka je v jediném místě (u náměstí Mezi 
šenky) křižována silnicí nadmístního významu. Intenzita provozu na této 
silnici je však poměrně nízká (méně než 1000 vozidel / den) a není proto 
výraznou bariérou. 

Tato stezka zajišťuje bezpečné propojení městských částí na západě se 
zámeckým parkem, koupalištěm a areálem mateřské, základní a střední 
školy. Má tak ambici stát se bezpečnou a klidnou cestou pro školáky, ale i pro 
vyjížďky s kočárkem , na kole, nebo pro procházky s dětmi. 

K realizaci této stezky je třeba revitalizace již dnes přístupného nábřeží 
před továrnou (převážně ve vlastnictví továrny) a uvolnění části pozemku 
náležejícího k místní pekárně. Tento zásah by měl pozitivní dopad jak pro 
pekárnu, tak pro podnikovou prodejnu obuvi při vstupu do areálu továrny. 
Kolem obou by se totiž pohybovalo více potenciálních zákazníků.

PeKáRNa

PARKOVáNí

HORNÍ NÁMĚSTÍ

zámecký park
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dominantní směr dopravy

navazující obousměrné  trasy

orientované jednosměrné trasy

obslužné cesty 
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zámecký park

Největší a zásadní změnou v dopravním řešení lokality je vybočení domi-
nantní dopravní trasy z přímého směru. Navrženým rozpojením přímé silnice 
a vytvořením dvojice stykových křižovatek se cesta podřizuje původnímu 
uspořádání prostoru. Nerozděluje náměstí v úhlopříčném, nýbrž v orto-
gonálním směru. Vytváří tak dvojici dostatečně velkých a dobře využitelných 
prostorů. 

automobily projíždějící skrz náměstí jsou nuceny na několik desítek metrů 
zpomalit. Tím je umožněno bezpečnější překonání silnice i mimo přechody 
pro chodce, v místě pro přecházení (s prioritou průjezdu vozidel), které je 
umístěno ve středu náměstí, mezi stykovými křižovatkami. Prostor náměstí je 
tak lépe prostupnější a demokratičtější. Chodci již nejsou k překonání silnice 
vytlačováni ven z náměstí. Vzhledem ke snížení rychlosti projíždějících 
automobilů a jejich intenzitě (méně než 3500 vozidel / den) se řešení jeví jako 
přiměřeně bězpečné. Na křižovatkách na náměstí může být přednost v jízdě 
upravena tak, aby upřednostnila dominantní směr jízdy motorových vozidel. 

Míru vybočení dominantního dopravního směru lze samozřejmě volit i menší, 
náměstí by tak bylo opět křižováno spíše úhlopříčně a projíždějící vozidla by 
nemusela výrazně snižovat svou rychlost. To by mělo negativní dopad na 
obytnost a prostupnost prostoru. Vše je však otázkou priorit a hledání kon-
senzu mezi všemi skupinami uživatelů prostoru. 

3346 / den

3289 / den

83
2 

/ d
en

schema změny vedení cest ve srovnání se stávajícím stavem
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Poloměry oblouků v křižovatkách a šířky vozovky jsou voleny s ohledem 
na množství a intenzitu pohybu projíždějících vozidel. šířkové poměry vo-
zovek krajských komunikací zůstávají zachovány. Poloměry většiny oblouků 
křižovatek jsou minimalizovány dle uvažovaných projíždějících vozidel. 
Takto jsou navrženy i poloměry ve dvojici stykových křižovatek na náměstí. 
alternativně lze geometrii těchto dvou křižovatek upravit tak, aby i sporadicky 
projíždějící nejdelší vyhláškou schválená vozidla byla schopna křižovatkami 
projíždět bez vyjetí ze svých jízdních pruhů. 
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schema redistribuce parkovacích stání ve srovnání se stávajícím stavem



Dostavba bloku
- východiska, principy a řešení



Dostavba bloku na náměstí Mezi šenky

Trojúhelníková parcela východně od budovy Záložny je nezastavěná od 60. let 20. století. Jedná se 
o zbytkový prostor z jihu vymezený silnicí, který dnes slouží k parkování vozidel a částečně jako místní 
tržiště. Navrženou změnou ve vedení cest v této lokalitě bylo získáno více prostoru pro dostavbu bloku a 
podařilo se částečně eliminovat obtížnou zastavitelnost trojúhelníkové parcely.

 Navrhovaná dostavba je hmotově rozdělena do dvou základních oddělených částí. Západní část 
dostavby navazuje na slepý štít stávající budovy Záložny, která slouží pohostinským účelům. Navazující 
budova rozšiřuje paletu služeb stávající restaurace o možnost ubytování. Pro ubytování je navrženo deset 
dvoulůžkových pokojů. Na recepci v přízemí navazuje výtah společný pro obě budovy s bezbariérovéými 
toaletami. Budova má 3 podlaží a je zakončena šikmou střechou mírného sklonu, okapem orientovanou 
směrem do vnitrobloku. Budova tak mírně převyšuje své okolí a záměrně na sebe upozorňuje. Nestrhává 
však na sebe veškerou pozornost a je tak měřítkově i výrazově vhodným partnerem historické budovy 
Záložny. Přímé sousedství dvou výrazných hmot je odděleno dřevěně obloženou částí s terasou.

 V dalších částech bloku je navrženo několik bytů orientovaných okolo vnitřního, pobytově up-
raveného bloku. Celkem je v souboru staveb 11 bytů. Pod částí souboru staveb je umístěno podzemní 
parkování pro vozidla rezidentů. Podzemní parkování využívá pro vjezd přirozené svažitosti terénu a lze 
v něm umístit až 22 parkovacích stání.

 Budovy orientované do ulice mají v přízemí pronajímatelný komerční parter. Byty jsou přístupné 
z pavlače v úrovni 1. nadzemního podlaží. Každý z těchto bytů je mezonetový a má své vlastní vnitřní 
schodiště. Objem budovy je členěn vertikálně dle vnitřního uspořádání bytů. Navrženo je několik vari-
ací, které se od sebe vzájemně liší svou velikostí, existencí, či orientací balkonu nebo terasy. Budova je 
zastřešena pomocí šikmé střechy mírného sklonu orientované okapem směrem do uličního prostoru. 

 Obdobně jsou navrženy i byty orientované k Říce. Ty jsou taktéž přístupné z polosoukromého 
vnitrobloku, a to v úrovni přízemí, ze kterého lze sestoupit do suterénu. Ten může být díky rozdílu výšky 
terénu také částečně obytný. Celkem mají tyto byty 3 využitelná podlaží. Ze suterénního podlaží vede 
přístup na malou soukromou zahrádku. Opět bylo navrženo několik individualizujících variací téže dispo-
zice, což se projevuje i zvenčí neopakujícím se umístěním balkonů, okenních a dveřních otvorů. Jednot-
livé části budovy (byty)  jsou vzájemně půdorysně odsazeny. Budova je tak členěna vertikálně. Střecha je 
šikmá, s mírným sklonem, okapově orientovaná k potoku.

 Nároží nově navrhovaného bloku je doplněno o vertikální akcent. štíhlá čtyřpodlažní stavba na 
sebe nestrhává zbytečnou pozornost svým objemem a nekonkuruje v průhledech blízkému zámku. Hmo-
ta nároží potlačuje dosavadní linearitu cesty a člení ji na kratší úseky. Plášť budovy je obložen svis-
lým dřevěným obkladem, který ještě více zjemňuje hmotu budovy. Parter budovy je přizpůsoben ke 
komerčnímu využití. Ostatní podlaží této budovy jsou obytná.

 Vnitřní dvůr je společným prostorem sloužícím obyvatelům navrhovaných domů. 



Větší část budovy hotelu mírně převyšuje své okolí. Záměrně 
na sebe upozorňuje svou hladkou bílou fasádou pravidelně 
členěnou okny. Nestrhává však na sebe veškerou pozornost 
a je tak měřítkově i výrazově vhodným partnerem historické 
budovy Záložny, se kterou sousedí.

Volný průhled náměstím je uzavřen by-
tovým domem s komerčně využitelným 
parterem.

Na náměstí je možné umístit sochu nebo pomník. K tomuto 
účelu bylo přizpůsobeno místo před historickou budovou 
Rolnické záložny.



V těžce využitelném zbytkovém prostoru mezi dvěma mosty 
je navržena stavba, která se pohledově uplatňuje při průjezdu 
v obou směrech. Dobře využitelná by byla jako tržnice. 
Ilustrativně zvolený objem stavby je pouze tak výrazný, aby 
byl schopen členit téměř přímou cestu na drobnější úseky a 
sám svým prostorovým působením neomezoval dominantní 
roli zámku v kompozici středu města.

Tržnice by mohla být rozšířena o vol-
ný zastřešený prostor, který by mimo 
sezónu mohl sloužit k parkování vozidel 
a během sezony k tržním účelům.
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Náměstí mezi šenky 
- zhodnocení práce



Závěr: 

 Předkládané řešení je ideové. Je tak v rozporu např. se stávajícími zvyklostmi v projektování 
pozemních komunikací a se zvyklostmi v jejich užívání. Také dostavba bloku jistě není developersky 
atraktivním projektem. Svým návrhem se nesnažím na území co nejrychlejším způsobem vydělat. Snažím 
se najít spíše adekvátní řešení z hlediska fungování lokality, celého sídla a jeho veřejných prostorů. Pro 
místní obyvatele by byl můj názor jistě překvapivý a mnozí by se těžce ztotožňovali jak se změnou ve 
vedení silnice, tak s redistribucí parkovánání v území.

 Úvahy nad změnami řešeného prostoru pro mne byly o mnoho těžší než obvykle. Jako občan 
Slavičína jsem na jedné straně disponoval ohromným množstvím informací o území, které bych jako 
člověk zvenčí mohl jen stěží získat. Množství informací, se kterými jsem pracoval a hluboká osobní a 
subjektivní znalost místa s sebou nesly i své nevýhody. Za každým zamýšleným zásahem jsem totiž 
viděl konkrétní osoby (nejen domy či prostory), které by návrh poškodil, či zvýhodnil. Nicméně mě toto 
svazující vědomí vedlo k jisté opatrnosti a bylo prvotním kritikem mých myšlenek. K výslednému návrhu 
změn v urbanismu sídla vedla opravdu dlouhá cesta plná omylů a slepých uliček. Nakonec jsem se uchýlil 
k odvážnějšímu řešení, než jaké jsem ve svém zadání předpokládal. Navzdory tomu je navržené řešení 
teoreticky proveditelné bez omezování vlastnických práv občanů ke svým nemovitostem, ale také bez 
toho, aby se vůbec někdo musel stěhovat, a aby byly bourány obydlené domy. Především s vědomím o 
existenci instituce Ředitelství silnic Zlínského kraje, Policie ČR, složek integrovaného záchranného sys-
tému, Povodí Moravy a dalších je mi jasné, že navrhované řešení, nebo pouze jeho myšlenková podstata 
patří dnes spíš mezi velmi těžce realizovatelné vize. Co je ovšem nemožné dnes, to může být zítra real-
itou a pozítří již přežitkem. 

 Jsem přesvědčen, že prostor náměstí Mezi šenky s jeho nejbližším okolím je nejzanedbanějším 
veřejným prostorem v centru města. Je možné, že právě komplikovanost celého území doposud odra-
zovala od jakýchkoli pokusů s tímto prostorem něco podstatného dělat. a právě komplikovanost prostoru, 
a ve městě rozšířené zdání, že s tím nejde vůbec nic dělat, byly tím, proč jsem se rozhodl právě pro toto 
zadání. Dnes vidím v řešené oblasti větší potenciál, než jsem na začátku své práce vůbec tušil.
 
 Při absenci dlouhodobé vize nad způsobem využití této lokality může dojít k dalšímu zhoršování 
stávajícího stavu. Například nekoncepční a ve své podstatě jistě i jednodušší (šablonovitou) a 
pravděpodobně i kapacitnější zástavbou volných stavebních pozemků, nebo necitlivou přestavbou stáva-
jících budov. 

 Je také potřeba, aby nad svým veřejným prostorem, způsobem jeho využití a jeho konkrétní podo-
bou občané Slavičína nejen více přemýšleli, ale také o těchto tématech více hovořili. Můj názor na možný 
vývoj tohoto území je prezentován touto prací. Těší mě i skutečnost, že práce je dostatečně kontroverzní 
k tomu, aby vyvolala nějakou odezvu.
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Poděkování:

Děkuji všem...

...všem, kteří mají podíl na tom, že můžete číst tyto řádky.

Za všechy bych rád na prvním místě zmínil svou rodinu, která mě podporovala a povzbuzovala ve vzdělání. 
Poděkování si zaslouží i všichni učitelé, pod jejichž vedením jsem mohl rozvíjet své znalosti a ve svém  studiu 
dojít až sem. Nesmím zapomenout ani na vedoucího práce doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, který několik 
let velmi trpělivě usměrňoval mé názory a s velkým napětím očekával, co přinesu, či spíše nepřinesu. Rád 
bych poděkoval i všem svým přátelům za jejich rady, pomoc, kritiku a diskuze, jež nějakým způsobem po-
souvaly práci kupředu. Mezi nejaktivnější v tomto směru patřili adam glas, Radek Talaš, Stanislav Bažant, 
Marian Viktor a Ondřej Vrána. Nemalý dík patří i zdravotnickému personálu Interní Hemato-onkologické 
kliniky v Brně. Za důvěru a poskytnutí digitálních materiálů děkuji městu Slavičínu a pověřenému staveb-
nímu úřadu ve Slavičíně. Za odborné konzultace dopravního řešení děkuji Ing. Janu špilarovi a za pomoc 
při interpretaci historických mapových podkladů doc. Ing. arch. Michaelu Ryklovi, Ph.D. z Ústavu teorie a 
dějin architektury fa ČVUT.

Karel Humpola      V Praze, 29. 5. 2015


