
REGULACE VIZUÁLNÍHO SMOGU 
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI 
ZNOJMO



VIZUÁLNÍ SMOG?

celoplošný polep výloh - velkoplošné bannery - nevkusná reklama na historických 
objektech - křiklavé barvy fasád - duplicitní reklamní sdělení - reklama překrývající 
plastické členění fasády - externí nasvětlení reklamy - agresivní barevnost reklam…



REKLAMA SE VE ZNOJMĚ REGULUJE OD ROKU 2007

Nástroje:

• Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, 
umísťování reklamních, informačních a propagačních 
zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové 
rezervace Znojmo (od roku 2007)

• Fond revitalizace Městské památkové rezervace města 
Znojma (2007-2016)



• Dotační program Podpora obnovy památkově 
nechráněných nemovitostí na území Městské památkové 
rezervace Znojmo a v jejím ochranném pásmu a podpora 
reklamního označení provozoven na území MPR Znojmo 
(od roku 2016)



❖ Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, 
umísťování reklamních, informačních a propagačních 
zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové 
rezervace Znojmo (schváleny na zasedání Zastupitelstva 
města Znojma dne 20.6.2007)

o vycházejí z platných právních předpisů
o jsou návodem pro vlastníky, nájemce či 

provozovatele nemovitostí v centru města při 
stavebních aktivitách i při propagaci činnosti 
jednotlivých provozoven

o obsahují seznam zařízení, která lze na území MPR 
pro reklamu a propagaci používat, včetně 
přípustných materiálů a rozměrů, ale i povinnosti, 
které musí být splněny před instalací takových 
zařízení



I.  STAVEBNÍ POSTUPY A DOPORUČENÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY         
POUŽÍVANÉ PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH V MPR ZNOJMO:

• obvodové konstrukce stavebních objektů
• výplně otvorů
• střechy
• střešní nástavby, střešní okna, vikýře, komíny, vzdušná 

elektrická a slaboproudá vedení
• televizní antény a satelitní paraboly
• stavební prvky umělecko-historické hodnoty
• povinnosti stavebníka



II. OZNAČENÍ BUDOV:

• firemní označení budov, nápisy, vývěsní štíty a bannery:

o umístění na objektu (přípustné a nepřípustné)
o doporučené materiály (dřevo, kov, sklo, keramika, 

písmomalířské provedení…)
o nepřípustné:

➢ neonové zařízení
➢ laser, oblohový projektor…..



III. UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH, INFORMAČNÍCH A 
PROPAGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ:

• propagační vývěsní skříňky
o umístění
o velikost (max. 0,6 m2)
o materiál
o nepřípustné (typizované plastové…) 

• velkoplošné a světelné reklamy, reklamní zařízení
(nejsou přípustné)



• reklamní přenosná zařízení (tzv. áčka)
o jedna provozovna v objektu = 1 kus áčka
o více provozoven – na každou 0,5 m2  reklamní plochy
o rozměry – max. 120/90 cm
o volná průchozí šířka komunikace min. 1,5 m
o materiál
o povinnost denního odklízení
o nepřípustné:

➢ směrové zařízení
➢ připevnění k VO….



• propagační zařízení:
o přenosné zařízení – stojan
o pevné zařízení – plakátovací plocha

• mobilní prodejní zařízení:
o půdorysná plocha max. 15 m2

o materiál
o zákaz dlouhodobého prodeje z automobilů               

a prodejních karavanů



UPLATŇOVÁNÍ POKYNŮ V PRAXI:
Celému procesu předcházelo informování obyvatel Znojma 
prostřednictvím médií města (Znojemské listy + web města)

1. místní šetření pracovníků OŠKaPP v MPR 
2. kontaktování majitelů nemovitostí (průvodní dopis + 

fotografie s vyznačením nesprávného označení 
provozovny)

3. zhotovení grafického návrhu reklamního označení 
provozovny na náklady města Znojma (celkem bylo 
zpracováno 89 návrhů) 

o možnost výběru z trojice místních architektů
o arch. návrh zkonzultovali s pracovníky NPÚ

4. možnost poskytnutí dotace na vlastní realizaci z  Fondu 
revitalizace MPR Znojmo



INFORMACE VE ZNOJEMSKÝCH LISTECH



INFORMACE NA WEBU MĚSTA



2.průvodní dopis majiteli provozovny



2.fotografie s vyznačeným pochybením



3.grafický návrh



3.grafický návrh



4. realizace



VÝVĚSNÍ ŠTÍT - návrh



VÝVĚSNÍ ŠTÍT - realizace



VÝVĚSNÍ ŠTÍTY



VÝVĚSNÍ  ŠTÍTY



VÝVĚSNÍ ŠTÍTY



BANNER



BANNERY



REKLAMNÍ CEDULE



FIREMNÍ OZNAČENÍ - nápisy 



FIREMNÍ OZNAČENÍ - nápisy 



SVĚTELNÉ OZNAČENÍ



FIREMNÍ  OZNAČENÍ – správná  realizace



FIREMNÍ  OZNAČENÍ  
správná  realizace

původní 
logo



FIREMNÍ  OZNAČENÍ – správná  realizace



FIREMNÍ  OZNAČENÍ –správná realizace



PŘENOSNÉ REKLAMNÍ  ZAŘÍZENÍ - tzv. áčko



PŘENOSNÉ  REKLAMNÍ  ZAŘÍZENÍ – tzv. áčko



Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, 
informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území 
Městské památkové rezervace Znojmo (účinnost od 1.10.2017, aktualizace 
Pokynů z roku 2007)



POKYNY - NOVINKY:

• BANNER (svislá výstrč)
o materiál (textil, pogumovaná perforovaná textilie)

• NASVĚTLENÍ OZNAČENÍ BUDOV
o firemní nápisy podsvětleny (prosvětlení není povoleno)
o vývěsní štíty a bannery nasvětleny LED pásky (použití reflektorů 

není povoleno)
o označení provozovny osvětleno pouze během provozní doby 

• POLEPY
o instalace barevných polepů vnějších i vnitřních ploch výplní 

otvorů fasád není povolena
o výjimku tvoří  - polepy v nadsvětlících výkladců

- polepy imitující pískované sklo



Původní polepy výkladce Nové polepy výkladce 
imitace pískovaného skla



POLEPY původní

správná realizace



POLEPY   
správná 
realizace



POLEPY  - správná 
realizace





DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. arch. Iveta LUDVÍKOVÁ , městská architektka, Znojmo


