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Aplikace výsledků výzkumu problémového okruhu WP1
“Výstavba na brownfields“ MSM6840770005 – ve výuce Katedry
urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT v Praze

Application of results within topics of research sphere WP1 „Construction on
brownfields“ MSM6840770005 – in tutorial lessons provided by Department of
Urban Design, Town and Regional Planning, FCI CTU in Prague
Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.

Katedra urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT v Praze,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, e-mail: alena.mansfeldova@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Aktuální problematika „udržitelného rozvoje“, „brownfields“ a „suburbanizace“řešená
v rámci Výzkumného záměru č.4 „Udržitelná výstavba“ MSM6840770005 ( vedoucí
řešitel:
Prof. Ing. Ivan
Vaníček, DrSc. )
z hlediska
územně
plánovacího,
urbanistického a architektonického je aplikována ve výuce urbanistických předmětů,
v bakalářských a magisterských pracích studentů, v doktorském studiu i v projektové
praxi.
ABSTRACT:
Up-to-data topics of „sustainable development“, „brownfields“ and „suburbanization“
solved within the research project VZ no.4 „Sustainable construction“ (head solver:
Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.) in terms of regional planning, urban and architecture
is applied in town planning teaching lessons, in undergraduate and graduate thesis,
in doctoral studies as well as in design practice.

1 Úvod
Výzkumný záměr č. 4 „Udržitelná výstavba“ je na Fakultě stavební řešen od roku
2005. Jednotícím cílem výzkumu je získání znalostí o principech a podstatě
pozorovaných jevů interakce staveb s okolním prostředím, vysvětlení jejich příčin a
možných dopadů pro následné využití, pro zajištění ekonomicky konkurence schopné
výstavby s vyšší užitnou hodnotou při nižší energetické náročnosti, nižšími nároky na
surovinové vstupy a nové pozemky, při současném snížení rizika ohrožení lidského
zdraví a životů při přírodních katastrofách, haváriích, nehodách.
Pro reálnost výstupů byly definovány 4 základní oblasti – problémové okruhy:
Výstavba na brownfields (WP1) – cílem je definovat podmínky vedoucí
k preferování výstavby na již dříve použitých pozemcích před výstavbou na zelené
louce – „greenfields“, neboť současné tempo záboru dosud nedotčených pozemků
pro novou zástavbu není možné z pohledu udržitelného rozvoje akceptovat.
Udržitelná výstavba budov (WP2) – cílem je nalezení vyváženého vztahu mezi
stavebními aktivitami a stavbami s kvalitním vnitřním prostředím na straně jedné a
zátěží životního prostředí na straně druhé v celém životním cyklu staveb – především
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s ohledem na konstrukční materiály a prvky a nízkou spotřebu energie včetně využití
obnovitelných zdrojů.
Využití odpadních hmot, recyklátů ve stavebnictví (WP3) – cílem je definování
podmínek umožňujících omezení produkce odpadů, rozvoje recyklace odpadů,
především stavebních hmot a jejich následné využití k nové výstavbě; tento pohled je
zohledňován již při návrhu nových konstrukcí při posuzování jejich životního cyklu.
Přírodní katastrofy (živly, nehody) – optimalizace ochrany, interakce se
stavebními konstrukcemi (WP4) – s cílem omezení negativních dopadů těchto jevů
jak na životy obyvatel tak na materiální škody, s využitím rizikové analýzy,
pravděpodobnostního hlediska, optimalizace ochrany, bezpečnějšího technického
řešení stavebních konstrukcí za extrémních podmínek.
Řešitelský tým tvoří 32 vědeckopedagogických pracovníků Fakulty stavební různých
profesí a řadou doktorandů.
Zaměření výzkumného záměru je plně v souladu se současným světovým trendem,
jehož základní priority definují jak programy domácí, např. „Národní program
orientovaného výzkumu“, tak mezinárodní; současná „vize“ až po horizont roku 2030
upřednostňuje princip udržitelného rozvoje jako jeden z hlavních.
[lit.1]
Katedra urbanismu a územního plánování - K11127 Fakulty stavební ČVUT v Praze
se podílí na řešení problémového okruhu WP1 Výstavba na brownfields.
Zásadní politické, ekonomické a správní změny, které proběhly v České republice po
roce 1990 zásadně ovlivnily restrukturalizaci průmyslu i zemědělství, útlum těžební
činnosti, omezení prostorů využívaných armádou . Postupně se zvyšuje plocha
pozemků, které byly v historii intenzivně využívány a v současnosti jsou využity
minimálně až nulově, často i v důsledku kontaminace podloží.
Na druhé straně roste zájem o nové stavební pozemky především v bezprostředním
okolí sídel. Důsledkem je intenzivní „suburbanizace“ – výstavba na zelené louce
„greenfields“, protiklad k pozemkům označovaným jako „brownfields“.
Hlavní cíl výzkumu směřuje k doporučením určeným státní správě,které umožní
jednoznačně definovat priority v této oblasti především z hlediska „udržitelného
rozvoje“, minimalizace záboru území, které je „nenahraditelným zdrojem“, k omezení
nežádoucích zásahů do krajiny, k omezení negativního vlivu na životní i sociální
prostředí.
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Základní terminologie:
- Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity
ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné
a příští generace“.
Definice Evropského parlamentu
Udržitelný rozvoj představuje dynamickou rovnováhu mezi třemi základními oblastmi
života: ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím. Podstatou
udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: sociální rozvoj, respektující potřeby
všech, účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,
udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Environmentální, sociální a ekonomický pilíř se deklarují jako vyvážené a rovnocenné
aspekty udržitelného rozvoje. Koncept udržitelného rozvoje je mezinárodně
uznávaným a podporovaným způsobem života, hospodaření, rozhodování. Je
horizontální prioritou Evropské unie.
- Udržitelná společnost
Trvale udržitelná společnost je taková, která „uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by
ohrozila uspokojení potřeb budoucích generací“.
Definice Světové komise pro životní prostředí a rozvoj
- Brownfields, resp. brownfield sites
jsou objekty a pozemky, které pozbyly svou původní funkci a zůstávají opuštěné či
nedostatečně využité
- Blackfields
jsou lokality s extrémně vysokými kontaminacemi půdy, podzemních a povrchových
vod i dalších složek životního prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové
využití
- Greenfields, resp. greenfield sites
jsou pozemky a volné plochy mimo kompaktně zastavěná území sídel
- Suburbanizace
je prostorová expanze měst do okolní přírodní a venkovské krajiny.
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2 Základní okruhy výzkumu a shrnutí výsledků
2.1 Vztah problematiky „brownfields“ a „suburbanizace“
Problematika brownfields se jako důsledek strukturálních změn společnosti a proměn
soudobého města objevuje v rozvinutých zemích asi od roku 1970 a postupně se
stala významným faktorem udržitelného rozvoje. V dnešní době je zřejmé, že aktivní
podpora znovuvyužití brownfields může nejenom posílit vitalitu a ekonomickou
výkonnost našich měst, ale také může pomoci snížit tlak na mizení a úbytek krajiny,
které způsobuje extenzivní a nekontrolovatelný rozvoj v suburbánním zázemí měst.
Revitalizace území brownfields je proto výrazným faktorem ozdravění soudobého
města, které se na jedné straně nekontrolovaně rozšiřuje do předměstského
prostoru, zatímco v jádrovém městě přibývá volných, nevyužívaných a zanedbaných
ploch v místech, které často mají mimořádně výhodné polohové vlastnosti.
2.2 Hlavní zásady pro péči o urbanizovaná území a v oblasti územního
plánování
 při pořizování územních plánů, a to jak na úrovni krajů a obcí, tak při zpracování
Politiky územního rozvoje ČR, dbát na přednostní využívání stávajících příp.
opuštěných, již dříve využívaných ploch (brownfields)
 regulovat nepřiměřený růst městských aglomerací (urban sprawl) a při tvorbě
územních plánů obcí dbát na větší podíl městské zeleně a vytváření klidových
zón
 postupně odstraňovat “staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minimalizována až
eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový potenciál zdevastovaných
či nevyužívaných zastavěných ploch (brownfields)
 zajistit takové postavení regionů/obcí, které odpovídá jejich perspektivní funkci
při zajišťování rovnováhy mezi pilíři udržitelného rozvoje
 zlepšování dopravní obslužnosti a dopravních sítí na zajištění snadného
přístupu k zaměstnání, vzdělání, k sociálním potřebám a k trhům pro investory,
aniž by docházelo ke snižování kvality životního prostředí
Aplikace výše uvedených zásad se následně projeví mimo jiné takto:
 snížení počtu brownfields a záborů zemědělské půdy pro stavby na „zelené
louce“, což je jedním z cílů udržitelného rozvoje
 zhodnocení nemovitého majetku v oblasti brownfields a v nejbližším okolí
 zlepšení životního prostředí odstraňováním starých ekologických zátěží
 zvýšení atraktivity měst a nárůstu turistického ruchu
 vzniku nových pracovních míst
 vlivu na prevenci a snížení kriminality
 nárůstu ekonomické aktivity v regenerované oblasti – obchod a podnikání
 přílivu přímých zahraničních investic
 zvyšování konkurenceschopnosti
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postupném snižování regionálních disparit
růstu HDP v dlouhém období
vylepšení image ČR

Územní problematika brownfields, urbanismus
Při analýze sídelní struktury se poukazuje na ekonomické strukturální změny, které
způsobily v posledních desetiletích útlum výroby ve městech a vedly k opouštění
některých areálů a vzniku brownfields. Tyto areály dnes brzdí rozvoj jednotlivých
částí měst, někdy i měst samotných, zároveň však představují určitý rozvojový
potenciál a prostor pro rozvoj podnikání.
Přestože je identifikace území brownfields již obsažena v průzkumech a rozborech
územních plánů jednotlivých obcí a je pro tato území navržené nové funkční využití,
není zřejmé, že jde o brownfield. V průběhu řešení transformační problematiky
zanedbaných území může vyplynout požadavek na jiné využití lokality, než jaké je
dáno územně plánovací dokumentací.
V mnohých případech je tato změna přijatelná a pro území i prospěšná, musí však
projít standardní procedurou změny územního plánu, která může trvat i dva roky.
Proto bude vhodné iniciovat změny územního plánování se zaměřením na vyznačení
ploch brownfields v územních plánech (samostatná položka legendy) a možnost
zjednodušeného procesu změny územně plánovací dokumentace.
2.3 Přehled aktuálních strategií, právních předpisů, operačních programů a
dalších dokumentů
Řešení aktuální problematiky „brownfields“ (revitalizace devastovaných a
nevyužívaných území a staveb) a „suburbanizace“ (rozšiřování zástavby do
příměstské krajiny) vyžaduje především existenci účinného strategického, právního,
legislativního a programového rámce.
Tato problematika je publikována ve sborníku 3.ročníku kolokvia „Člověk stavba a
územní plánování“, 2009 [lit.2].
2.4 Potřebné ekonomické nástroje pro regeneraci brownfields
Ideou ekonomických nástrojů je zdražení záboru zelených ploch a finanční podpora
při obnově brownfields. Jedná se o následující:
Přímé intervence z veřejných rozpočtů (dotace): dotace z veřejných rozpočtů mají
v procesu revitalizace jednu z nejzásadnějších rolí. Dotace jsou především nutné k
financování nákladové mezery, která může představovat potřebu odstranění
kontaminace nebo odstranění narušených budov z pozemku. Z pohledu právní
úpravy je potřebné stanovit pravidla pro udělování dotací v rámci celého komplexního
řešení revitalizace brownfields a určit orgán, který je zodpovědný za rozdělování
dotací.
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Daň za zábory zelených ploch „greenfields: jedním z žádoucích výsledků trvale
udržitelného rozvoje je snížení nových záborů zemědělské půdy a zastavit využívání
této půdy pro průmyslové a rezidenční využití. Nástrojem, který zmírňuje skutečnost
zabírání půdy, je zvýšení odvodů za odnětí půdy .. Odvody za odnětí fungují na
principu, že ten, v jehož zájmu se ze zemědělského půdního fondu půda odnímá, je
povinen zaplatit určitou finanční kompenzaci, nebo-li odvod ve výši stanovené podle
přílohy zákona o ochraně půdního fondu. Finanční prostředky získané z odvodů pak
slouží potřebám ochrany životního prostředí.
Zvýšená daň z nemovitosti u některých typů brownfields: účelem tohoto nástroje
je přimět pasivního vlastníka dotčené nemovitosti k akci. Takovým podnětem k akci
je právě vyšší zdanění. V podstatě se jedná o určité zpoplatnění existujícího
deprimovaného stavu nemovitosti v kombinaci s pasivitou vlastníka. Žádoucím
výsledkem tohoto nástroje je zahájení revitalizace dané nemovitosti jejím vlastníkem
nebo případný převod na jiný subjekt.
Zvýhodnění odpisů nákladů na činnosti související s vytvářením podmínek pro
obnovu brownfields, včetně nákladů na odstranění kontaminace na dotčené
nemovitosti. Zvýhodnění odpisů nákladů na činnosti související s revitalizací
brownfields je implementováno do procesu obnovy přijetím příslušného zákona o
daních z příjmů.
Pozn.: Uvedené ekonomické nástroje jsou již používány v zahraničí /např. Austrálie/
a jsou aplikovatelné i v podmínkách České republiky.

3 Aplikace výsledků výzkumu ve výuce zajišťované Katedrou urbanismu a
územního plánování
- ve výuce předmětů:
Urbanismus a územní plánování
Sociální a ekonomická infrastruktura sídel
Plánování venkovského osídlení
V uvedených předmětech je výuka zaměřena na
 kvantitativní a kvalitativní aspekty brownfields, proces jejich vzniku i zániku,
jejich výhody a nevýhody pro obec, občana, investora
 řešení revitalizace brownfields z hlediska environmentálního, ekonomického,
sociologického, funkčního, urbanistického, architektonického
 analýzu pozitivních i negativních příkladů revitalizace brownfields v ČR i
v zahraničí
 ve vztahu k problematice suburbanizace, ekourbanismu a při respektování
zásad udržitelného rozvoje
- v seminárních, bakalářských a magisterských pracích studentů
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- v doktorském studiu:
v období 2005 – 2009 byly úspěšně obhájeny tyto doktorské práce:
Ing. Zuzana Kramářová: Ekologické, funkční, urbanistické a architektonické problémy
brownfieldů v malých městech; prosinec 2006.
Ing. arch. Kristýna Šílová: Proces regenerace brownfields v Austrálii, ve státě NSW;
září 2009.
v roce 2010:
Ing. Petr Tomíček: Problematika brownfields ve venkovském prostoru se zaměřením
na historické objekty (rozpracováno).

Příspěvek byl zpracován za podpory Výzkumného záměru č. 4 „Udržitelná výstavba“
MSM 6840770005.
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Brownfieldy a veřejnost v menších sídlech
Brownfields and the publics in the small towns
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.

Katedra urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT v Praze,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, e-mail: zuzana.kramarova@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Zpracovatelé územních studií brownfields při pochozích průzkumech v terénu stále
narážejí na nízkou znalost problematiky v řadách místního obyvatelstva. Aby se
situace výrazněji zlepšila, je nutné klást větší důraz na osvětu místního obyvatelstva.
Lépe informovaní obyvatelé usnadní nejen vlastní zpracovatelskou činnost (zkrátí
dobu průzkumů), ale pravděpodobně i zvýší procento úspěšných revitalizací
brownfieldů. Tento stav povede k celkovému zlepšení stavu problematiky brownfieldů
z ekonomického i environmentálního hlediska.
ABSTRACT:
During the field survay processors of the brownfields study are hinting about low
knowledge of the brownfield´s issue in the bank of general publics. It is necessary do
the better education of adults and children to repair the brownfields issue. Better
informed publics will do easier proces of madeing brownfields studies (the time
needed for field survay will be shorted) and maybe there are more percents of
successfull brownfields revitalizations. This situation lead to the complex repair of the
brownfield issue from economic and environmental point of view.

Civilizace musela čekat do počátku dvacátého století, aby spatřila ohromující
podívanou, jak brutální, hloupý a přitom agresivní je člověk znalý jen jednoho oboru a
v základě nepoučený o ničem jiném.
José Ortega y Gasset
1 Veřejnost jako celek
Dnes stále ještě aktuální téma „brownfield“ je veřejností chápáno neustále
poněkud kontroverzně. Odborná veřejnost sice již po letech diskusí dospěla ke
shodě v chápání pojmu „brownfield“ a jeho celkem jednotné definici, ale v oblasti
osvěty pro tzv. laickou veřejnost je tento obor stále ještě v poměrně raných
prvopočátcích a je mnohdy zanedbáván.
Laická veřejnost je v současné době stále ještě s pojmem „brownfield“
neseznámena a chápe jej převážně jako jakési „nóvum a eventuelní podfuk“. V
zásadě lze z provedených průzkumů v terénu a praxe konstatovat, že obecné
seznámení s dnes již běžně odborníky užívanými pojmy jako jsou brownfield a
greenfield je pro laickou veřejnost na nižší úrovní, než by bylo možné očekávat.
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( Pozn.: Při čemž pojem greenfield – zelená louka je pro svoje zřejmější pojmenování
známější a snáze odhadnutelný než méně srozumitelný brownfield. )

2 Vzdělávání odborné veřejnosti
Vzdělávání odborné veřejnosti probíhá zejména formou seminářů a konferencí
zaměřených na problematiku urbanismu a územního plánování, rekonstrukcí objektů
nebo přímo jen úzce zaměřených na problematiku revitalizace brownfieldů. Jedná se
o oblast dostatečně funkční, do níž není třeba zásadním způsobem zasahovat.
Vzdělávání budoucí odborné veřejnosti probíhá formou zapracování tématu
brownfieldů v rámci jednotlivých přednášek konkrétních předmětů. Na Fakultě
stavební ČVUT v Praze se studenti setkávají s touto problematikou zejména
v předmětech vyučovaných Katedrou urbanismu a územního plánování, zvláště
v předmětu UUPS – Urbanismus a územní plánování, kde je problematice věnována
celá přednáška. Studenti s problematikou pracují dále i v rámci cvičení a samostudia
zúročeného při zpracování témat seminárních, bakalářských, diplomových nebo i
disertačních prací.
V současné době probíhá příprava samostatného volitelného předmětu
„Brownfieldy“, kde bude v rámci 90ti minut/týden po dobu jednoho semestru dostatek
prostoru na seznámení studentů s problematikou z hlediska terminologie, legislativy,
územně plánovací praxe, ekonomického přístupu a environmentálního hlediska.

3 Široká ( laická ) veřejnost
Z realizovaných územních studií mapujících výskyt brownfieldů, které autorka
prováděla v uplynulých letech ( např.: Urbanistická studie brownfields města Dvůr
Králové nad Labem, Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území
Jihočeského kraje, Identifikační studie brownfields na území ORP Dobříš, … ) a
především z jejích terénních průzkumů a kontaktu s obyvateli sídel vyplynulo, že lze
širokou veřejnost rozdělit v zásadě do čtyř základních znalostních a zájmových
skupin.
3.1 Problematiky znalí – skupina 1
První skupinou – nazvanou „Problematiky znalí“, s níž se lze v praxi setkat,
jsou lidé, kteří pojem „brownfield“ znají. V naprosto drtivé většině se jedná o vlastníky
brownfieldu, které je možné řadit mezi úspěšnější podnikatele s dobrou znalostí
možností čerpání financí z různých státních i evropských dotačních fondů.
Úroveň znalostí jednotlivých osob této skupiny je značně kolísavá – sahá od
jen zcela základní znalosti pojmu bez návaznosti na jakékoli další obory ( legislativa,
dotace, technické možnosti, ... ) až k vynikající znalosti problematiky - mnohdy však
především jednostranně zaměřené, zejména legislativu ( regulativy, památková péče,
ochrana přírody a krajiny, … ) nebo především na možnosti získávání financí
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z dotačních fondů České republiky a Evropské unie. Tato skupinka obyvatel je však, i
přes vlastní snahu o interní rozvoj, pouze minimálně početná a lze odhadovat, že
pokud nedojde k masovější osvětě, nebude se počet jejích členů příliš zvyšovat.
3.2 Problematiky neznalí bez zájmu – skupina 2
„Problematiky neznalí bez zájmu“ je název druhé skupiny obyvatel, jež je
tvořena lidmi, kteří pojem brownfield neznají a ani nemají zájem se o něm něco
bližšího dozvědět. Jsou tudíž přesným protipólem skupiny první. Skupinu tvoří
zejména lidé nevlastnící nemovitost považovanou za brownfield. Velká část je rovněž
tvořena obyvateli s nižším stupněm vzdělání nebo s nízkým vnímáním kvality
životního prostředí.
Nevyužité nebo chátrající nemovitosti v jejich okolí jsou těmto obyvatelům
lhostejné a nespatřují v nich žádná rizika, jež by mohla jejich existence přinášet, a to
jak pro sebe sama, tak ani pro společnost v níž žijí. Zvláště pak nechápu eventuelní
snahu veřejné správy problematiku nějakým způsobem evidovat nebo i řešit. Takto
vynaložené finance považují za zbytečné výdaje, které by bylo možné využít lépe
v jiných oblastech správy sídla.
Osvěta této skupiny obyvatel je obzvláště důležitá, ale zároveň i velmi náročná
nejen z hlediska detailní přípravy přednášky ( nutnost užívání naprosto
srozumitelného jazyka při výkladu, citlivě volená struktura a délka přednášky, … ),
těsnějšího kontaktu přednášejícího s účastníky (menší skupinky s individuálnějším
přístupem – možnost diskuse), ale i z důvodů větší časové náročnosti na samotné
vysvětlování – to vše s poměrně nejistým výsledkem.
3.3 Problematiky neznalí s obavami – skupina 3
Další, třetí skupinou – z hlediska početnosti spíše skupinkou – jsou
„problematiky neznalí s obavami“. Obyvatelé zde zařazení jsou převážně vlastníci
brownfieldů, kteří se k problematice a jejímu řešení, podpoře ze strany veřejné
správy, staví „opatrně odmítavě“. Takřka všichni, s nimž byl navázán kontakt a bylo
možné je zařadit do této skupiny, mají strach z jakéhokoliv zásahu veřejné správy do
svého majetku. Nejvíce převládají obavy z důvodu „možného vyvlastnění“, případně
jiné formy neoprávněné manipulace s jejich nemovitostí ze strany státu, města či jiné
oblasti veřejné správy. Jde o obavy sice zcela neopodstatněné, ale o to silnější.
Po podrobnějším vysvětlení problematiky a účelu, k němuž bude sloužit
zpracovávaná studie lokalizovaných brownfieldů a především po opakovaném
zdůraznění skutečnosti, že legislativně není možné brownfield vlastníkovi odejmout,
pouze jej uvést do stavu, který nebude ohrožovat okolí a následně vymáhat náklady
s tímto spojené, počáteční nedůvěra k problematice vesměs opadla. Po té lze tyto
občany z velké většiny přeřadit do poslední čtvrté skupiny. Je však nutné i do
budoucna počítat s faktem, že takoví lidé stále existují a pokud k nim nebude
přistupováno citlivě, mohou se z jejich řad snadno rekrutovat členové nikoli čtvrté, ale
druhé skupiny, s nimiž je práce podstatně náročnější.
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3.4 Problematiky neznalí se zájmem – skupina 4
Čtvrtou, poslední a zároveň nejpočetnější skupinu obyvatel tvoří „problematiky
neznalí se zájmem“. Sem spadají lidé, kteří pojem brownfield neznají, ale
problematika je zajímá, nejsou ke svému okolí lhostejní. Jde o nejpočetnější skupinu
obyvatel, v níž lze nalézt jak vlastníky brownfieldů, tak i ty, jimž pouze „vadí“
nevyužívané nemovitosti v jejich okolí – lidé s vyšším vnímáním kvality svého
životního prostředí.
Tato skupina obyvatel by se ( po počátečním seznámení s problematikou )
ráda dozvěděla i více informací o možnostech revitalizace, sanacích ekologických
zátěží, možnostech finanční podpory i legislativním rámci remediací. Pokud takové
informace hledají sami ( nejčastěji na internetu ), rozhodně je mnohdy nenaleznou
v ucelené formě.
Další překážkou v jejich zájmu o problematiku je jazyk užívaný v informačních
a osvětových brožurách. Jde velmi často o čistě odborný a velmi hutný text, který je
pro laika hůře srozumitelný, málo čtivý a po několika stranách textu jej odradí. I přes
závažnost problematiky je zájem ze strany široké veřejnosti spíše o více čtivou formu
postupného vysvětlování, kombinovanou s vyprávěním, prokládanou příklady
z praxe, obrazovou dokumentací i náčrty nebo schématy a v rámci možností i
odlehčenou vhodným humorem. Z odpovědí tázaných na toto téma překvapivě
vyplynula i ochota si raději přečíst text delší, ale zábavnější, než čistě odbornou a
složitou, byť kratší verzi.

obr. 1 – Příklad průmyslového brownfieldu uvnitř zastavěného území města Dobříš – pouze
malým procentem využitý areál „rukavičkárny“ leží v těsném sousedství obytných ploch
( panelové sídliště, zástavba rodinných domků )
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4 Osvěta
Ze zkušeností získaných při kontaktu s místními obyvateli při provádění
terénních průzkumů pro studie brownfields jasně plyne potřeba masové osvěty široké
veřejnosti.
Tato osvěta rozhodně usnadní další práci v terénu při provádění a aktualizaci
lokalizačních studií brownfieldů, neboť zpracovatel ( průzkumník ) se již nebude
v terénu při kontaktu s obyvateli tolik zdržovat vysvětlováním základních otázek
„Co?“ „Proč?“ "Co z toho bude?“, ale bude se moci více zaměřit na získání
podrobnějších informací o zkoumaných lokalitách.
Dále se problematika brownfieldů a zájem o její řešení zpopularizuje, stane se
běžným problémem životního prostředí jako například třídění a recyklace odpadu.
Zároveň tak snad dojde i k jejímu odrazu do politické roviny ( politického povědomí,
zákonodárné sféry ) a tím k nastartování větších změn v legislativním rámci a
finanční rovině ( nikoli forma dotačních fondů, ale dlouhodobější úlevy na
odváděných daních pro revitalizující subjekty ).
4.1 První kroky, Národní strategie regenerace brownfieldů
Prvním krokem o vytvoření osvěty pro laickou veřejnost ze strany K 11 127 Katedry urbanismu a územního plánování ( tehdy ještě Katedry sídel a regionů ) na
FSv ČVUT v Praze bylo zakomponování jejího významu a hrubý nástin postupu
řešení v části zpracované pro Studii pro Národní strategii regenerace brownfields,
která byla zhotovena v dubnu 2007. Bohužel byl tento text nahrazen nově
zhotovenou studií a ve výsledně zpracované Národní strategii regenerace
brownfieldů je potřeba osvěty ( vzdělávání ) zmíněna jako osvěta především
pracovníků veřejné správy ve střednědobých cílech a dále pak v dlouhodobých
cílech.
Cit.:

„ …Osvěta a vzdělávání
Klíčovou a nezastupitelnou roli při sdílení informací mezi jednotlivými účastníky
regeneračního procesu bude mít specializovaný brownfieldový portál, jehož
nedílnou součástí bude i veřejná Národní databáze brownfieldů.
Jednou ze základních podmínek řešení brownfieldové otázky je nutnost
výrazného zvýšení úrovně vědomostí a dovedností. Následným úkolem bude ve
spolupráci s experty a specializovanými vzdělávacími institucemi vytvořit ucelený
vzdělávací systém přednášek, kurzů a seminářů. …“
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní strategie regenerace brownfieldů
20. června 2008

Z textu tedy nevyplývá zcela jasně, zda-li se jedná o kurzy pro odborníky,
pracovníky státní správy či širokou veřejnost, ale z kontextu ostatních odstavců a
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slov „... mezi jednotlivými účastníky regeneračního procesu ...“ lze předpokládat, že
o plošnou osvětu patrně nepůjde.
Při tom existuje analogický problém, který je v řešení již dále – třídění a
následná recyklace odpadů, zejména domovního odpadu. Na počátku zavedení
„třídění odpadů“ v praxi naráželo na obdobný problém – obyvatelé nechápali jeho
význam a nutnost, proto netřídily. Dnes po mediální kampani a zejména zavedení
problému do výuky již na základních školách se situace postupně lepší a lze bez
obav říci, že většina běžné populace problém chápe a na jeho zlepšení pracuje -učí
se třídit nejen běžné suroviny ( papír, plasty ), ale i bílé a barevné sklo, nápojové
kartony ( tzv. tetrapak ), biologický odpad a hliník.
Brownfieldy a jejich revitalizaci lze bez problému nazvat rovněž odpadním
produktem společnosti a jeho recyklací. Vždyť území od pradávna sloužilo člověku
jako zdroj potravy ( sběr částí rostlin, lov divoké zvěře, pěstování plodin, chov
domácích zvířat ), je tedy na místě jej řadit mezi nenahraditelné ( neobnovitelné,
vyčerpatelné ) zdroje. Proč tedy pomíjet význam masové osvěty o problematice
brownfieldů a jejím významu pro společnost.

obr. 2 – Příklad zemědělského brownfieldu uvnitř zastavěného území městyse Nový Knín –
dříve panský velkostatek, později JZD leží na hraně terénu na pohledově velmi
exponovaném místě, obklopen je zástavbou individuálního bydlení a soukromých zahrad
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4.2 Celková koncepce osvěty a vzdělání
V původním textu Studie pro Národní strategii regenerace brownfields byla
koncepce osvěty a vzdělávání o problematice brownfieldů rozdělena do dvou částí:
bezplatné přednášky pro veřejnost a začlenění problematiky do celkové koncepce
výuky. V dalším textu jsou tyto dvě základní části rozvinuty, detailněji propracovány a
je k nim doplněna část neverbální.
4.2.1 Přednášky pro širokou veřejnost
První částí osvěty jsou bezplatné přednášky pro širokou veřejnost pořádané
v jednotlivých sídlech – městech, městysech, obcích. Tyto přednášky byly a jsou
navrženy pro dospělou širokou veřejnost v produktivním a postproduktivním věku.
Počítají s lokální propagací ze strany místní veřejné samosprávy, poskytnutím
místních prezentačních prostor, techniky i lokálních podkladů a příkladů ( místním
lidem blízkých ). Tato forma by měla sloužit především pro osvětu generací, které již
nejsou soustavně vzdělávány a přesto je důležité je oslovit. Přednášky by měly být
strukturovány do několika kategorií dle dosažených znalostí posluchačů.
První – „startovní přednáška“ by měla být pro posluchače bezplatná nebo
„s volným vstupným“. Je to z důvodu „přilákání“ většího počtu zájemců, rozhodně se
ale nemá jednat o akci povinnou.
Obsahovat by měla pouze základní seznámení s problematikou: počáteční ( i
zjednodušená ) terminologie, hrubý nástin současného stavu problematiky a
předpokládaného vývoje, nástin základních problémů, postupů a možností řešení
revitalizací brownfieldů, příklady úspěšných revitalizací ( jejich původní stav, proces
revitalizace, výsledný funkční celek ).
Přednáška by měla být podána spíše více populárním stylem než pouze
vědecko naučným, především srozumitelným jazykem, prokládaným příklady
z praxe, eventuelně vtipným komentářem. Dalším neopominutelným prvkem by měla
být diskuse, v tomto případě je na místě nejen diskuse po skončení přednášky, ale i
možnost vznášení dotazů ( v přiměřené míře ) v průběhu vlastní přednášky.
Od tohoto prvku se odvíjí i celkový počet posluchačů, který je značně ovlivněn
kapacitou prezentačních prostor, zároveň by však neměl přesáhnout cca 50 až 60
posluchačů. Což je hraniční počet pro vedení řízené diskuse.
Délka přednášky by měla být flexibilní v závislosti na aktuálním stavu
pozornosti posluchačů ( přednášející by měl v průběhu upravovat objem podávaných
informací ). Celkově by se měla pohybovat v rozmezí cca 60ti minut (v případě
nezaujetí posluchačů) až dvou hodin ( při extrémním zaujetí posluchačů ).
Výše uvedené faktory kladou nemalé požadavky na schopnosti
přednášejícího. Mělo by se jednat nejen o osobu dobře se orientující v problematice
brownfieldů ( v ideálním případě s praktickými zkušenostmi ), se schopností plynule
přednášet před větším počtem posluchačů, ale i o člověka se zkušeností s prací se
skupinou osob, s řízením diskusí a schopností vyšší empatie ( porozumění
s problémy protistrany ). Potřeba flexibility doby přednášení klade i nemalé
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požadavky na důkladné zpracování vlastní prezentace, jejíž formu je nutno rovněž
přizpůsobit místní prezentační technice ( tabule, meotar, dataprojektor + sowtwere,
mikrofon, … ).
V případě zájmu o téma by pak na tuto startovní přednášku měly navazovat
jedna i dle potřeby více přednášek, které dle potřeby počáteční informace rozšíří a
prohloubí. Případně se zaměří pouze na určitou preferovanou oblast problematiky.
Tyto úžeji zaměřené přednášky je vhodné koncipovat již pro menší počet posluchačů
( cca max. 20 ), aby bylo možné častěji klást doplňující otázky. Zároveň je žádoucí
opustit populární formu přednesu a spíše se klonit k vědečtějšímu pojetí. Rovněž by
bylo vhodné zvážit zpoplatnění vstupu, alespoň symbolickou částkou.
O finanční náklady těchto přednášek by se měly nestejnou částí dělit místní
samospráva ( finanční zajištění propagace, přednášechích prostor a techniky ), stát
ve formě grantu ( cestovné a plat lektora, tisk informačních brožur ) a částečně
posluchači navazujících přednášek. Tuto činnost však již nyní je možné zahrnout do
nevýdělečné, kterou bude třeba dotovat.
4.2.2 Začlenění problematiky do koncepce výuky
Druhou částí bylo začlenění problematiky do koncepce výuky žáků základních,
středních a vysokých škol. Toto začlenění by mělo být postupné, v odpovídajícím
rozsahu znalostí a zaměření žáků (studentů), prováděné v rámci vzdělání o ekologii
a životním prostředí jedince i společnosti nebo ve specielních tématických blocích.
První seznámení s pojmem brownfield mělo být zařazeno již do základních
škol současně s takovými pojmy jako jsou biomasa, tříděný odpad a jeho význam,
recyklace, ... , tak aby se tyto pojmy staly běžnou součástí nejen mluvy, ale i
skutečného života veřejnosti již od dětství a dospívání, stejně jako se touto běžnou
součástí stal počítač nebo internet, nad jejichž takřka každodenním masovým užívání
se dnes již nikdo nepozastaví, přestože byly ještě před patnácti lety nepříliš
dostupnou novinkou.
Pojem brownfield by měl být vysvětlen, zmíněn jeho dopad na životní
prostředí, potažmo na krajinu ( jeho souvislost se suburbanizací, zábor volné krajiny )
a zdůrazněny klady revitalizace brownfieldů. Rovněž by měly být uvedeny vhodné
příklady revitalizovaných brownfieldů, v ideálním případě lokálních. Možné je i
zpracování „žákovských projektů“ na nalezení brownfieldu v jejich okolí a vymyšlení
jejich nové funkce.
Na středních odborných školách se stavebním zaměřením nebo z ekologickou
tematikou by bylo vhodné téma brownfieldů rozvinout. Vhodné by bylo zopakování
poznatků ze základní školy a jejich rozšíření o problematiku revitalizace lokality
z hlediska rekonstrukce objektů, souladu s územně plánovací dokumentací, realizace
podnikatelského záměru. Dále by měly být studenti seznámeni s existencí databází
brownfieldů – revitalizovaných i identifikovaných – a jejich využitelností pro veřejnost
a odbornou praxi. I zde se nabízí zpracování studentského projektu ve formě
nalezení lokality s označením brownfield, její zmapování ( pokus kontaktovat
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majitele, eventuelní dohledání podkladů ve veřejně přístupných databázích a
archivech ) a návrh hrubých rysů projektu revitalizace, s popisem možných rizik.
Na středních školách bez stavebního zaměření by bylo vhodné navázat na
znalosti ze základní školy při rozšiřování znalostí v oblastech ekologického chování
v rozsahu odpovídajícím pro tyto školy. Rozhodně by však měla být zdůrazněna
důležitost, nutnost a prospěšnost revitalizací a podány informace o databázích
brownfieldů – revitalizovaných i identifikovaných – a jejich využitelnost pro širokou
veřejnost. Tyto informace by měly být podávány v rámci příslušného předmětu
zabývajícího se životním prostředím, ekologickou nebo občanskou výchovou.

obr. 3 – Příklad brownfieldu po bydlení a občanském vybavení – dům č.p. 83 ve Dvoře
Králové nad Labem stojí uprostřed západní fronty objektů na náměstí T.G.Masaryka, objekt i
pozemek jsou ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, na obrázku je stav z roku 2006

Vzdělávání v oblasti problematiky brownfieldů na vysokých odborných školách
( stavební, architektura, environmentalistika ) je nastíněno na příkladu Fakulty
stavební ČVUT v Praze v kapitole Doc.Ing.arch. A. Mansfeldové, CSc. Aplikace
výsledků výzkumu problémového okruhu WP1 „Výstavba na brownfields“
MSM6840770005– ve výuce Katedry urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT
v Praze. Jde o příklad začlenění poznatků z dlouhodobějšího výzkumu katedry
( Výzkumný záměr č.5 „Aspekty životního prostředí ve stavebnictví „ MSM
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211100005 řešený v letech 1999-2004; Doktorský grant GAČR „Udržitelný výstavba
budov a udržitelný rozvoj sídel“ 103/03/H089 řešený v letech 2003-2006; Výzkumný
záměr č.4 „Udržitelná výstavba“ MSM 6840770005 řešený v od roku 2005 ) do
koncepce výuky zajišťované touto katedrou.
Obdobným
způsobem
probíhá
začleňování
nových
poznatků
z vědeckovýzkumné činnosti do výuky na všech vysokých školách a jejich
součástech. Celkově lze proto říci, že toto je zatím jediný stupeň ve vzdělávání, který
se problému brownfieldů – jejich existence i revitalizačním procesům – věnuje, a to
na všech stupních vysokoškolského vzdělávání – bakalářském, magisterském,
postgraduálním i v rámci programů celoživotního vzdělávání.

5 Závěr
Vzdělávání v oblasti brownfieldů je v roce 2009 možné rozdělit do dvou
základních rovin – na vzdělávání odborné a široké ( laické ) veřejnosti. Znalosti a
vzdělávání odborné veřejnosti jsou na odpovídající úrovni, vzhledem k době, po níž
je brownfieldům věnována zvýšená pozornost a existuje vědomá snaha o podporu
revitalizací.
Oproti tomu ostatní široká veřejnost ( zejména mimo velké městské
aglomerace ) je s problematikou takřka neseznámena. Jedná se o skutečnost, jíž je
třeba změnit, aby bylo nejen snadnější, ale mnohde vůbec možné, přistupovat
k četnějším revitalizacím brownfieldů, potažmo i k ochraně zemědělské půdy a volné
krajiny před neudržitelným záborem.
V kapitole je hrubě nastíněna jedna z možných koncepcí struktury začlenění
problematiky do soudobého systému vzdělávání v České republice – od základních
až po vysoké školy.
Jestliže se osvětou a vzděláváním změní přístup široké veřejnosti
k brownfieldům, stane se jejich otázka minimálně běžnou, ne-li atraktivní k řešení na
běžné, takřka každodenní úrovni, stejně jako se postupně stává v mnoha
domácnostech běžným třídění odpadů a jejich následná recyklace.
Text byl zpracován za podpory Výzkumného záměru č.4 „Udržitelná výstavba“
MSM 6840770005.
This text has been supported by VZ no.4 „Sustainable construction“
MSM 6840770005.
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Národní strategie regenerace brownfieldů
National strategy of bownfields refeneration
Ing. arch. Igor Gargoš

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, ředitel odboru
koncepce regionálních projektů, Štěpánská 9, 120 00 Praha,
e-mail: igor.gargos@czechinvest.org
1
Úvod
Aby se podařilo zrealizovat výrazně větší počet poškozených území, je v tuto chvíli
nutné shromáždit veškeré zkušenosti z uskutečněných projektů z České republiky, ze
zahraničí, nastavit funkční prostředí pro realizaci projektů a zajistit dostatek a
koordinaci finančních zdrojů. Za tímto účelem agentura CzechInvest zpracovala
Národní strategii regenerace brownfieldů, jejíž hlavní prioritou je určení odpovědností
v procesu regenerace.
Národní strategie regenerace brownfieldů vznikla na základě impulsu využití
poznatků z právě dokončené vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů v ČR a
potřeby komplexně řešit problematiku regenerace brownfieldů.
Národní strategie regenerace brownfieldů si klade za cíl zajistit vhodné prostředí pro
rychlou a efektivní realizaci projektů regenerace a zabránit vzniku nových browfieldů.
Předmětem Národní strategie regenerace brownfieldů je definování cílů, nástrojů a
koordinace veřejné podpory procesu regenerace browfieldů v České republice
v nadcházejících letech.
Cíle strategie:
- systematické řešení co největšího množství brownfieldů v České republice
- socioekonomický rozvoj postižených regionů
- učinit browfieldy „atraktivnější“ než-li greenfieldy
- vytvoření funkční komunikační platformy pro zajištění regenerace brownfieldů
- zachovat historickou, urbanistickou a sociální hodnotu lokalit
- stanovit priority procesu regenerace brownfieldů
- stabilizovat potřebné zdroje, vytvořit rámec financování
- identifikovat bariéry a rizika procesu regenerace a navrhnout opatření zabránění
jejich vzniku

2
Vyhledávací studie
V roce 2005 Agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými kraji započala
Vyhledávací studii pro lokalizaci brownfieldů. Celý projekt byl ukončen v polovině
roku 2007. Na základě této studie je k dispozici ucelený přehled brownfieldů v celé
České republice, který byl podkladem pro vznik Národní strategie regenerace
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brownfieldů a ucelené databáze lokalit, ze které mohou být vybírány projekty pro
regeneraci a rozvíjení dalších investičních příležitostí pro developery a investory.
Díky vyhledávací studii bylo celkem identifikováno 2355 lokalit, jejichž rozloha celkem
činí 10 362 ha z toho zastavěná plocha činí 1412 ha.
2.1
Struktura dle původního využití – počet lokalit
Přestože se dříve mluvilo o brownfieldech téměř výlučně jako o důsledku
transformačních změn v průmyslu, Vyhledávací studie ukázala, že nejvíce lokalit typu
brownfield (34,9%) bylo dříve využíváno v zemědělství. Průmyslové lokality tvoří
druhou třetinu celkového počtu brownfieldů (33,3%). Zbývající brownfieldy jsou
důsledkem nevyužitých objektů občanské vybavenosti (školy, zámečky, kulturní
střediska atd.) (12,9%), vojenských objektů (6,4%), bydlení (4,0%) a objektů
cestovního ruchu (0,9%).
Předchozí převažující využití lokality
četnost
%
zemědělství
821
34,9
průmysl
785
33,3
občanská vybavenost
304
12,9
armáda, voj. prostor
151
6,4
bydlení
95
4,0
cest. ruch, lázeňství, hotel
22
0,9
jiné
177
7,5
tab.1 – počet brownfieldů dle původního využití

obr.1 - počet brownfieldů dle původního využití
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2.2
Struktura dle původního využití – (plocha lokalit)
Při porovnání rozlohy ploch brownfieldů podle předchozího využití, zaujímají největší
plochu v ČR průmyslové brownfieldy (42,8 % plochy z celkové rozlohy brownfieldů),
následované plochami sloužícími v minulosti armádě (23,2 %) a zemědělství (
17,8 %).
Předchozí převažující využití lokality
rozloha (ha)
%
průmysl
4 423,2
42,8
armáda, voj. prostor
2 394,1
23,2
zemědělství
1 840,4
17,8
občanská vybavenost
413,3
4,0
bydlení
88,3
0,9
cest. ruch, lázeňství, hotel
22,4
0,2
jiné
1 144,6
11,1
tab.2 – plocha brownfieldů dle původního využití

obr.2 - plocha brownfieldů dle původního využití
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2.3
Struktura dle budoucího využití
Co se týká budoucího využití brownfieldů, se jeví v 20,8% případů jako nejvhodnější
předpokládaný způsob smíšená průmyslová funkce (lehký průmysl, služby)
následovaná smíšenou městskou funkcí (bydlení, služby) (20,7%). U 16,5% případů
se jeví jako nejvhodnější způsob čistě průmyslové využití, u 12,4% případů se
předpokládá využití pro občanskou vybavenost. O využití lokalit pro účely armády se
již neuvažuje.
Nejvhodnější předpokl. způsob budoucího využití lokality
četnost
%
smíšená průmyslová funkce
490
20,8
smíšená městská funkce
488
20,7
průmysl
389
16,5
občanská vybavenost
292
12,4
smíšené zemědělství
268
11,4
zemědělství
166
4,0
bydlení
100
4,2
cest. ruch, lázeňství
54
2,3
veřejná zeleň
13
0,6
nezjištěno
13
0,6
jiné
82
3,5
tab. 3 – struktura dle budoucího využití brownfieldů

obr. 3 – struktura dle budoucího využití brownfieldů
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2.4
Srovnání předchozího a budoucího využití
Při srovnání předchozího a předpokládaného využití lokalit je patrná největší změna
v charakteru využití u původně zemědělských objektů. Oproti 786 lokalitám
využívaných dříve v zemědělství se předpokládá budoucí využití v zemědělství u
pouze 191 lokalit, u 249 lokalit se jeví jako nejvhodnější využití pro smíšené
zemědělství.
Využití

předchozí
151
95
22
177
304
785
821
0
0
0
0
0

armáda
bydlení
cest. ruch
jiné
občanská vybavenost
průmysl
zemědělství
smíš. městská funkce
smíš. průmyslová funkce
smíšené zemědělství
veřejná zeleň
nezjištěno

tab.4 – srovnání předchozího a předpokládaného využití brownfieldů

obr.4 – srovnání předchozího a předpokládaného využití brownfieldů
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budoucí
0
100
54
82
292
389
166
488
490
268
13
13
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2.5
Struktura podle velikosti obcí
Pokud se podíváme na velikost obcí, ve kterých se brownfieldy nachází, polovina
z vyhledaných lokalit (48,6 %) leží na území obcí do 2 tis. obyvatel a přibližně čtvrtina
(25,1%) v obcích o 2-10tis. obyvatel.
Obce dle počtu obyvatel
0 – 2 000
2 001 – 10 000
10 001 – 50 000
nad 50 000

četnost
1 144
590
344
277

%
48,6
25,1
14,6
11,8

tab.5 – poloha brownfieldů v obcích dle počtu obyvatel

obr.5 – poloha brownfieldů v obcích dle počtu obyvatel

2.6
Struktura podle druhu vlastnictví
Více než 70 % lokalit brownfieldů je převážně v soukromém vlastnictví. Mnohé
lokality jsou v držení několika vlastníků, časté je i smíšené vlastnictví jedné lokality
veřejnými i soukromými subjekty. Některé lokality jsou ve vlastnictví církví.
Převažující typ vlastnictví
soukromé
veřejné
neurčeno

četnost
1 708
478
169

tab.6 – brownfieldy dle převažujícího typu vlastnictví

29

%
72,5
20,3
7,2
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obr.6 – brownfieldy dle převažujícího typu vlastnictví

2.7
Struktura podle ekologického zatížení
U více než poloviny brownfieldů se nepředpokládá žádná ekologická zátěž. Ta byla
identifikována pouze u 7,5 % lokalit.
Existence ekologických zátěží
ne
ano
lze předpokládat

četnost
1 234
176
894

tab. 7 – dělení brownfieldů dle ekologické zátěže

obr. 7 – dělení brownfieldů dle ekologické zátěže
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%
52,4
7,5
38,0
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Brownfields v územním plánování
Brownfields in Town Planning
Ing. Jana Hořická

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, jana.horickasv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá problematikou revitalizací brownfields v kontextu územního
plánování. Jsou zde popsány možnosti územního plánování v rámci stávajícího
legislativního prostředí; jsou zmíněny příklady zacházení s nedostatečně
využívanými a znehodnocenými územími v připravovaných územních plánech
i příklady zahraničních přístupů. V neposlední řadě je věnována pozornost
opomíjeným otázkám, které souvisí s brownfields a rozvojem města.
ABSTRACT:
The contribution deals with brownfields revitalization issue in perspective of town
planning. Potential of town planning within currant legislation scope is described;
examples of treatment of under-used and devalued areas in upcoming city plans are
mentioned as well as foreign approach examples. Last but not least, the attention is
paid to neglected issues that relates to brownfields and urban development.

1 Brownfields - pojem, význam, definice
Brownfields jsou většinou vnímány jako negativní nebo dokonce pejorativní
označení. České územní plánování (legislativa) se tomuto označení vyhýbá z obavy,
že by tak byla dotčená území tržně znehodnocena. Obecně uznávanou skutečností
je, že brownfields představují barieru rozvoje města - fyzickou, hospodářskou i
sociální. Ovšem lidé žijící delší dobu v oblasti ovlivněné tímto problémem, si ho často
v plném rozsahu neuvědomují. Dalo by se říci, že už si zvykli.
Na straně druhé, odborná veřejnost považuje brownfields za opomíjený zdroj
pozemků uvnitř města. Půda je vyčerpatelný zdroj, proto pozemky, které již byly
využívány a nyní tzv. leží ladem, jsou vhodným územím pro novou výstavbu, aby
byly ušetřeny pozemky „na zelené louce“. Zároveň mohou tyto pozemky tvořit
strategickou územní rezervu města. Navíc brownfields nabízejí široké možnosti pro
vytváření veřejných prostorů, jelikož mají nižší hustotu zástavby ve srovnání
s centrem města, v němž nebo v jehož blízkosti se často nacházejí.
Na mezinárodní úrovni se definice brownfields liší. Rovněž v České Republice
existuje několik definic formulovaných institucemi a organizacemi, které se
brownfields věnují. Od června 2008 je za oficiální definici považována definice
zveřejněná v dokumentu Národní strategie regenerace brownfieldů:
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„BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně
využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek
průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze
vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.“ ([1], s. 3)
2 Možnosti územního plánování a jejich využití
Jak již bylo zmíněno výše, česká legislativa územního plánování se pojmu
brownfields vyhýbá, ale přesto je možné vysledovat snahu mapovat problematická
území v rámci ÚAP v rozboru udržitelného rozvoje území jako jev 4. plochy k obnově
nebo opětovnému využití území (eventuelně 64. staré zátěže území a
kontaminované lochy) v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (Vyhláška č. 500/2006
Sb., vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti. Dostupná z: www.mmr.cz). Běžně se
navíc objevují v UPD pojmy přestavbové a transformační plochy. Takto označená
území odpovídají plochám obecně označovaným jako brownfields. Dlouhodobě se
rovněž mezi prioritami územního rozvoje objevuje požadavek na omezení výstavby
na zelené louce, formulovaný v ÚPD jako upřednostnění přestavbových ploch a
vymezených zastavitelných ploch v zastavěném území před rozvojem v dosud
nezastavěném území.
Pro představu širších možností územního plánování uvádím příklad francouzského
operačního nástroje územního plánování určeného pro brownfields:
ZAC (Zone d´aménagement concertée), se překládá jako zóna projektového
plánování nebo zóna rozvoje řízeného dohodou. Jedná se o specifický francouzský
nástroj projektového plánování - jakási bílá místa v územním plánu, pro která je
zpracována podrobnější územně plánovací dokumentace ve chvíli, kdy jsou pozemky
v rukou orgánu veřejné správy nebo rozvojové společnosti jím zřízené a je stanoveno
budoucí využití území. „Cílem operace ZAC je vybavení pozemků, které obec získala
a jejich následný prodej. Vybavení pozemků ve výsledku znamená, že prodávaný
pozemek je vybaven komunikacemi, sítěmi, zelení, občanskou vybaveností a
zároveň podmínkami vymezujícími budoucí stavební objekt. Klient platí tzv.
pozemkovou šarži, ve které jsou započítány náklady na vybavení pozemků i náklady
na operační projekt a získává tzv. Knihu podmínek (Cahier descharges), kde je
určena přípustná míra zastavěnosti pozemku, počet podlaží, tvar střechy a jiné
detaily.“ ([3], s.34)
2.1 Územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy
ZUR hl. m. Prahy, kromě toho, že stanovují prioritní využití transformačních území,
definují 9 nadmístních transformačních oblastí a konkrétní i obecné zásady pro další
rozvoj a transformaci těchto území s ohledem na jejich prostorové uspořádání,
dopravní dostupnost a stávající hodnoty v území.
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Transformační území byla přenesena do návrhu ÚP, kde se mimo jiné objevuje
definice: „Transformační území je území s nevyužívanými či nevhodně využívanými
plochami s nízkou mírou stability využití a prostorové stability, v němž se
předpokládají kvalitativní změny způsobu využití, struktury zástavby či typu zeleně.“
([3], s. 7). Návrh ÚP je upravuje a doplňuje tak, že jsou vymezena významná
přestavbová území včetně brownfields (obr. 1). Kromě obecných zásad a regulativů
jsou u některých z nich stanovené zvláštní regulativy, vymezující požadavky na
umístění strategických funkcí jako např. občanská vybavenost, parkové plochy nebo
veřejné prostory. Návrh rovněž u některých přestavbových území ukládá podmínku
zpracování územní studie.

obr.1 – Rozvojová a přestavbová území – koncept ÚP hl. m. Praha

2.2 Územní plán města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje města Brna upozorňoval na nedostatky
územního plánu v procesu regenerací brownfields již ve fázi přípravy zadání nového
územního plánu a navrhl pro území brownfields vymezení „transformačních ploch,
která by svými volnějšími regulativy umožnily investorům a vlastníkům daných území
vyrovnat se s podmínkami územně plánovacích dokumentací.“ ([4], s.30)
V ÚPP se následně (březen 2009) objevila mapa brownfields, která obsahuje i
rozšířené informace o těchto územích (obr. 2) a v posledním zadání změn ÚPmB
(2009-I-28.soubor) je formulován požadavek na zavedení nového režimu
„transformační plochy“, definovány vztažné plochy a náplň režimu.
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Tento režim je aktuálním opatřením, které by mělo být v novém ÚPmB nahrazeno
nástrojem transformační území (plochy) – funkční plochy s vymezením pouze
přípustného využití tak, aby bylo slučitelné s okolním územím. Využití těchto území
bude podmíněno zpracováním územní studie nebo regulačního plánu, které také
specifikují budoucí funkce. Návrh územního plánu počítá s nastavováním podmínek
využití na několika úrovních, takže kromě obecných podmínek budou pro každou
individuální plochu (označenou kódem) stanoveny konkrétní podmínky. (V době dokončení
příspěvku nebyl koncept ÚPmB ještě oficiálně zveřejněn, zveřejnění a projednání bylo plánováno na květen 2010. Informace
uvedené v textu byly získány v rámci osobní konzultace se zástupcem zpracovatele a byly zveřejněny s jeho laskavým
svolením.)

obr.2 – Mapa brownfields města Brna (mapový list) – Mapa včetně informací o označených brownfields je pro veřejnost
dostupná na www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje-oupr/uzemne-planovaci-podklady-upp/mapabrownfields/

o
Plochy přestavby a/nebo transformační plochy, které v podstatě slouží k vymezení
brownfields, jsou použity i v jiných územních plánech (což vychází ze Stavebního
zákona), ale většinou je jejich využití upraveno pouze obecnými podmínkami a další
podmínky ani požadavek podrobnější územně plánovací dokumentace nejsou
specifikovány. Možnost umístit právě v rámci těchto území veřejná prostranství,
občanskou vybavenost, vytvářet územní rezervy nebo vymezovat území asanace je
rovněž málo využívána.

3 Brownfields v kontextu rozvoje města
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Brownfields představují obsáhlý a dlouhodobý problém, který vyžaduje systematické
řešení, jehož se mu zatím v českých podmínkách nedostává. Územní plánování,
ačkoli nemůže být jediným prostředkem k řešení tohoto problému, může jeho vývoj
velmi posunout. Základní předpokladem pro to je dlouhodobý charakter plánování,
který příliš nepodléhá vlivu politických změn.
Nevýhodou českého územního plánování je (nejen ve vztahu k brownfields), že je
z velké části vnímáno jako vytváření nepřehledných map z barevných ploch, jimž je
určena funkční náplň. Navíc je těch barev velké množství, což ještě více komplikuje
orientaci. Struktura a organizace území je předmětem podrobnější územně plánovací
dokumentace (regulačních plánů), která ovšem není vždy zpracovávána. Přitom
v případě brownfields může být právě struktura území jeho pozitivní hodnotou nebo
naopak začlenění území do městské struktury může být klíčovým problémem. Kromě
toho v českém prostředí není příliš tradice v plánování urbanistických procesů a
projektování struktury území. Územní studie spíše slouží k prověření možností využití
a kapacity území.
Z ověřených nástrojů se jinak v zahraničí běžně používané hodnocení brownfields
podle rozvojového potenciálu v českém plánování vůbec neuplatňuje, přestože bylo
zpracováno pro aplikaci v českých podmínkách [5] a přineslo by veřejné správě další
významnou informaci pro rozhodování o budoucím využití území nebo minimálně pro
stanovení priorit rozvoje územního celku.
Dalším zajímavým nástrojem spojeným s územním plánem je systém ochrany
vložených hodnot (nejen) v území brownfields používaný v Polsku, který je zaměřen
především na objekty průmyslového dědictví. Jeho platnost je závislá na územním
plánu a doplňuje registr památek administrovaný Ministerstvem kultury [6]. Tento
systém má podstatnou výhodu v tom, že objekty jsou vybírány v místním kontextu a
s ohledem na územní rozvoj města.
V souvislosti s ochranou průmyslového dědictví probíhá stále diskuze jednak o vývoji
názoru na to, co je třeba chránit s ohledem na jedinečnost, autenticitu a historickou
hodnotu a jednak na způsob, jak to chránit. Tak jako s ostatními památkami, dá se
s průmyslovým dědictvím nakládat různými způsoby, ale jako nejefektivnější a
nejpřínosnější se jeví tzv. adaptivní využití – konverze. To je rovněž další
s argumentů pro přímé spojení ochrany průmyslového dědictví s územním plánem.
Jinou otázkou spojenou s brownfields v kontextu územního plánování zůstává míra
regulace, s jakou přistupovat ke znehodnoceným nebo nedostatečně či nevhodně
využívaným územím. Částečnou odpovědí na ní by mohlo být výše zmíněné
hodnocení podle rozvojového potenciálu, na základě něhož by se míra regulace
určila a odstupňovala.
Existují jistě i další nástroje a zkušenosti nejen ze zahraničí, které mohou být
podkladem pro vytvoření systému řešení brownfields coby bariery rozvoje města. Na
tomto místě byly popsány ty aktuální pro české prostředí.

35

Člověk, stavba a územní plánování 4

LITERATURA:
[1]
Národní strategie regenerace brownfieldů. Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Praha, 20. června 2008, 12 s. Dostupná z: www.czechinvest.org
[2]
DOLEŽALOVÁ, L.: Reforma francouzského urbanistického zákona.
Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, 2009, r. 4., č. 3, s. 33-35.
[3]
Koncept územního plánu hl. m. Prahy. Dostupný z: http://wgp.urm.cz/kup/
[4]
WENDSCHEOVÁ, D.: Územně plánovací přístup města k investorům při
přípravě regenerací [in:] sborník Kulatého stolu pořádaného v rámci
konference PROREGIO 2008, ISBN 978-80-86684-56-7, Praha, 2008.
[5]
JANKOVÝCH – KIRSCHNER, V.: Klasifikace brownfields – studie k disertační
práci regenerace brownfields, 2005. Dostupná z: www.brownfields.cz/ceskezdroje/diplomove-a-vedecke-prace-o-brownfields/
[6]
WALCZAK, B. M.: Evaluation of the largest textile sites in Lodz in the context
of the recent regeneration schemes. [in:] Proceedings of III Conference of the
TICCIH Textile Section, Sedan, 2007.

Příspěvek byl zpracován za podpory doktorského grantu GA ČR 103/09/H095
„Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel“.

36

Člověk, stavba a územní plánování 4

Možnosti pro nové využití historických staveb
Possibilities of new historical buildings use

Ing. Martin Klempíř, Ing. Ondřej Hnilica, Ing. Lubor Kalousek

Ústav pozemních staveb, fakulta Stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00,
Brno, klempir.m@fce.vutbr.cz, hnilica.o@fce.vutbr.cz, kalousek.l@fce.vutbr.cz
ABSTRAKT:
V dnešní době se jeví jako významná problematika nové využití historických objektů.
Stojí zde proti sobě protichůdné tendence. Z nichž jednou je snaha památkové péče
o maximální míru autenticity a k ní přiměřené kulturní okolí, a na druhé straně dravá
společenská poptávka trhu po atraktivních destinacích.
S tímto souvisí navrhované způsoby řešení sanací a rekonstrukcí těchto staveb.
Jedná se o adekvátní návrh z hlediska mikroklimatu či stavebně vlhkostního
standardu konstrukcí.
Jako podstatu vidíme zamyšlení se nad možnými důsledky těchto provedených
opatření na sanované konstrukce a celkové funkčnosti objektu. Tyto příklady chceme
demonstrovat na objektech jakými jsou například brněnská Vaňkovka, či bývalý
Pálffyovský kaštiel v Malackách.
ABSTRACT:
A new use of historical buildings is significant in the present. There are opposing
tendencies, one of which is the cultural preservation pursuit of a maximum
authenticity degree and the appropriate cultural surroundings but, on the other hand,
a fierce societal demand of the market for attractive destinations.
In connection with that we suggest solutions for these buildings redevelopment and
reconstruction. It is an adequate proposal from the point of view of the microclimate
or the construction humidity standard.
The base is considering possible consequences of these measures for redeveloped
constructions and general object functionalities. These examples are to be
demonstrated on objects such as Vaňkovka in Brno or the Pálffy Palace in Malacky.

1 Vstupní úvaha
Historické stavby tvoří neodmyslitelnou součást kultury, naší identity, jakožto i
zakotvení v proudu přítomného času. Tyto objekty jsou přímými svědky mnohých
dějinných epoch a originálními důkazy pro určité události. Slouží jako inspirační zdroj
pro každou novou nastupující generaci a vždy znovu jsou hodny zájmu o ně a to z
bezpočtu pohledů jednotlivých subjektů. Pomáhají nám také pro naše zařazení do
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světa přírody. Člověk je chápán jako měřítko pro námi zbudované výtvory. To je
rámec, jenž je stále platný během staletí.
2 Specifika intravilánu a extravilánu
1.1 Intravilán
Jádra našich měst dnes v mnoha případech připomínají umělé skanzeny zbavené
běžného života. Chtěli bychom poukázat na to, že historická architektura by měla mít
možnost pokračovat ve svém životě a ne ji jen izolovat, zabalit, zakonzervovat.
V případě těchto center, kde je obecně koncentrace historických objektů
největší, jsou to právě ony objekty, které se nejvíce podílejí na tvorbě náboje Genia
Loci. Proto přítomnost mezi těmito přímými svědky doby nám pomáhá ke
kontemplaci. (rozjímání, přemýšlení, uvažování).
Právě přítomnost v prostorech a okolí těchto staveb nám dovoluje přístup k lepšímu
vlastnímu uvědomění se nejen v prostoru, ale i našem vlastním čase. Pro každého
jednotlivce je individuální vlastní vědomí vnímání forem a konstrukcí.
Proto by lokality, v nichž se tyto stavby nacházejí, neměly sloužit pouze jako pěší
zóny, ale dovolit přemítání o nich a jejich působení příjemnou formou společenských
korz či posezení nejen návštěvníků, ale i starousedlíků.
1.2 Extravilán
Historické památky ve volné krajině, na perifériích měst, či v menších obcích mají
různé osudy. Většinou záleží na umístění objektů v návaznosti na okolní zástavbu.
Stav těchto památek souvisí s možností jejich využití. Ve velké většině ztratily svůj
původní význam jako venkovské rezidence, církevní stavby, případně drobná
hospodářská architektura.
Dnešní využití v mnoha případech snižuje historickou hodnotu objektů.
Mnoho památek utrpělo velké škody změnami politických režimů a s nimi
souvisejícími konfiskacemi původním majitelům. Nejsou ojedinělé přeměny těchto
objektů k zemědělskému využití, čímž došlo k celkové degradaci a mnohdy až
k havarijnímu stavu. V nejhorších případech došlo k úplné devastaci památek.
Tímto jsme přišli o cenné kulturní dědictví, neboť speciálně na objektech
v odlehlejších oblastech se zachovaly příklady až středověkého stavitelství.
3 Vlastní vhodnost a možnosti využití sanačních metod
Pro nové využití stávajících historických staveb, pokud je nutnost přizpůsobit je
novému užívání, musíme v první řadě zvolit vhodnou sanační metodu. Problémem
často bývá, že právě ona sanační metoda se může výrazně odchylovat od původně
zamýšleného systému fungování stavby. Těchto řešení může být celá řada.
Prakticky každá konstrukce objektu je postižena stárnutím a degradací. Dalším
faktem je vzájemné ovlivňování se jednotlivých konstrukcí.
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Například porucha střešní krytiny vede k degradaci krovu, stropu nad posledním
obytným podlažím (pokud není podkroví využíváno k obytným účelům), případně
poškození zděných konstrukcí.
Přetěžování stropů vede k nadměrnému průhybu dotčené konstrukce, což se projeví
v minimální míře popraskáním omítky, v extrémním destrukcí části nebo celé stropní
struktury.
Zeslabování, případně úplné odstranění nosných podpor může mít zcela
katastrofální následky. Lze to dokumentovat příkladem z centra Brna, kdy při
stavebních úpravách dělníci odstranili sloupy skeletového systému. Poukazování na
zdravý rozum nemá v takovýchto případech smysl. Lze konstatovat, že jsou možné i
takové případy s velmi vážnými následky.
Dnešním nešvarem je nastavování obytných podlaží, případně půdních vestaveb u
domů více jak sto let starých z důvodu komerčních. Majitelé domů si však
neuvědomují (nebo to ignorují), že tyto stavby byly projektovány na základě letitých
zkušeností bez přesných výpočtů (ve smyslu dneška). Znamená to, že bylo
uvažováno v intencích tehdejší doby a jejích zvyklostí. Týká se to především
základových konstrukcí a s tím souvisejícími základovými poměry, včetně vlastností
základové zeminy. Ty nemusí vždy zvládnout přitížení a dojde k sedání stavby a
z toho vyplývajících poruch (trhliny, deformace v místě otvorů, atd.)
Nejzávažnější a patrně i nejrozšířenější poruchou a vadou je však zvýšená vlhkost.
Ta se týká samozřejmě jak samotného materiálu zdiva, tak i zvýšené relativní
vlhkosti interiérů vzduchu. S tímto bezprostředně souvisí obecně známé negativní
jevy, jako např. degradace některých hmot a současně nezdravé mikroklima
způsobované spórami plísní.
3.1 Sanační opatření řešení vlhkosti konstrukcí 1),2)
3.2.1 Volba materiálu
U laické veřejnosti mnohdy panuje domněnka, že staré stavby byly apriori vlhkými už
od doby svého vzniku. Opak je pravdou, již staří stavitelé používali materiály a
metody, které zabraňují transportu vlhkosti. Např. materiály s takovými póry, jež
svými difúzními a sorpčními charakteristikami prokazují schopnosti minimálního
vzlínání. (přírodní hutné kameny, ostře pálené cihly)
3.2.2 Přírodní hydroizolace
Patrně nejstarším prostředkem pro vytvoření hydroizolační vrstvy je užití jílové
zeminy tzv. Jílové pásy. V tomto případě je využíváno vlastností pórů jílů. Ty se při
určitém rovnovážném vlhkostním stavu zacelí a nejsou dále schopny vodu
transportovat.
Novodobá nefunkčnost této metody bývá povětšinou způsobena změnou okrajových
podmínek v oblasti podzákladí. Zmíněné změny podmínek mohou nastat ku příkladu
nevhodně blízko osazenou vegetací, která odvádí vodu kořenovým systémem. Jílové
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vrstvy nemohou nadále vykonávat svou úlohu, neboť fungují za předpokladu
rovnovážných vlhkostních podmínek.
Dalším příkladem také může být dlouhodobý pokles HPV, nevhodné drenáže či
svahování. Zásahy do hydrogeologických poměrů, jež se liší od původního stavu, se
mohou projevovat vadami a poruchami statického působení objektů. V závažných
případech by mohla být ohrožena také únosnost základové spáry.
3.2.3 Metoda vzduchové ventilace.
Tato metoda je založena na principu přirozené cirkulace vzduchu vlivem rozdílných
tlaků na základě rozdílných vlastností vzduchu. Výměna probíhá přirozeně sama
vlivem fyzikálních zákonitostí.
Právě zde se setkáváme s častým zaslepením mnohých přiváděcích či odváděcích
otvorů, jež zpravidla dlouhodobě plnily svou úlohu přirozeného odvodu vlhkosti pryč z
konstrukce. Mnohdy se jedná o neznalost či přehlédnutí vyšších funkčních struktur,
neomluvitelná je však přímá ignorace pokud je systém správně rozklíčován.
Tyto svrchu uvedené metody můžeme označit jako metody nepřímé, bez přímého
zásahu do vlastní konstrukce.
Následují metody , při nichž dochází k vytváření hydroizolačních clon z různých
materiálů a různými způsoby. Rozdělujeme je na mechanické, chemické a
elektroosmotické.
3.2.4 Metody mechanické.
Cílem je vložení hydroizolace z různého materiálu, ať jsou to živičné folie, HDPE,
případně ocelové vlnité plechy. U vkládání folií a HDPE je principem vytvoření
prostoru pro hydroizolační materiál, vložení tohoto materiálu a opětovné doplnění. U
ocelových plechů je principem zarážení těchto do ložné spáry. Výhodou je relativní
rychlost provádění s minimem odpadu, nevýhodou jsou však rizika spojená
s případnou materiálovou nehomogenitou sanované zdi (smíšené zdivo). Způsob
provádění, tedy mechanické rázy mohou následně vyvolat statické problémy objektů.
3.2.5 Metody chemické.
Podstatou metod je vytvoření hydroizolační clony pomocí chemických látek, do zdiva
zaváděných pomocí vrtů. Způsob provádění je beztlakový i pod tlakem.
Výhodou je možnost využití v prostorách s omezenou přístupností, například ve
sklepích v řadové zástavbě. Omezením funkčnosti může být už sama volba
materiálu, případně vlastnosti sanované konstrukce, jde-li o pórovitost stavebních
hmot, nebo výskyt kaveren v nehomogenním zdivu. V prvním případě je metoda
prakticky nefunkční, ve druhém příliš nákladná.
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3.2.6 Metody elektroosmotické.
Jde o princip tzv. elektrokinetického jevu. Rozlišujeme aktivní a pasivní
elektroosmózu.
Při provádění sanací vlhkosti zdiva bychom neměli spoléhat na jedinou
samospasitelnou metodu, ale případně kombinovat metody a zejména volit takové,
které budou ve výsledku slučitelné s vlastním fungování budov jako celků.
Nerespektování stavební historie a technologie není tedy, jak se někteří mylně
domnívají jen estetickým měřítkem problému. Mohou mít však negativní až fatální
vliv nejen na interiérové mikroklima a stav materiálů, ale projevit se i po statické
stránce. Protože primárně je oblast k transportování vody podzákladí, dotýkáme se
problematiky, jež se může projevit změnou jejích vlastností až k snížení její
únosnosti. Bohužel se tyto změny mohou projevovat v lepším případě dlouhodobě a
pomalu, mohou se ovšem ukázat i za relativně krátký čas.
4 Praktické příklady
4.1 Pálffyovský kaštiel v Malackách

Obr 1. Pálffyovský kaštiel v Malackách, severovýchodní pohled (foto M. Klempíř)

Během stáže na stavební fakultě STU v Bratislavě jsme se s kolegou Hnilicou setkali
s objektem zámku v Malackách. Tento objekt jako svou diplomovou práci zaměřili
Bc. Stanislav Garaj a Bc. Miroslav Bobok pod vedením Prof. Ing. Antona Puškára,
PhD.
Své poznatky čerpáme z osobní zkušenosti při prohlídce tohoto objektu i ze stavebně
technického průzkumu příslušných kolegů.
Město Malacky leží v Záhorské nížině, původně na obchodní cestě do Bratislavy, na
hraničním území mezi Uherským a Českým královstvím, náleželo králi. První zmínka
pochází z roku 1206.
Reprezentační šlechtické sídlo, původně barokní zámek je situovaný v areálu parku
anglického krajinářského typu, na mírně svažitém terénu. Hlavním průčelím je
orientovaný směrem k městu.
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4.1.1 Historie objektu
S osudy zámku je historicky spjatý šlechtický rod Pálffyovců. Počátky výstavby
objektu sahají do roku 1624, (1653 až 1656) (1663 až 1666) Jako stavebník je
zmiňován Pavol Pálffy, jako iniciátor není vyloučený ani Ján IV. Karol Pálffy.
Radikální přestavba objektu z počátku 19. století byla provedena v klasicistním slohu.
Úpravy se týkaly i zahrady.
Projekt stavby není známý, na jeho realizaci se mohl podílet stavitel Filiberto
Luchese – inženýr, architekt, stavitel, štukatér a geometr (1606-1666).
Po 1. světové válce darovali Pálffyové Malacký zámek františkánům, kteří v něm
zřídili internát pro žáky františkánského gymnázia. V letech 1944-45 tu byli
německým gestapem vězněni a týrání příslušníci SNP. Po roce 1957, byla v zámku
zřízena nemocnice.
Po přemístění nemocničních oddělení do nové budovy a navrácení objektu
františkánskému řádu zůstal objekt nevyužitý.
4.1.2 Tvar, půdorys a dispozice
Objekt má uzavřený blokový půdorys. Čtyřkřídlá budova svírá vnitřní nádvoří. Má dvě
nadzemní a dvě podzemní podlaží.
Všechny chodbové trakty procházejí objektem ze strany dvora, okna místností jsou
orientovaná k parku.
V objektu jsou čtyři schodišťové komunikace, každá v jednom křídle.
Hlavním křídlem je křídlo západní, orientované směrem k centru města, akcentované
i fasádní výzdobou.
4.1.3 Stavebně-technický stav objektu
Největším problémem objektu je změna jeho využití přeměnou na nemocniční
zařízení. Veškeré stavební a konstrukční zásahy byly prováděny bez ohledu
na fungování objektu jako celku. Jde zejména o problém vlhkosti. Valná většina
historických objektů byla prováděna s velkým citem a respektováním přírodních
procesů v interiéru i exteriéru a jejich vzájemnému působení. To bylo dáno zejména
velkou zkušeností stavitelů, předávaných z generace na generaci. Snahou bylo
vytvořit rovnovážný stav mezi působením vlhkosti a jejím přirozeným odvětráním
pomocí oken a ventilačních kanálů a průduchů.
Zazdívání nebo omezování funkčnosti těchto prostředků mělo velký vliv na akumulaci
vlhkosti v podzemních prostorách a jejich následné pronikání do okolních prostor
a konstrukcí. Po desetiletí nebyla tomuto problému věnována náležitá pozornost.
Veškerá případná opatření spíše stav zhoršovala než zlepšovala. Šlo například
o vkládání živičné hydroizolace na nejkřiklavěji poškozená místa. Tato nedomyšlená
opatření prakticky uzavřela vlhkost ve zdivu. Ta neměla možnost nejen odcházet na
povrch, ale ani přecházet do okolního prostředí.
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Tento stav pokračuje dodnes. Stále jsou veškeré ventilační možnosti utlumeny. Stavu
neprospívají ani ochranné prostředky proti vniknutí nepovolaných osob. Místo, aby
prázdný objekt byl maximálně otevřený a větral, valná část oken je uzavřena
dřevěnými okenicemi. Následkem těchto opatření je výrazná hodnota relativní
vlhkosti v suterénních prostorech (v 1. více než 90%, ve 2. téměř 100%). Z těchto
důvodů dochází k výskytu plísní na povrchu zdí. Dále degradace dřevěných podlah
i zbytků obložkových zárubní.
Dalším potencionálním problémem je protipožární nátěr konstrukce krovu. Bylo
zjištěno, že nátěrové prostředky obsahující především látky na bázi amonných solí
mají velmi negativní vliv na strukturu dřevní hmoty, tzv. rozvlákňování. Tímto
problémem se zejména zabývají Ing. Irena Kučerová, PhD., Ing. Martina Ohlídalová,
Bc. Eva Šemberová z VŠCHT v Praze. Nebudeme ho tu obsáhle popisovat.
Z výše uvedeného vyplývá, že objekt je dlouhodobým neudržováním v nepříliš
dobrém stavu. V současné době město Malacky uvažuje o vhodném využití. Jako
nejvýhodnějším (pro město) se nabízí přeměna na víceúčelový objekt. Měl by
obsahovat prostory sloužící městské správě a z větší části ubytovací zařízení (hotel).
Hlavním cílem by mělo být pokusit se v maximální míře omezit pronikání vlhkosti
a umožnění jejího odvětrání. Nejjednodušším způsobem by bylo obnovení
ventilačního systému.
Fyzickému stavu objektu by prospělo, kdyby se nerealizovaly některé záměry na
využití suterénu, zejména druhého, kde je zamýšleno zřízení bowlingové dráhy.
(další z variant je vinný sklep).

Obr 2. Pálffyovský kaštiel v Malackách pohled do krovu (foto M. Klempíř)

Obr 3. Pálffyovský kaštiel v Malackách - pohled do
prostor 2. suterénu (foto M. Klempíř)

4.2 Příklady využití historických budov ve městě Brně a jejich srovnání s
některými zahraničními realizacemi.
Město Brno bylo vždy silným průmyslovým centrem, jehož největší vzestup lze
historicky sledovat od revolučního roku 1848. Mezi tradiční odvětví průmyslu patřil
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textilní průmysl a vlnařství, pro které bylo Brno v polovině 19. století též nazýváno
moravský nebo rakouský „Manchester“.
První textilní manufaktura byla v Brně založena již v roce 17634). Druhým silným
odvětvím zde bylo strojírenství, zejména výroba zbraní, strojů, traktorů nebo turbín.
Ve městě však byly významné podniky i z průmyslu chemického, potravinářského,
apod. Vzhledem k dlouhé průmyslové tradici byly průmyslové areály často
soustředěny v intravilánu tehdejšího území města, které se postupně rozrůstalo,
takže se dnes nezřídka nacházejí v samém centru jihomoravské metropole.
Polistopadovým vývojem a změnou struktury průmyslu v České republice bohužel
brněnský průmysl značně utrpěl. Převážná část tradiční výroby zanikla, a to včetně
celosvětově známých značek, jako byla m.j. Zbrojovka Brno. Ve městě však lze
dodnes dohledat původní průmyslové objekty či celé areály, které jsou často
v neadekvátním stavu. Některé podniky byly asanovány v celém rozsahu, např.
Lakrumka Brno, na jejichž pozemcích byl vystavěn supermarket Kaufland, některé
podniky zanikly pouze z části, např. objekty Vlněny na ulici Cejl, které byly po požáru
z velké části odstraněny a nahrazeny opět supermarketem, tentokráte firmy Spar.
Velké opuštěné průmyslové areály, např. Mosilany nebo Zbrojovky Brno, však stále
zůstávají převážně nevyužity a na své zhodnocení teprve čekají. Je pozoruhodné, že
pokud byly bývalé průmyslové budovy adaptovány na jiný provoz, jednalo se
zejména o komerční obchodní prostory, přičemž ostatní využití bylo pouze
marginální, například přestavbou na byty, apod.
Zejména v zahraničí však lze kromě očekávaného komerčního využití staveb doložit
také řadu podnětných realizací, při kterých byly stavby adaptovány na nejrůznější jiné
účely.
Ve Velké Británii lze na příkladu doků Albert Dock v Liverpoolu prezentovat adaptaci
na turisticky atraktivní centrum nejen s komerčními prostory a galeriemi, ale například
též se světoznámým muzeem „The Beatles Story“, viz obr. 6 Kromě běžného
sekundárního využití historických objektů, které lze ostatně dohledat na celém světě,
může britské stavitelství překvapit například poměrně běžnému světskému využití
kostelů, adaptovaných na restaurace nebo dokonce na vysokoškolské koleje a
přednáškový sál, viz St Georges Church Lecture Theatre, který nyní náleží do
komplexu budov The University of Sheffield, viz obr. 8 a 9. Kuriozitou zde pak mohou
být drobné adaptace například požárních stanic, apod. viz obr. 7. Je sice pravda, že
Velká Británie disponuje většími finančními možnostmi než Česká republika, ale na
britských příkladech lze jednoznačně doložit i „určitou hrdost“ na své dědictví, v tomto
případě průmyslové, a snahu o maximální dochování hmoty původních objektů i za
cenu náročnějších stavebních úprav.
Z brněnského prostředí můžeme uvést jednu stavbu, která je v metropoli dodnes
předmětem odborných i laických debat, a tou je Galerie Vaňkovka Brno5). Galerie
Vaňkovka je nákupní a společenské centrum, které zabírá plochu 28 800m2 a je
v něm obsaženo 130 obchodních jednotek, 1000 parkovacích stání a technické
zázemí objektu. Galerie Vaňkovka byla otevřena 23. 3. 2005 a nachází se v areálu
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původní strojírenské továrny, kterou 21.března roku 1865 založil Friedrich Wannieck.
Nově vybudovaná obchodní část Galerie Vaňkovka je však pouze jedna část
komplexu, ze kterého se dodnes dochovaly pouze některé zrestaurované
novogotické industriální objekty, a to Wannieck Gallery v prostorách bývalé strojírny,
Slévárna Vaňkovka a administrativní budova továrny. V historických prostorách tak
nyní sídlí nejen víceúčelové sály, galerie současného umění a drobné provozovny,
ale také administrativní část organizace Jižní centrum Brno, a.s.
Komplex budov tak představuje svérázný příklad adaptace bývalé továrny na potřeby
současného obyvatele města, jež zahrnuje nově vystavěnou část na pozemku
asanovaných továrních budov a také zrestaurované historicky cenné původní stavby,
přičemž celý komplex budov dotváří architektonicky ztvárněné okolí s upravenými
zpevněnými plochami a zelení. K výjimečně úspěšné adaptaci a výstavbě staveb pro
komerční účely přispěla nepochybně i vynikající lokalita stavby, která tvoří
organickou spojnici mezi brněnským hlavním nádražím, které je nyní takřka v centru
metropole, a nedalekým autobusovým nádražím Zvonařka.

Obr 4. Vaňkovka-celkový pohled

Obr 5. Vaňkovka-průběh čištění
cihelného zdiva

Obr 6. Albert Dock, Liverpool (Velká Británie) –
Příklad adaptace prostorů bývalých doků na
komerční prostory a m.j. na muzeum „The
Beatles Story“ (foto L. Kalousek)
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Obr 7. Sheffield (Velká Británie) – příklad
adaptace bývalé požární stanice na
restauraci (foto L. Kalousek)
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Obr 8. a 9. Jeden z mnoha příkladů adaptace bývalých kostelů na prostory sekulárního
charakteru. Zde St Georges Church Lecture Theatre (Sheffield, Velká Británie) - kostel
adaptovaný na přednáškový sál a studentské koleje (foto L. Kalousek)

5 Závěr
Cílem kapitoly bylo upozornit na závažný problém dneška z pohledu sanací
stavebních objektů i komplexů. Stručně jsme zmínili sanační metody. Hlavním bodem
bylo uvést několik málo příkladů a zamyslet se nad filozofií přístupu k těmto objektům
u nás i v zahraničí.
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Rekultivace důlních brownfieldů a jejich dopad na stávající sídla
Former mining areas rehabilitation and its existing built-up area affects
Ing. Martin Havlice

Katedra geotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, martin.havlice@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Příspěvek stručným způsobem informuje o současných koncepcích rekultivací
důlních brownfieldů zejména v Ústeckém kraji. Ve studiích a projektech budoucího
využití území zbytkových jam povrchových uhelných lomů převažují hydrické
způsoby rekultivace. Jejich provedení zásadním způsobem změní zejména
hydrogeologické a odtokové poměry území. Okolní města a obce se často nachází
v bezprostřední blízkosti hrany lomu. Očekávaný vzestup hladiny podzemní vody a
změna odtokových poměrů bude ovlivňovat stávající zástavbu realizovanou
v dlouhodobě odvodněných základových poměrech. Příspěvek dále zmiňuje
konkrétní případ města Duchcova.
ABSTRACT:
This article gives short information about open coal mine contemporary rehabilitation
concepts especially in “Ústecký” department. Actual strategies and concepts of future
land use prefer a hydric revitalization. Significant change of hydrogeology and flow
conditions may cause raising level of groundwater in large area. Surroundings cities
and municipalities are often located close to the edge of coal pit mine. The expected
increase of groundwater level and change flow conditions will affect existing built-up
areas, which were realized in long-time drainage foundation conditions. Duchcov city
example is present there.
1 Úvod – krajina jako pokus
Regiony a území dotčená těžbou nerostných surovin zažívají ve své historii druhou
převratnou změnu, ovlivňující zásadním způsobem vzhled a charakter krajiny, životy
lidí a rozvoj sídel. První změnou bylo zahájení intenzívní těžby surovin, zejména
povrchové. Druhým zásadním momentem je proces napravující předchozí změny,
které dnes chápeme jako devastaci krajiny. Proces rekultivací a revitalizací území
dotčených ploch je nejen nutností a velkou příležitostí, ale především velkým
experimentem a pokusem. S něčím podobným se lidé, ani krajina nemusela dosud
vyrovnávat. Chybí tedy srovnání a hlavně poučení z předchozích chyb. Jako proces
těžby a otvírání dolů měl kromě silně vnímaných negativ i pozitivní stránky v podobě
vlastních energetických surovin, tak proces nápravy škod sebou paradoxně kromě
očekávaných přínosných efektů nese i neočekávané nechtěné důsledky.
V následujících odstavcích budou některé důsledky na krajinu a sídla naznačeny.
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V souvislosti s odbornou činností autora článku bude pozornost více věnována
důsledkům vodních rekultivací.
2 Zahlazování následků antropogenní činnosti
Člověk svojí činností způsobuje významné zásahy do všech přírodních složek již
několik staletí. V posledních 150 letech však se průmyslová a těžební činnost stala
natolik intenzivní, že minimálně na stejně dlouhou dobu zcela zásadně ovlivnila život
a charakter dotyčného území. Těžba nerostných surovin v povrchových dolech pak
zcela mění charakter a využití krajiny.
S intenzifikací průmyslu a těžby surovin se velice záhy objevil požadavek na obnovu
původního vzhledu a funkce, zejména v souvislosti se zemědělskou půdou. Málokdo
ví, že již Obecní horní zákon vydaný Františkem Josefem II. roku 1854 obsahoval
požadavek, aby majitelé dolů postižené pozemky po skončení těžby napravili zpět
k původnímu účelu. Na konci 19. století probíhaly dokonce masové protesty lidí,
zejména sedláků, proti záboru pozemků a devastaci krajiny těžební činností. Veškerá
náprava však byla prováděna pouhou výsadbou nenáročných dřevin do těžebních
jam.
Snahy o nápravu území postižených těžbou jsou tedy staré přibližně 150 let. Dnes
tento proces označujeme pojmem „rekultivace“. Rekultivace je v podstatě soubor
všech postupů a činností, které mají za úkol zahladit negativní antropogenní zásahy
do přírody včetně snahy o obnovení biologických funkcí v uměle pozměněné krajině.
V případě území postiženého povrchovou těžbou nerostných surovin jde především o
zbytkové jámy a výsypky nadložních vrstev.
V současné době známe různé způsoby rekultivací. Jsou závislé zejména funkci,
kterou od rekultivovaného území očekáváme a požadujeme. Vybírat si však
nemůžeme libovolně. Značně omezující jsou zejména geologické a hydrogeologické
podmínky.
2.1 Druhy rekultivací
Způsob provádění rekultivací můžeme rozdělit podle několika různých hledisek.
Prvním z nich jsou konkrétní prováděné úpravy:
- úpravy technické
- úpravy biologické
Technické úpravy jsou základní a nezbytnou součástí rekultivací. Jedná se zejména
o terénní úpravy formou přesunu zemin, jejich ukládání, rozprostírání a hutnění,
úprava sklonu svahů apod. Patří sem veškeré další zemní práce, především využití
skryté ornice. Úpravy jsou vykonávány s využitím těžké techniky: dozery, buldozery,
příkopové pluhy, frézy.
Biologickými úpravami pak rozumíme opatření ovlivňující fyzikální a chemické
vlastnosti půd (kyselost, struktura), provádění hnojení a dodávání živin do půd. Patří
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sem i klasické agrotechnické práce jako kypření, smykování, válcování.
Nejdůležitějším biologickým opatřením je výsadba a pěstování plodin.
Druhým hlediskem rozlišování rekultivací je funkce lokality dle druhu využití půdy,
tedy to, co bude obyvatele postiženého regionu zajímat vždy nejvíce. Rozlišujeme
následující druhy rekultivací:
- zemědělské
- lesnické
- vodní neboli vodohospodářské či hydrické
- rekreační
- přírodě blízké
- ostatní výše neuvedené způsoby
V dřívějších dobách byla jednoznačně preferována rekultivace zemědělská, tedy
obnovení polí a produkční funkce. Tlak na maximální využití půdy vedl dokonce
k uzákonění povinnosti preferovat tento způsob. Díky tomu se začala vysoce cenit
svrchní kulturní část půdy, tedy ornice a začala být povinně separována a
schraňována k zpětnému použití. Zemědělské rekultivace se uplatňují ve vyšších
polohách výsypek na vhodně situovaných svazích. Objevují se i speciální formy jako
sady a vinice.
Přes preferování zemědělských využití rekultivované krajiny je plošně nejvíce
zastoupena forma rekultivace lesnické. Velké části ploch výsypek a svahů
zbytkových jam totiž nelze rozumně využít pro zemědělskou činnost. Logickým
vyústěním je tak výsadba lesů a tím zejména protierozní ochrana půd a vytváření
ekologické stability půd a krajiny. V počátcích snahy o výsadbu dřevin, zejména
vhodných původních porostů, narážely na nevhodnost materiálu výsypek pro tyto
náročnější dřeviny (javory, duby, lípy apod.) a uplatňovali se tak pouze dřeviny
pionýrské (bříza, topol, osika). Problémem byla také absence kontaktu výsypkových
těles s hladinou podzemní vody a tedy usychání celých vysázených porostů.
Lesnická forma rekultivace je upřednostňována od 90. let 20. stol.
Vodní rekultivace je „hitem“ od 90. let 20. st. Pod tímto typem se skrývá nejenom
zřizování malých vodních nádrží na výsypkových tělesech a zatápění zbytkových jam
povrchových dolů, ale také obnova říčních ekosystémů dříve přeložených či dokonce
zatrubněných vodních toků a dále úprava a zvyšování vodní bilance. Budují se proto
drobná vodohospodářská díla jako otevřené nezpevněné nebo zpevněné příkopy,
drény, štěrková odvodňovací žebra s vazbou na přirozenou nebo uměle vytvořenou
hydrickou síť. Důležité jsou retenční nádrže – poldry, zřizované na výsypkách za
účelem regulace odtoku vody a zachycení erozního sedimentu, zejména v období
vysokých srážek.
Nové rozsáhlé plochy získané ukončením těžební činnosti však přinášejí i jiné
možnosti jejich využití. Takové, které mohou lidem žijícím v této devastované krajině
nahradit mnoho z funkcí a příležitostí, které byly v minulosti obětovány těžbě surovin.
Hovoříme o tzv. rekreačních rekultivacích, jako budování a výstavba rekreačních
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oblastí, areálů a sportovišť, zábavních parků, cyklostezek a pěších turistických tras,
ale i golfových hřišť, nová letiště apod.
Rekultivace přírodě blízké jsou nejmladším způsobem přístupu v zahlazování stop
po hornické činnosti. Jde o maximální využití schopností přírody a krajiny. Lokalita
opuštěná člověkem velice rychle začne zarůstat a nastupuje proces přirozené
sukcese, jehož výsledkem jsou často cenné biotopy hostící řadu druhů ohrožených
organizmů v závislosti na typu stanoviště, které se zde vyvinulo. Přirozeně a levně se
tak tvoří přírodně velmi cenné mokřady, mělká jezírka, stepní porosty, kvalitní pestrá
travní společenstva apod. Podobné biotopy v naší krajině chybí a zde tak nachází
často vzácná fauna i flora svoje útočiště a životní prostor. Porosty jsou kvalitnější,
pocházejí z okolních běžných druhů. Invazním druhům se na chudých půdách
povětšinou nedaří, na rozdíl od zemědělsky či lesnicky rekultivovaných umělých
tvarů. Jednoduše řečeno, není vždy třeba vynakládat veliké prostředky na dosažení
stabilní krajiny. Tento způsob se jeví jako vhodný zejména pro menší povrchové doly.
Na tento typ rekultivace však nemyslí naše právní úprava. Dosud platný „horní“
zákon z roku 1988 ukládá těžebním společnostem povinnost vytvářet úrodné půdy
na místě důlních děl. Nákladné investice pak zcela zlikvidují to, co si přírody sama
vytvořila.

obr 1. – plánovaný podíl typu rekultivovaných ploch lokalit v majetku
Severočeských dolů, a.s., zdroj: www.sdas.cz

2.2 Vodní rekultivace zbytkových jam v Ústeckém kraji
Vodní formy rekultivací byly vždy doprovodné ostatním a plošně zabíraly malé
plochy. Jak však přibývá vyuhlených dolů a s nimi obrovských zbytkových jam, které
ani nemohou být vyplněny výsypkovým materiálem pro jeho nedostatek (!), začalo se
za nejvhodnější řešení považovat jejich zatopení a vytváření řetězce rybníků a
vodních nádrží. Dnes se dokonce hovoří o nových jezerních krajinách. Příkladem je
náš Ústecký kraj, či bývalý hnědouhelný revír u saského Lipska. V odborných
materiálech se dokonce lze přímo dočíst, že vodohospodářská nebo také hydrická
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rekultivace je technologický postup zatápění zbytkové jámy po povrchové těžbě v
lomech na uhlí.
Vodní prvky v krajině jsou nedílnou součástí její stability. Ovlivňují výrazně pozitivně
mikroklimatické poměry, vytvářejí vhodné místo pro život mnoha organismů. Vodní
plochy jsou navíc atraktivní pro obyvatele okolních sídel pro svůj rekreační potenciál.
Tím je vytvářena v současné době „společenská objednávka“ budoucího využití
území, která má zásadní význam zejména při plánování konkrétních rekultivačních
projektů.
První takovou rekultivační vodní nádrží byla vodní nádrž Matylda v bývalém lomu
Vrbenský na Mostecku. V současné době je téměř dokončeno napouštění nádrže
Milada u Chabařovic. V roce 2008 započalo napouštění zbytkové jámy lomu Most –
Ležáky. V místě zbouraného starého města Mostu tak vzniká jezero Most
s projektovanou plochou vodní hladiny dosahující 311 ha. V delším časovém
horizontu je plánováno zatopení zbytkových jam lomu ČSA, Bílina a Vršany na
Mostecku, na Chomutovsku pak Březno-Libouš a Jan Šverma.
Tyto veliké vodní plochy výrazným způsobem ovlivní hydrogeologické poměry
v území. Okolí zbytkových jam bylo po dobu až 150 let odvodněno. Hladina
podzemních vod byla výrazně snížena. Přirozené drenážní báze byly nahrazeny
právě dnem zbytkových jam. Po napuštění jezer však hladina podzemní vody
výrazně stoupne a změní se proudění podzemní vody, která si bude hledat jiný
přirozený odtok. Navíc vnější i vnitřní výsypky působí v podstatě jako nepropustné
prostředí. To vše může vést až k ovlivnění stávající výstavby okolních sídel, které se
nacházejí v těsné blízkosti dřívějších dolů.
3 město na „hraně“ - Duchcov
Město Duchcov leží v Ústeckém kraji vzdáleno přibližně 5 km jihozápadně od
lázeňského města Teplic. Žije zde necelých 9 tisíc obyvatel. Již roku 1763 je
v blízkosti města otevřen první uhelný důl. Těžba uhlí byla často prováděna i
obyvateli města pomocí malých dobývek, či přímo ze sklepů domů. V prostoru města
se totiž nalézá výchoz uhelné sloje a místy bylo tak uhlí snadno dostupné takřka
z povrchu. Rozmach těžby hnědého uhlí nastal však až v 19. století zejména po
přivedení železnice roku 1867. V bezprostředním sousedství města Duchcov vzniklo
v minulosti několik povrchových dolů. Město je tak ze tří stran poznamenáno těžební
činností. Zásadní vliv to mělo zejména na infrastrukturu a vazby s okolím. Například
byla přeložena železniční trať z Duchcova do Bíliny mimo město. Tím ztratilo funkci
dosavadní nádraží s velikou výstavní budovou, z které je dnes ruina. Navíc městu
hrozil zánik stejně jako mnoha sídlům před ním. V rámci průzkumu a přípravy těžby
byla dokonce v roce 1958 zbourána budova barokního špitálu náležející do areálu
duchcovského zámku a zlikvidována část zámecké zahrady. V nejbližším okolí
zanikla např. obec Hrdlovka, část starých Ledvic, staré Zalužany, osada Liptice a
další sídla či jednotlivé stavby a samoty.
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obr 2. – historická mapa duchcova a okolí s patrnou budovou zbořeného špitálu

Ve všech povrchových dolech již byla ukončena těžební činnost a byly zasypány
výsypkovým materiálem. Výjimkou je povrchový důl Julius Fučík na jihovýchodní
straně města. Provoz povrchového lomu Fučík byl ukončen v roce 1977. V rámci
zahlazování následků těžební činnosti je zde plánovaná hydrická rekultivace
zbytkové jámy vyuhleného povrchového hnědouhelného lomu v bezprostředním
sousedství města. Vodní nádrž „Ledvický rybník“ s předem stanovenou kótou hladiny
200 m n. m. a rozlohou vodní plochy 78,7 ha je zanesena v rekultivačních plánech a
územním plánu Duchcova z r. 2008.

výsypka
Václav

výsypka
Pokrok

lom Fučík

obr 3. – okolí Duchcova ze tří stran postižené těžbou hnědého uhlí
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V důsledku dlouhodobé intenzivní těžební činnosti v okolí města došlo k trvalému
poklesu hladiny podzemní vody. Těžební činnost výrazně zasáhla do odtokových
poměrů v oblasti, kdy přirozené drenážní báze v podobě Klášterského a Oseckého
potoka byla nahrazena právě těžebními jámami. Snížení hladiny podzemní vody
mělo pozitivní vliv na historickou zástavbu městského jádra a další výstavba se
taktéž realizovala v odvodněných podmínkách. Ukončení těžební činnosti a dosypání
vnitřních výsypek do zbytkových jam způsobilo opětný nástup hladiny podzemní
vody. Tělesa výsypek totiž přerušila gravitační odtok mělkých podzemních vod.
V podstatě jediný způsob gravitačního odvodnění je tvořen dnem zbytkové jámy
Julius Fučík a Oseckým potokem, který však také ústí do jámy. Hladina podzemní
vody se v Duchcově dnes pohybuje 2 – 5 m pod terénem. V nejnižším bodě dokonce
vystupuje nad terén a musí se trvale čerpat (areál Kovosreal, s.r.o.).
Realizací vodní nádrže může dojít k dalšímu zvýšení hladiny podzemní vody a
změně odtokových poměrů v oblasti. Pro prognózování úrovně hladiny podzemní
vody je tak potřeba vytvořit model ustáleného proudění podzemní vody. Model
prodění je v současnosti vytvářen autorem tohoto příspěvku v prostředí softwarového
produktu GMS.

4 Závěr
Regiony, sídla i krajina Severních Čech jsou silně poznamenány povrchovou těžbou
uhlí a doprovodným průmyslem. V souvislosti s postupným útlumem těžby díky
vyuhlených lomů, či vzhledem ke stále platným územním limitům těžby dostává tento
kraj novou šanci. Byly zde devastovány přírodní i kulturní hodnoty, přerušeny vazby,
přesídleni lidé. Prostor mělo pouze uhlí. Dnes se tento prostor vrací zpět. Rekultivace
důlních brownfieldů, jak se někdy nazývají uzavřené doly, ovlivní podobu krajiny a její
funkci. Je třeba řešit, pro koho a jak bude využívána. Každá veliká změna sebou
nese pozitivní stránky, ale i ty nežádoucí. V příspěvku byla naznačena možnost
negativního vlivu vodních revitalizací v podobě vodních nádrží ve zbytkových jámách
v souvislosti se vzestupem hladiny v dlouhodobě odvodněném území. Atraktivita
vodních ploch je však nesporná. Otázkou tedy nemusí být samotná existence
nádrže, ale zejména její velikost a úroveň hladiny. Jejich význam jako rekreačního
zázemí pro obyvatele tohoto dlouhodobě neatraktivního regionu je nesporná. Může
být i motivačním faktorem pro návrat lidí do měst a obcí, z kterých po celá desetiletí
spíše mizeli. Může být stimulován vznik nových pracovních míst a tím rozvoj
dotyčných sídel. Tím se splní další nezbytná podmínka k úspěšnému návratu území
dotčeného těžbou – jeho revitalizace. V krajině budou žít lidé, budou vytvořeny
podmínky pro fungování přírodních složek a obnovené území tak bude sloužit svému
účelu.
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Příspěvek byl zpracován v rámci řešení Výzkumného záměru
MSM6840770005 „Udržitelná výstavba“, WP1 Výstavba na brownfields.

VZ

04
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Důl Zollverein, Německo příklad revitalizace průmyslové památky UNESCO
Mine Zollverein, Germany an example of UNESCO industrial monument revitalisation
Ing. arch. Alena Hanzlová; Doc.Ing.arch. Alena Mansfeldová, CSc.

o. s gaaleriie.net, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, hanzlova@volny.cz;
Katedra urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7,
166 29 Praha 6, alena.mansfeldova@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Program oživení dolu Zollverein, památky zapsané od r. 2001 do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO, se zaměřuje na kulturu: především na
design. Ke spolupráci byli přizváni vynikající architekti: územní plán Zollverein a
Regionální muzeum Severního Porýní-Westfálska vypracoval Rem Koolhaas (OMA);
Design centrum Severního Porýní-Westfálska navrhl Sir Norman Foster (Foster +
Partners).
Součástí programu oživení dolu Zollverein je i jediná novostavba Školy
managementu a designu v Zollverein od japonských architektů Kazuyo Sejimy a
Ryue Nishizawy (SANAA).
ABSTRACT:
The revival programme of mine Zollverein, which has been a part of UNESCO World
Heritage List since 2001, is mainly focused on culture and design. Famous architects
were invited to cooperate: Zollverein Master Plan and Museum of Cultural and
Natural History were designed by Rem Koolhaas (OMA); Design Center of North
Rhine-Westfalia was designed by Sir Norman Foster (Foster + Partners).
The School of Managment and Design by Japanese architects Kazuyo Sejima and
Ryue Nishizawa (SANAA) is the only new building of the revival program at Zeche
Zollverein.

1
Zollverein
Zollverein znamená v němčině celní unie. Celní unie vznikla v r. 1834. Zakladatel
dolů, Franz Haniel, byl nadšený, že nemusí platit daně, a proto pojmenoval svůj nový
důl po celni unii - Zollverein.
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obr. 1 - Zollverein, věže Malakov

1.1
dějiny
Dějiny Zollverein se od samého začátku podobaly dějinám Porúří. Začaly v polovině
19. století, stejně jako vývoj tohoto průmyslového území. Je tu několik dolů, šachet
Zollverein, nad těžebním územím o rozloze 14 km2. Ve 20. letech 20. století se
Německo ocitlo v hluboké hospodářské krizi, a proto se majitelé dolů rozhodli otevřít
další nový důl, který byl obrovský.
Nový areál byl postaven v letech 1928 - 1932 a stal se nejmodernějším,
nejefektivnějším a největším hlubinným uhelným dolem v Evropě. Produkoval 12 000
tun uhlí denně. Architekti se jmenovali Fritz Schupp a Martin Kremmer. Důl byl
postaven ve stylu nového funkcionalismu, který měl prokázat moderní cítění velmi
konzervativní třídy ocelářů a majitelů dolů.
Byl v provozu do r. 1986, pak byl kvůli klesajícím cenám uhlí uzavřen. Celý areál měl
být srovnán se zemí. Díky značnému úsilí skupiny akademiků byl celý areál
prohlášen nejprve průmyslovou památkou a v r. 2001 byl zapsán do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Město Essen a země Severní Porýní-Westfálsko měly problém prohlásit důl za
památku, protože se obávaly nákladů, které za to budou muset zaplatit. A měly
úplnou pravdu, protože renovace celého území stála až dosud 150 milionů euro
(necelé 4 miliardy korun).
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obr. 2 - Zollverein, prádelna uhlí

1.2
plány do budoucna - konzervace a program na nové využití
V r. 1986 byla ustanovena malá skupina expertů z různých oborů, která vytvořila
plány, jak se má toto území dál využívat. Pracovní skupina měla také za úkol
vymyslet, jak by obnovený důl Zollverein mohl pomoci svému okolí. Tato okolní
území jsou velmi problematická, kvůli stárnoucí populaci, mnoha cizincům a lidem
s nízkými příjmy. A proto by projekt také měl příznivě ovlivnit celou severní část
Essenu. Změny, kterých se zatím v tomto ohledu dosáhlo, jsou jen pozvolné.
Koncepce od počátku počítala s novým využitím pro účely designu, kultury, historie a
památkové ochrany. Ke spolupráci byli přizváni slavní architekti. Územní plán
zpracoval Rem Kolhaas.
První etapa plánu měla být hotova do r. 2010, kdy bude Porúří Evropským kulturním
městem. R. 1997 bylo v bývalé kotelně otevřeno Design centrum, které projektoval
Sir Norman Foster / Foster + Partners. Na Školu managementu a designu byla
v r. 2004 vypsána mezinárodní soutěž, kterou vyhráli japonští architekti Kazuyo
Sejima a Ryue Nishizawa / SANAA. Škola zahájila činnost v létě r. 2006. Regionální
muzeum přírody a historie bylo otevřeno v r. 2008 a zcela dokončeno v r. 2010.
Stavbu navrhl architekt Rem Koolhaas / OMA a stálou expozici na téma přírodních a
kulturních dějin regionu navrhlo studio HG Merz Architekten Museumsgestalter.
Funguje také naučná stezka pro lidi, kteří navštěvují průmyslové stavební památky
tohoto dolu, a je velmi úspěšná. Nejnovější statistika udává 100 000 lidí ročně, kteří
tudy projdou s průvodcem. Počet návštěvníků vzrostl poté, co se důl dostal na
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Seznam světového kulturního dědictví. Ale ve skutečnosti tudy projde mnohem víc
neregistrovaných návštěvníků.
Čtvrtým elementem je rozvoj designu. Zollverein se snaží přilákat malé společnosti,
které se zabývají designem, aby se zde usadily. Tato část plánu je také celkem
úspěšná.
1.2.1 Evropské město kultury roku 2010
Areál Zollverein se stal hlavním centrem pro Evropské město kultury roku 2010. Je
zde informační kancelář a návštěvnické centrum, odtud se lidé rozcházejí po celém
území.

obr. 3 - Zollverein, jedna z bývalých těžních věží
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2

Škola managementu a designu v Zollverein

2.1
umístění stavby
Umístění stavby bylo dáno generelem z ateliéru OMA, od Rema Koolhaase. Generel
byl přizpůsoben faktu, že se původní uhelný důl dostal na Seznam světového
dědictví UNESCO. Bylo stanoveno, že se uvnitř původního areálu nemá stavět žádná
novostavba. Ale vně areálu bylo vyznačeno několik bodů, kde se má dít něco
nového. Místo, kde stojí škola, je jedním z těchto bodů, které byly dány územním
plánem. Stavba si klade za cíl zachovat ducha původních staveb tohoto místa. Za
posledních 50 let je to první novostavba postavená v Zollverein.

obr. 4 - Škola managementu a designu v Zollverein

2.2
hlavní myšlenka
Hlavní myšlenkou této stavby je vytvořit novou vstupní situaci k původnímu uhelnému
dolu. Když Sejima a Nishizawa poprvé navštívili tento starý uhelný důl, blízkost, síla a
kubická forma těchto starých budov ve stylu Bauhausu na ně udělala silný dojem. A
tak se rozhodli využít toto místo k vytvoření nové silné přítomnosti moderním
způsobem.
Stavba tvoří takřka krychli, půdorys je 35 x 35 metrů, výška 34 metry. Je tvořena
podlažími naskládanými jedno na druhé, která mezi sebou nejsou spojena.
Od samého počátku tu nebyl přesně definovaný program. Investor vždycky říkal, že
hledá partnera, který by dál rozvíjel jeho myšlenku školy spolu s myšlenkou na
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stavbu této školy. Takže na začátku byla základní představa, jaká má škola být, a ta
se rozvíjela ve velmi těsné spolupráci s investorem.
Záměrem architektů je nabídnout velmi neutrální, otevřený prostor, který by mohl být
libovolně používán. Každé patro má odlišnou výšku, tou by měl být vyjádřen
charakter prostoru.
2.2.1 interakce mezi vnitřkem a vnějškem
Interakce mezi exteriérem - sousedstvím, přítomností uhelného dolu - a novostavbou
je jedním z principů stavby. Autoři se snažili dát stavbě abstraktní tvar krychle, který
by přímo nepředváděl navenek, co se odehrává uvnitř. Takže tato interakce mezi
interiérem a exteriérem by měla být tak trochu tajemstvím, neměla by být snadno
čitelná zvenčí.
2.2.2 fasády
Když se na stavbu díváte zvenčí, vidíte okna nahodile rozmístěná, která ukazují
hodně otevřeného prostoru a hodně uzavřeného prostoru. Tato zdánlivá "nahodilost"
nebyla zcela náhodná. Byla vyvinuta v úzké spolupráci s investorem, vzhledem ke
slunečnímu svitu a také podle toho, co se odehrává uvnitř.
2.3
střecha - střešní zahrada
Střešní zahrada je prostorem navíc, který nebyl v programu, a okamžitě si všimnete,
že tu nejsou jen 4 fasády, je tu 5. fasáda, střecha. Tato 5. fasáda je velmi důležitá,
protože budova byla navržena jako krychle. Krychle je uzavřená, nemá na střeše
otevřené místo. Měla by umožňovat různé využití, např. konání výstav, předávání
diplomů. Je také otevřená pro veřejnost, aby si tu užívala výhledu na okolí.

obr. 5 - Škola managementu a designu v Zollverein, střešní zahrada
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2.4
3. patro
Ve 3. patře jsou kanceláře a sídlí tu všichni školní zaměstnanci. Toto patro má
běžnou výšku kanceláří; tedy 3,15 m, Investor požadoval různou velikost pracovišť, a
proto architekti vzali jako základní síť rozměry vertikálních jader a nabídli tři různě
veliké prostory. První je 1 x 1 pole sítě - 25 m2, dvojitý prostor - 50 m2, a pak dvakrát
dvojitý - 100 m2.
2.4.1 princip prostoru
Autoři se snažili dosáhnout toho, aby každá z těchto kanceláří měla přístup
k jednomu z patií, takže je tu vždy spojení pracovních míst s venkovním prostorem.
Zezhora přichází světlo a také se tu nabízí možnost pro místo krátkého oddechu.
V prostředku je velká konferenční místnost. Příčky jsou ze skla, kvůli průhledům.
Chodba probíhá po vnějším obvodu celé stavby, spojuje kanceláře uvnitř a také
poskytuje možnost odstupu mezi sklem a fasádou. Fasáda tak zůstává nedotčena.
2.5
2. patro
Atmosféra v tomto patře má být klidná a tichá, aby se tu studenti mohli soustředit
na studium. Je tu několik seminárních místností, integrovaných doprostřed prostoru.
Jsou soustředěné kolem jednoho jádra. Je tady malá hala a knihovna.

obr. 6 - Škola managementu a designu v Zollverein, 2. patro
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2.6
1. patro
V prvním patře je kreativní studio. Je tu čistá výška podlaží 9,8 m. Záměrem bylo dát
tomuto prostoru co největší volnost, přivést sem světlo z různých směrů a poskytnout
různé možnosti aktivit.
2.6.1 tenké zdi
Obvodové zdi mají tloušťku jen 30 cm.. Autoři si přáli, aby zeď byla skoro jako kůže,
membrána mezi interiérem a exteriérem. Nechtěli, aby zdi tvořily bariéru. Takže
během projektování byla tloušťka zdi jedním z hlavních problémů, který řešili
společně s inženýry a také s konzultantem na energii.
2.6.2 vytápění
V bývalém uhelném dolu se z hloubky 1 000 m musí neustále odčerpávat voda, která
má konstantní teplotu. Tato voda se vypouští do blízké řeky a její energie je proto
ztracena. Architekti se rozhodli použít malou část této energie k zateplení stavby.
A z toho nápadu rozvinuli sálavý systém vytápění, zapuštěný do betonových stropů,
které potřebují hmotu, aby v sobě uchovaly energii a vypustily ji, když bude potřeba.
V létě se touto energií stavba chladí a v zimě vyhřívá.
2.6.3 teplá voda z dolů místo izolace ve zdi
Konzultant na energii navrhl, aby stejný systém, jaký je používán ve stropech, byl
použit také ve zdech. To znamená zapustit hadice napuštěné teplou vodou
získávanou z dolu do obvodových zdí a použít je jako izolaci pro celou stavbu.
2.6.4 stavební materiál - beton
Beton jako stavební materiál nebyl dán od samého začátku. Volba materiálu byla
otevřená. Podstatné bylo dosažení abstraktního dojmu. Ten umožní materiál, který je
možné formovat. Architekti chtěli především dosáhnout pocitu lehkosti a ten ještě
podtrhuje "náhodilé" rozmístění oken.
2.6.5 krychle - konstrukce
Díky tomu, že architekti spolupracovali s inženýry od samého začátku, podařilo se jim
postavit zdi bez vnějších spojů. Aby umožnili nezbytné pohyby, které zeď potřebuje,
odpojili konce stropů v rozích od zdí, takže se rohy mohou stále pohybovat a
přenášet síly, které vznikají ve zdi při různých teplotách v létě a v zimě mezi stropní
konstrukcí a venkem. To umožnilo vystavět vnější zeď bez spojů a stropy připojit až
po dostavění obvodových zdí. Tak se zvenčí nepozná, kde jsou stropy ukotvené
do zdi. Pozorovatel venku nevidí, co se děje uvnitř.
2.6.6 technické vybavení integrované do stropů
Do celé stavby jsou navržené duté podlahy, do kterých je integrované veškeré
technické vybavení bodovy.
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2.6.7 okna
Jsou tu čtyři různé velikosti oken, od 1,5 metru, přes 2 metry, 2,5 metru až do 3
metrů. Jen několik oken se dá částečně otevřít, kvůli požární bezpečnosti. Záměrem
bylo dostat do budovy zvuk přicházející zvenčí, který také umocňuje interakci
s okolím.
Celou myšlenku abstraktního dojmu by úplně zkazilo, kdyby byly okenní rámy zvenčí
viditelné. Proto byly okenní rámy umístěné dovnitř. Zvenčí jsou to pouhé otvory.

obr. 7 - Škola managementu a designu v Zollverein, 1. patro

obr. 8 - Škola managementu a designu v Zollverein, 1. patro
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2.7

přízemí

2.7.1 funkce
V přízemí jsou umístěny všechny veřejné prostory. Kavárna umístěná směrem
k uhelnému dolu. Je tu auditorium, které je zapuštěné do podlahy a mírně stupňovité.
Jsou tu výstavní plochy umístěné u stěny směrem k ulici.
2.7.2 vstup
Stavba není nijak orientována, vstupy do budovy jsou umístěné na všech čtyřech
stranách, takže lidé mohou vejít, kudy se jim zachce.
2.7.3 spojení s lidmi ze sousedství
Sousedé a veřejnost jsou zváni k návštěvě budovy a k diskuzi se studenty, kteří tu
mohou vystavovat své práce pro veřejnost. Také je tu možnost vystavovat, co se
děje v okolí, takže i studenti mohou vidět, co se děje v sousedství. Auditorium si
mohou pronajímat lidé nebo spolky zvenčí, promítat zde filmy, nebo je možné jej
využívat jako klub pro mladé. Tento prostor má sloužit ke scházení lidí.
2.7.4 auditorium
Auditorium sestává ze dvou skleněných vrstev, které mají mezi sebou mezeru, kvůli
zvukové izolaci mezi vnitřkem a vnějškem. Architekti mírně - o 3°- posunuli vnitřní
skleněnou vrstvu, takže není plochá a poskytuje skutečně dobrou akustiku.
2.8
interakce s lidmi zvenčí - závěr
Časem si lidé z okolí tuto stavbu oblíbili. Ze začátku měli obavy, protože to byla
velká, betonová kostka a nevěděli, co si o ní myslet, co se v ní děje. Byli velmi
podezřívaví. Nakonec se je povedlo přilákat dovnitř díky organizování výstav, setkání
a vysvětlováním, o co architektům jde. Podařilo se, že jsou místní lidé hrdí, že mají
v sousedství tuto zvláštní stavbu, mohou do ní chodit a lidé z celého světa se na ni
jezdí dívat.
LITERATURA:
[1]
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa / SANAA, Škola managementu a designu v Zollverein,
Thomas Mayer, Alena Hanzlová pro o.s. gaaleriie.net, 2010, ISBN 978-80-903853-2-0
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Obnova barokní oranžerie v klášterní zahradě v Břevnově
Restoration of baroque orangery in Brevnov monasterial garden
Ing. Petr Tomíček

Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, petr.tomicek@post.cz
ABSTRAKT:
Benediktinský klášter v Praze 6 – Břevnově, založený roku 993, je nejstarším
mužským klášterem v Čechách. Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté
válce za opata Tomáše Sartoria († 1700) a zvláště pak v první půli 18.století za opata
Otmara Zinka († 1738).
Ze stejného období pochází i objekt bývalé oranžerie, z níž se však do dnešní
doby dochovaly jen ruiny. Nedávno se podařilo na revitalizaci celého areálu získat
finanční prostředky a tak mohly začít stavební práce i na tomto historickém
brownfieldu.
Příspěvek mapuje proměny objektu v průběhu času a seznamuje s konceptem
jeho obnovy. Součástí je bohatá fotodokumentace.

ABSTRACT:
Benedictine monastery in Prague 6 - Brevnov, established in the year 993, is
the oldest male monastery in Bohemia. After Thirty-years-war, when Thomas
Sartorius(† 1700) was abbot of the monastery, passed renewal and baroque
reconstruction. Another building boom period came in the beginning of 18th century,
during life of abbot Otmar Zinke.(† 1738).
From the same period is also orangery, whose ruins can we find nowadays on
the terraces of monasterial garden. Recently managed to raise funds to revitalize
whole area so the reconstruction of this historical brownfield could started.
This contribution presents the transformation of this building over time and
introduces concept of renewal this valuable baroque monument. Contribution is
enhanced with photographic documentation.

1 Úvod
„V klášterní zahradě Břevnovského kláštera bylo možno v době II.světové války
spatřit dvojici lidí s teodolitem, metrem a provázkem. Byli to manželé Chalupníčkovi,
kteří zde zaměřovali všechno, co se dalo. Výšky a tloušťky zdí, vzdálenosti
jednotlivých staveb, schody, velikost oken, tvary říms...
Trávili spoustu času nad něčím, co mnohým přišlo zbytečné. Možná se okolo
zastavovali lidé a ťukali si na čelo...Copak v době války není nic užitečnějšího na
práci?
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Přišla 50.léta a některé stavby v zahradě zchátraly nebo byly úplně zničeny.
Mezi ně patřila také klášterní oranžerie. Zdánlivě nesmyslná práce dostala najednou
svůj význam.
Na podkladě zaměření oranžerie manželů Chalupníčkových byl v rámci
diplomové práce autora článku zpracován návrh její obnovy.
Dočkáme se?“
Takto otázkou končil článek v časopisu Břevnovan v roce 2008. Tento časopis
vychází na Praze 6, informuje o kulturním a společenském dění, otiskuje vzpomínky
a příběhy pamětníků dob dřívějších.
Dnes, o dva roky později, se obnova barokní oranžerie v klášterní zahradě
v Břevnově stává skutečností, a my můžeme sledovat revitalizaci tohoto historického
brownfieldu takřka na vlastní oči. Z diplomního projektu se sice použila jen
digitalizace zmiňovaného zaměření manželů Chalupníčkových, ale nejdůležitější je,
že pokud se vše podaří tak, jak je plánováno, v dohledné době se dočkáme nejen
obnovení objektu samotné oranžerie, ale i celé klášterní zahrady.

obr. 1 - Areál kláštera s oranžerií podle katastru v letech 1826-1843
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2 Historie a popis původního objektu v datech
Ve středověku mívaly kláštery rozsáhlé pozemky a pole, které jim zaručovaly
potravinovou soběstačnost. Výstavba skleníku v roce 1736 dle návrhu
K.I.Dientzenhofera dovolila pěstování ovoce a zeleniny i v chladnějších měsících
roku. Navíc byly ve skleníku kultivovány mladé stromky. V klášterní kronice dokonce
nalézáme záznam o objednávce 200 pomerančových a citrusových stromků, které
byly ale pravděpodobně zakoupeny spíše pro klášterní zahradu. Na zdech teras se
pěstovalo víno. V obou křídlech oranžerie se pěstovaly květiny pro výzdobu kostela,
svatby, pohřby a později i na pořádání tanečních zábav na Marjánce. Objekt sloužil
až do roku 1952, kdy byl částečně rozebrán a okolní květinová zahrada zničena. Od
té doby objekt chátral a sloužil jako přechodné útočiště bezdomovců.

obr. 2 – Fotografie oranžerie z první poloviny 20.století

obr. 3 – Půdorys oranžerie na podkladě zaměření z období II.světové války

obr. 4 – Pohled oranžerie na podkladě zaměření z období II.světové války
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Břevnovský klášter je národní kulturní památkou. Před započetím projektových
prací na obnově oranžerie bylo potřeba provést historicko-architektonický průzkum,
jehož smyslem bylo poodhalit historii objektu a změny jeho podoby v jednotlivých
obdobích.
Následující tabulka shrnuje nejvýznamnější stavební zásahy na objektu v
průběhu času, tak jak byly vyhledány Řádovém archivu benediktinů.
1736
1741-42
1743
1744
1823
1825
1851
1862

1867
1890
1906
1910
1948
1952

zahájení stavby, autor projektu K.I.Dientzenhofer
poškození skleníku dělostřelbou obléhajícího cisařského vojska
oprava poškozených oken
oprava topného kanálu
zhotovení nových dveří
větší oprava (nespecifikované zednické a tesařské práce),
oprava střechy a omítky, vysprávky zdiva
oprava střechy
generální oprava, jedno křídlo postaveno téměř zcela nově,
zbudování nového komína a požární zdi, nová omítka a
podlaha, oprava oken, zřízení střechy nad schodištěm a
proražení 4 nových větracích otvorů
proražení nových dveří a podepření sloupů
nespecifikované opravy skleníku, pravděpodobně oprava střechy
oprava střechy
oprava střechy, oprava oken
zřícení střechy levého křídla
demolice většiny objektu

obr. 5 - Ruiny oranžerie, podzim 2007
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3 Proměny objektu v čase na fotografiích

obr. 6 - Zatímco střední pavilon zůstal prakticky ve stejné podobě jako v době svého vzniku,
podoba bočních křídel se měnila. Nejvýraznější změnou byla přeměna z podoby barokní na
klasicistní. Plnou čarou jsou vyznačeny obrysy barokního skleníku, čárkovaně podoba
klasicistní. Stěna, na kterou ukazuje šipka byla přistavěna taktéž v pozdější době a měla
dvojí funkci - oddělit objekt od svahu a ve vzniklé chodbě odvádět kanálem stékající vodu do
postranních jímek.

obr. 7-12 - Přes velké stáří a desítky let bez jakýchkoliv oprav nebo údržby se na objektu
dochovala řada cenných architektonických detailů. Většina z nich bude v novém návrhu
zohledněna a zachována.
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obr. 13-15 – Charakter zdiva je poznat na první pohled. Jedná se o kombinaci kamenného
zdiva – opuky a cihel. V bočních stěnách obou křídel můžeme dodnes rozpoznat linii
původních barokních vstupů (plná čára) a vstupů klasicistních (čárkovaná čára).
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obr. 16-18 – Probíhající stavební práce, duben 2010

4 Budoucí podoba, využití oranžerie a přilehlé zahrady
Návrh nového využití objektu se odvíjel zejména od požadavků
majitele/investora. Ten měl zájem zachovat v klášterní zahradě v co největší míře
klid, aby mohla nadále sloužit jako místo pro odpočinek a relaxaci obyvatel Prahy 6.
Zároveň chtěl z objektu bývalé oranžerie vybudovat něco, co výrazným způsobem
nezvýší provozní náklady kláštera. Dále musely být zohledněny požadavky
památkové péče.
Zvažována byla možnost ponechat objektu původní funkci a využít ho jako
skleník a skladový prostor zahradníků. V úvahu připadalo i zbudování malé botanické
zahrady. Další varianta předpokládala využití objektu jako architektonický atelier
nebo umístění malé knihovny. Někteří přišli s nápadem umístit do objektu restauraci,
která by však do zahrady přinesla hluk zejména ve večerních hodinách.
Oranžerie nakonec poslouží jako vícefunkční výstavní a galerijní prostor.
Náročné budou opravy ohradních opukových zdí, které mají po obvodu areálu více
jak 1,5 km. Jen o málo kratší jsou terasové cihelné zídky v zahradě, které se
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rozpadají a měly by po rekonstrukci dostat svůj původní tvar a funkci. Opravit by se
měly i více jak tři kilometry dlážděných a mlatových cest uvnitř zahrad, tak, aby
sloužily veřejnosti k procházkám. Nový vzhled by měl dostat i parter před západním
průčelím kostela se sochou sv. Jana Nepomuckého. Součástí rehabilitace je též
instalace závlahového systému, nové lavičky a koše a informační tabule.

obr.19 - Vizualizace nového návrhu oranžerie.(Atelier M1 architekti, s.r.o, skutečný projekt)

obr. 20 - Vizualizace nového návrhu oranžerie.(Ing.Petr Tomíček, diplomní projekt)

5. Závěr
Zahrady Břevnovského kláštera by se po revitalizaci měly zpřístupnit veřejnosti a stát
se s dominantou Břevnovského kláštera odpovídající reprezentativní kulturní a
odpočinkovou zónou Městské části Praha 6.
Rozsah projektu:
1. Rekonstrukce obvodové zdi (cca 1 400 m, 200 m již hotovo), opuka, cihly
2. Rekonstrukce Oranžérie – bývalý skleník
3. Rekonstrukce Kaple Josefky
4. Revitalizace terasovité horní zahrady – obnova habrové aleje, výsadba
nových stromů, zatravnění
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5. Revitalizace lesní části
6. Revitalizace pramene a potoka Brusnice, vytvoření závlahového systému
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Duchovní význam místa a Národní divadlo

The Spiritual Importance of a Place and The National Theatre
Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D.

Katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, jiri.kupka@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
V naší krajině existuje řada míst, která mají určitý duchovní, nehmotný význam,
podílejí se na vytváření identity a vlastní totožnosti krajiny (asociativní krajina),
spoluvytvářejí její nezaměnitelný a jedinečný ráz a jsou důležitým znakem kulturní a
historické charakteristiky krajinného rázu. Ačkoli tato místa bývají doprovázena
hodnotami hmotnými, památkovými, přírodními či estetickými, podstata jejich
cennosti a významu tkví hlouběji než v těchto hmotných artefaktech, neboť jsou
neocenitelná pro uchování historické paměti a neopakovatelnosti celých regionů
(regiony národní paměti). Signifikantním příkladem může být pohled do základů
Národního divadla v Praze, kam byly svezeny kameny z mnoha míst Čech a Moravy
představujících reprezentativní přehled takových významných míst.
ABSTRACT:
There are several locations possessing a certain immaterial or spiritual importance,
participating in the creation of the particularity and proper identity of our landscape
(associative cultural landscape), co-creating its unmistakable and unique character
and they are an important sign of cultural and historical characteristics of the
landscape character. Though such places are usually connected to material values or
those of monument of natural sights, the substance of their valuability is more deeply
rooted in the priceless historic memory and uniqueness (regions of national
remembrance). Significant example for this can be a view of the foundations of the
National Theater in Prague, where the stones were collected from many places in
Bohemia and Moravia, demonstrating a representative overview of such locations
with immaterial importance.
„Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“
(nápis na turistické chatě na hoře Říp)
V rámci hodnocení krajinného rázu, kterým je dle zákona zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určitého místa či oblasti,1 ale i obecně při snaze o vystižení
charakteru a specifičnosti některých krajin, docházíme k závěru, že existuje také
něco jako duchovní, nehmotná hodnota krajiny, paměť krajiny, genius loci či význam
místa, dotvářející její jedinečnost a neopakovatelnost, totožnost a identitu. Přičemž
zmiňovaný kulturní a historický rozměr krajiny nemusí být nutně spojen s hmotnými
artefakty.
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Podobně stavební zákon,2 když definuje cíle územního plánování, hovoří o ochraně a
rozvíjení přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a o ochraně krajiny jako
podstatné složky prostředí života obyvatel a základu jejich totožnosti.3 V obou
případech se tedy mimo jiné hovoří o kulturní hodnotě nebo charakteristice krajiny či
území. Slovo kultura pochází z latiny a doslova znamená „to, oč je třeba pečovat“ a
původně se užívalo pro pěstování kulturních plodin. Marcus Tullius Cicero začal
označovat kulturou záležitosti související s činnostmi duchovními. Tím došlo k
posunutí pojmu od obdělávání půdy k pěstění ducha. Dnes se tento pojem používá v
různých oblastech a označuje to, co je odkázáno na soustavnou lidskou péči a co by
bez ní zaniklo. Slovník cizích slov4 definuje kulturu jako historicky podmíněný souhrn
hmotných a duchovních hodnot vytvořených a vytvářených lidstvem v procesu
společenské a historické praxe a charakterizující historicky dosažený stupeň ve
vývoji společnosti. V této definici je nutné zdůraznit právě zmínku o souhrnu
duchovních hodnot.
Toto pojetí se objevuje i v dalších důležitých dokumentech týkajících se krajiny.
V roce 2000 byla ve Florencii přijata Evropská úmluva o krajině (European
Landscape Convention), od roku 2004 součást našeho právního řádu.5 Česká
republika se v ní zavázala právně uznat krajinu jako základní složku prostředí, v
němž obyvatelé žijí, jako výraz rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního
dědictví a základ jejich identity.6
V závěrech 16. zasedání Výboru pro světové dědictví z prosince 1992 v Santa Fé7 se
objevuje jako kategorie kulturní krajiny termín asociativní kulturní krajina (associative
cultural landscape), která v sobě uchovává hodnoty přírodního prvku na pozadí
náboženských, uměleckých nebo kulturních asociací, přičemž materiální složky
v takové krajině mohou být nevýznamné nebo mohou dokonce scházet.8
Ve vyhlášce o prohlášení krajinné památkové zóny bojiště bitvy u Slavkova9 jsou
stanoveny podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny,
kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou osobitost místa,
historické vazby sídel, krajiny a terénních útvarů a krajinný obraz daného území.
Výše uvedené pojmy kulturní dědictví krajiny, její identita, náboženské, umělecké či
kulturní asociace či historická osobitost místa legislativně implikují existenci
nehmotné hodnoty, nehmotné paměti krajiny. O ní bude pojednávat tento článek.
Je evidentní, že existuje řada míst, která mají určitý hlubší význam a tím se podílejí
na vytváření identity a vlastní totožnosti krajiny. Jsou to místa se vztahem k
významným historickým osobnostem či významným historickým událostem, území s
mimořádným geniem loci, pozůstatky uzavřených částí dějin, představující
nezaměnitelnou hodnotu, nesmazatelné znamení a pečeť historicky těmto místům
vtisknutou. Velice často jsou tato místa doprovázena dalšími hodnotami hmotnými,
památkovými, přírodními či estetickými. Podstata jejich cennosti a významu však tkví
hlouběji než v těchto hmotných artefaktech. Většinou mají tato území nějaký typ
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zákonné ochrany (krajinné památkové zóny, kulturní památky a jejich ochranná
pásma, přírodní parky), leckdy však péče o tato místa nespadá či nemusí spadat do
režimu legislativy upravující ochranu movitého a nemovitého kulturního dědictví,
nejsou prohlášeny ani za kulturní památku, ani nejsou sbírkovým předmětem. Přesto
mají pro uchování historické paměti neodmyslitelný význam.
Jednoznačně k těmto krajinám patří místa spojená s mytologií, pověstmi či
nejstaršími počátky českých dějin, s příběhy, jež jsou zaznamenány v nejstarších
českých kronikách a letopisech (Stadice, Vlastislav, Libušín, Tetín, Budeč, Praha,
Levý Hradec, Tursko, Pšov, Libice, Kouřim). Z lokálního hlediska jsou důležitá i místa
spojená s místní historií, s místními pověstmi a legendami, šibeniční vrchy, tajné
chodby a Žižkovy duby, místa spojená s příběhy, které se vztahují ke konkrétním,
blízkým a všeobecně známým místům a objektům, kopci, studánce, kapličce, kříži,
kostelu, hradu, domu, stromu, příběhy, které vysvětlují místní a pomístní názvy
(toponymické pověsti) či původ a vznik (etiologické pověsti) krajinných jevů (kopců,
rybníků, propastí) a jiných přírodních zajímavostí a pozoruhodností (památných
stromů), hovoří o založení vesnic a měst, o původu hradů, zámků, klášterů a dalších
stavebních památek. Vyprávějí o jejich kouzelné moci a skrytém tajemství.10
K památným místům též určitě patří území spojená s významnými historickými
událostmi. Typickým příkladem jsou místa historických bitev, kterých se na našem
území nachází desítky. Lokality jako Lipany (1434) či Bílá hora (1620) se staly pojmy,
synonymy zde proběhlých bitev a vlastně názvy celých dějinných epoch („před Bílou
horou“). Může se jednat o bitvy legendární (Lucká válka), či bitvy z dávné (bitva u
Wogastisburgu) i nedávné minulosti.11
Dalším typem významných míst jsou místa s duchovním významem, místa spojená
s legendami, poutní místa či poutní cesty. Význam těchto míst, spojených
s kulturními nemovitými památkami, krajinářskými úpravami, estetickými hodnotami
krajiny či nikoli, tkví ve vazbě na duchovní dějiny a víru českého národa („regiony
národní paměti“12). Dále sem patří místa spojená s historickými osobnostmi, s jejich
narozením, životem, tvorbou či smrtí (Jiráskův Hronov, Skupova Plzeň, Čapkova
Strž, Dvořákův Turnov a Sychrov či Dvořákův Lipník, kraj Oty Pavla, kraj Karla
Klostermana, Hrabalovo Kersko či Máchův kraj). Podobným typem památného místa
jsou lokality spojené s literárními a uměleckými díly (Babiččino údolí v Ratibořicích
u České Skalice, Ladovy Hrusice, kraj lišky Bystroušky, Rumcajsova stezka v okolí
Jičína).
Signifikantním je pohled na základní kameny Národního divadla, které sem byly
dopraveny z řady památných míst Čech a Moravy. Jejich přehled i význam, který jim
byl ve své době přikládán, dokumentuje vnímání památných míst v našem národě
tehdy i dnes.
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obr. 1 – Pokládání základního kamene Národního divadla 16. 5. 1868. (ŠUBERT 1881, 177)

Pokládání základních kamenů Národního divadla a se stalo mohutnou slavností a
manifestací emancipačních snah českého národa v polovině 19. století. Původně
bylo stanoveno, že se má základní kámen vzít z hory Řípu, nakonec však zvítězila
myšlenka, aby se první základy Národního divadla utvořily z balvanů, jež by dodaly
různé vrchy Čech a Moravy. Kromě Řípu nakonec dodaly základní kameny také
Blaník, Radhošť, dva kameny vyšehradská skála, Žižkov, Svatobor u Sušice,
moravský Hostýn, Boubín, pomezný vrch Čerchov, ale i Prácheň, Buchlov, Lipník,
Helfštejn, Doudleby, Branka na Dobeníně, Zlatý kůň, Trocnov, zřícenina
podlažického kláštera u Chrastě, Záhlinice a konečně přibyla cihla uhnětená z hlíny a
vody studánky, kde křtil sv. Cyril.13 Vlastní základní kámen, na který poklepaly
osobnosti národního života a ve kterém byl vytvořen prostor pro pamětní listy, však
nepocházel ze žádného pamětihodného místa, ale z Louňovic na Černokostelecku.14
O významu památných míst a jejich vlasteneckém vnímání svědčí samy přípravy a
přivážení základních kamenů do Prahy, které tvořilo působivou předehru vlastní
slavnosti, ve které nechyběl motiv politické a vlastenecké manifestace. Úcta, jakou
lidé kamenům prokazovali, je dojímavě popsána v řadě dobových děl.15
Podíváme-li se na vlastní základní kameny, nejvíce jich pochází z památných hor
Čech a Moravy16 Posvátná místa znají všechny náboženské systémy, neboť úzce
souvisela s vnímáním krajiny a přírody vůbec. Hora je v mnoha kulturách symbolem
posvátného spojení nebe se zemí, náleží zemi, ale zvedá se k nebi. Je vysoká,
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blízká nebi a proto místem setkání obou základních elementů.17 Takové hory bývaly
považovány za „pupek světa“ (omfalos), centrum, střed universa, jímž prochází axis
mundi, spojující zemi s nebem, dotýkající se nebe a vyznačující nejvyšší bod světa.
Co je nahoře, vyvýšené, zjevuje transcedenci v kterémkoli náboženském oboru.
Okolo této kosmické osy se rozkládá „náš svět“, kterým je svatá země, protože je to
místo, které je nejblíže nebi, protože odtud, od nás, lze dosáhnout nebe. Průlom
posvátného promítá doprostřed beztvaré tekutosti profánního prostoru pevný bod,
střed do chaosu a zároveň vyvolává zlom úrovní, otevírá spojení mezi kosmickými
rovinami, zemí a nebem, a umožňuje ontologický přechod z jednoho modu bytí do
jiného.18
Symbolický význam má i sám kámen. Mnohé kultury přisuzovaly skalám a kamenům
pro jejich tvrdost, stálost a nepomíjivost prvotní význam.19 Kámen především je, je
stále týž, nemění se, ohromuje člověka tím, co je na něm nepřevoditelného a
absolutního a tímto způsobem analogicky odhaluje nepřevoditelnost a absolutnost
bytí. Jeho existence je absolutní, mimočasová, nezranitelná děním.20 „Sedmero skal
slučuje se zde, v lůně této národu zasvěcené půdy, aby chrámu našeho národního
jeden tvořily základ mohutný, jejž nižádná zloba lidská nebyla by s to zvrátiti.“21
První kámen dorazil do Prahy již 5. května 1868 z Radhoště a stal se podnětem ke
slavnostní manifestaci bratrství Čech a Moravy. František Palacký jej přivítal slovy: „Z
posvátného někdy Radhoště na Moravě, který s vysokosti své panuje nad krajinou
rozsáhlou a chová v sobě kolébku i hroby praotcův našich, odevzdávám Vám z útrob
mohutné hory jeho vytesaný základní kámen co příspěvek k posvátné svatyni,
budované pro zvelebení umění vlasteneckého a ušlechtění srdce i života našeho
národního.“22 Dr. Sladkovský pak při vlastní slavnosti pokládání základního kamene
k tomu dodává: „Staropamátný Radhošť sesterské naší Moravy, na jehož vrcholi
v dávných již dobách, kdy v kraje tyto nebylo ještě vniklo vznešené učení Kristovo,
předkové naši, oslavujíce boha pohostinství, povzbuzovali se k lásce k bližnímu,
staropamátný Radhošť klade sem žebro z obrovského boku svého…“23 Symbolický a
duchovní význam památné hory je z těchto projevů více než zřejmý.
Podobně lze uvést příklad kamene z hory Řípu, jehož samotné přivezení do Prahy
nabylo ještě větších rozměrů a slavnostnosti. 10. května se konal na Řípu velký tábor
lidu a odtud byl následně vypraven kámen s nápisem „Ze Řípu Čech svůj domov
vzal, na Bílé hoře dokonal, v matičce Praze z mrtvých vstal.“24 Do Prahy dorazil o
den později společně s kamenem z Žižkova, na kterém stálo: „Nejmladšímu strážci
národa nestarší strážce Prahy.“25 Opět můžeme připomenout slova dr.
Sladkovského: „Posvátný Říp, z jehož velebného temene praotec náš Čech poprvé
rozhlížel se po čarovábných nivách krásné této země, a jménem celého národa
svého pro všecko své potomstvo uvázal se v držení její; vrch ten posvátný ukládá
zde mocný odděl tělesa svého, aby základy národní této budovy hlásaly opět světu
veškerému, že od praotce svého národ náš podnes je v dědičném držení této vlasti
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své, a že tisíciletého svého práva k ní povždy hájiti bude do posledního dechu života
svého.“26
Do třetice lze zmínit kámen z hory Blaníku, který byl do Prahy dopraven 13. května.
Také tento byl po celé cestě, kudy se ubíral, vítán nadšenými davy, které se scházely
z celého dalekého okolí. Také on byl dr. Sladkovským přivítán slovy: „Náš Blaník
konečně, slynoucí nadějnou národu našemu pověstí, mocný kloub tvrdé šíje své
sklání v posvátné tyto základy, aby tak, jako z tajemných útrob jeho vyslané vojsko
reků z největšího někdy nebezpečenství má vysvoboditi národ náš; vycházela také
z velebných síní chrámu umění našeho národního mocná četa bojovníků národních,
kteříž kouzelnou zbraní umění svého slavně opět národu našemu vydobudou
předního místa v řadě národů osvícených.“27
Podobně by bylo možno hovořit i o dalších kamenech z památných hor (Svatobor,
Boubín). Dalšími pamětihodnými místy jsou lokality spojené s významnými
osobnostmi národních dějin, Prácheň,28 Žižkov či Trocnov. Sladkovského slovy: „Z
kraje, kde nesmrtelný náš mistr Jan Hus spatřil světlo života, ze staroslavné Práchně
mohutný leží zde balvan na důkaz, že chrám osvěty naší národní spočívá na základě
všeobecné osvěty lidské, na základě pravdy věčné, jejíž prvním hlasatelem byl mistr
Jan Hus a jejíž prvními neohroženými obránci byli statní otcové naši (…) veleslavný
Trocnov, kolébka to největšího reka národa našeho Žižky, i vítězstvím jeho na věky
proslavený Žižkov náš svých beder výtvary zde kladou, by základy našeho chrámu
národního záruku v sobě chovaly toho, že co statní synové Žižky a Prokopů
dovedeme statně brániti vlasti i národa, i jako rekovný Jaroslav obhájiti osvětu proti
všelikým útokům sveřepých surovců.“29
Další jsou místa spojená s významnými událostmi Vyšehrad, Branka na Dobeníně30
či Čerchov,31 významná historická správní centra (hrady Helfštejn a Buchlov,
Doudleby) a místa spojená s křesťanskými počátky našeho národa, které
reprezentuje cihla z Podivína. Opět slovy dr. Sladkovského: „Ze země i vody
studánky, jejíž pramenem slovanský apoštol Cyril praotce naše zasvěcoval učení
Kristovu, z posvátné vody a země vypálenou kameninu zasílá sem sesterská naše
Morava, aby tak jako slovanští apoštolové Cyril a Metoděj ctěni a slaveni jsou po
veškerém světe slovanském, i chrám našeho umění proslavil se v Slovanstvu
veškerém.“32
Letmý pohled na téměř stopadesát let staré události dokládá, že v době emancipace
českého národa byl intenzivně vnímán význam památných míst symbolizujících naší
národní historii a svébytnost. Památná či posvátná místa jsou vnímána i dnes33 a
tvoří nedílnou součást naší národní a státní identity a významný znak kulturní a
historické charakteristiky krajiny.
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obr. 2 – Vezení základního kamene z Řípu 11. 5. 1868. (ŠUBERT 1881, 165)

POZNÁMKY:
1
§12 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
2
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
3
§18 odst. 4
4
KLIMEŠ 1981, heslo „Kultura“, s. 389n.
5
předpis č. 13/2005 Sb. m. s.
6
EÚK, čl. 5 odst. a
7
Report of the Expert Group on Cultural Landscapes, La Petite Pierre (France)
24-26. Oct. 1992, dostupné on-line: http://whc.unesco.org/archive/pierre92.htm
8
The inclusion of such landscapes on the World Heritage List is justifiable by
virtue of the powerful religious, artistic or cultural associations of the natural
element rather than material cultural evidence, which may be insignificant or
even absent. (jako pozn. 7)
9
vyhláška MK ČR č. 475/1992 o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za
památkovou zónu
10 srv. JANUSOVÁ / KÁŇA 1982
11 Tři z historických bojišť jsou v současnosti prohlášeny za krajinné památkové
zóny – bojiště bitvy u Slavkova 1805 (vyhláška MK ČR č. 475/1992 Sb. ze dne
10. 9. 1992 o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu),
bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova 1813 a bojiště u Hradce Králové
1866 (Vyhláška MK č. 208/1996 Sb. ze dne 1. 7. 1996 o prohlášení území
vybraných částí krajinných celků za památkové zóny).
12 SEMOTANOVÁ 2008, 11
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ŠUBERT 1881, 166
BENEŠOVÁ / SOUČKOVÁ / FLÍDROVÁ 2000
„(…) národ, jenž je doprovázel k posvátnému místu, které je čekalo, uctíval je,
jako živá božstva, hladil je, líbal a klaněl se jim s vzrušenou úctou, cítil, že to
jsou zakleté bytosti nadpřirozené síly (…) Tyto posvátné kameny byly vezeny
s královskými poctami, ve všech obcích, kudy projížděly, byly vítány
slavnostními branami, výstřely z hmoždířů, ohněm pochodní, hudbou a písní,
národ dotýkal se jich jako zázračných pokladů, se slzami v očích, a promlouval
k nim tklivými slovy, vyslovujícími slavnostní pohnutí chvil, jejichž kouzlo nebylo
nikdy zapomenuto.“ (BARTOŠ 1933, 208n)
„Základy národního divadla byly obestřeny tajemným symbolismem, jehož
výrazem byla volba kamenů, určených, aby podepřely symbolicky národní
stavbu, do jejích základů bylo třeba vložit kameny z posvátných vrchů českých
a moravských, obestřených mythickou slávou.“ (BARTOŠ 1933, 208n)
NORBERG-SCHULZ 1994, 25
ELIADE 2006, 28nn, 45, 85
NORBERG-SCHULZ 1994, 25
ELIADE 2006, 105
SLADKOVSKÝ 1868, 12
ŠUBERT 1881, 167
SLADKOVSKÝ 1868, 12
ŠUBERT 1881, 167n
Ibid.
SLADKOVSKÝ 1868, 12
Ibid.
Dr. Sladkovský ve své slavnostní promluvě spojuje Prácheň s krajem Jana
Husa, byť se primárně nejedná o místo spojené s Janem Husem, ale o
starobylé správní centrum Prácheňského kraje, později přesunuté do Písku. Na
žulovém základním kameni proto byly vytesány nápisy „Pracheň“ a „Písek“.
SLADKOVSKÝ 1868, 12n
Kdysi tudy procházela zemská stezka z Čech do Kladska. V těchto místech byla
strážena vojenskou posádkou proti vpádu nepřítele (porta terrae). Odehrálo se
zde několik významných vojenských střetnutí (1068, 1241, 1866).
Nejedná se jen o tradici Chodů, ale i o další významné události (některé bájné),
jež zmiňuje dr. Škada při předávání kamene na staveniště: „Na severním úpatí
Šumavy, kde v starých dobách již vtírali se nepřítelé do země, strmí do výše
vrch Čerchov, který svědkem byl tam, kde Samo porazil franckého krále
Dagoberta (bitva u Wogastisburgu nebyla dosud přesně lokalizována), kde
zvítězil Břetislav (bitva u Brůdku na Šumavě 1040), kde chrabří Husité porazili
hordy křižácké (bitva u Domažlic 1431). Čerchov ten posílá Vám kámen do
základů budovy uměn národních, na důkaz, že přední strážcové naši na
nejzazším západu Šumavy, stateční to Chodové, stojí pilně na stráži za právo a
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32
33

čest vlasti a národa a že žehnají společnému dílu národnímu, jemuž
provolávám »Na zdar!«“ (cit. dle ŠUBERT 1881, 170)
SLADKOVSKÝ 1868, 13
Dokládá to řada knižních titulů různé kvality z posledního období.
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Čitelnost historické urbanistické stopy v půdorysu obce Bratronice
na Kladensku
Readability historic traces in the urban layout of the village Bratronice near
Kladno
Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra architektury, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Bratronice patří do skupiny obcí na území bývalého Rakovnického okresu
s identifikovanou gotickou parcelací a stanoveným pravděpodobným zakládacím
modulem. Na podkladě katastrálních map lze sledovat, jak se původně pravidelný
půdorys obce s dlouhým a úzkým návesním obdélníkem v jeho centru za posledních
150 let deformoval. Přesto je způsob vrcholně středověké parcelace v půdorysu obce
dodnes dobře čitelný a místy zcela dochovaný.
ABSTRACT:
Bratronice belongs to a group of municipalities in the former district Rakovnik with
identified Gothic plots and established probable founding module. On the basis of
cadastral maps you can see how the village - originally regular planned with a long
and narrow village green rectangle in its center - was over the last 150 years
distorted. Yet the way the original High Middle Ages in the plot plan of the village is
still readable and in places completely preserved.

Z hlediska vrcholně středověkého urbanismu je Rakovnicko velmi zajímavou oblastí.
Byla zde totiž rozpoznána[1] a popsána[2] specifická skupina obcí vysazených v rámci
kolonizačních aktivit v Čechách ve 14. století. Tyto lokace mají velmi podobnou
urbanistickou strukturu. Typický je pro ně dlouhý protáhlý obdélníkový návesní útvar
lemovaný po delších stranách nápadně pravidelnou parcelací. V půdorysech těchto
vesnic převládá stejná hodnota šířky parcelního pruhu, která odpovídá základní
modulové délkové jednotce - vytyčovacímu provazci.[2] Bratronice u Kladna jsou
charakteristickým představitelem jmenované skupiny.
1 Shrnutí a vyhodnocení historických písemných a mapových podkladů
Bratronice byly vysazeny právem zákupním před rokem 1352. (Měly ovšem
předlokační původ. Náležely ke zbečenskému újezdu a s ním se dostaly k hradu
Křivoklátu. Kníže Vladislav II. v letech 1140 – 1142 postoupil desátky z celé vsi
panskému klášteru sv. Jiljí na Pražském hradě.) Ze 13 ¾ lánů dědin osadníků držel
rychtář 3 ½ lánu, zbývajících 10 ¼ lánu obdělávalo 9 osedlých. Sedláci byli osazeni
dle staročeského práva kmetcího a byli dědičnými nájemci polí zemanských a
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klášterních. Kostel Všech Svatých v Bratronicích byl již ve 14. století filiální k Bělči.
Roku 1358 tu byl farář Jan. Dnešní podoba kostela ovšem pochází až z roku 1783. [4]
1.1 Rozbor půdorysu Bratronic na podkladě mapy stabilního katastru
Nejstarším přesným mapovým podkladem, zachycujícím půdorys vesnice, je mapa
stabilního katastru z roku 1842. Na podkladě této mapy byl v Bratronicích
identifikován základní modul 33 metrů. Vesnice vykazuje vysoký stupeň pravidelné
parcelace. Parcely jsou soustředěny kolem dlouhého protáhlého návesního
obdélníka, z vnější strany je vesnice vymezena polními cestami. Uprostřed
návesního obdélníka je pár drobnějších chudinských domků. Ostatně pronikání
zástavby sociálně slabších vrstev do prostoru návsi je trendem, odstartovaným již ve
středověku.
Bratronice mají ve své severní řadě, postupujeme – li od západu k východu, parcely
široké jeden základní modul 33 m až po cestu kolmou na delší stranu návsi, pak ještě
řada pokračuje dvěma modulovými parcelami, na něž navazuje parcela užší o šířce
2/3 základního modulu, dále pak je v řadě opět parcela modulová, za ní parcela o
šířce 4/3 základního modulu, a řadu ukončuje zase parcela šířky základního modulu.
V jižní frontě usedlostí, od východu k západu, se setkáváme se šířkami parcel
přibližně jednoho modulu; 4/3 základního modulu, jedné poloviny modulu, 4/3
modulu, 2/3 modulu a jednoho modulu, zde je pak řada rozdělena cestou a pokračuje
parcelami šířek 3/2 základního modulu, 4/3 základního modulu, dvojnásobkem
základního modulu, a řadu uzavírá parcela šířky 4/3 základního modulu.
V Bratronicích se tedy kromě parcel o šířce základního modulu, které početně jasně
převažují, objevují i parcely, jejichž šířka se rovná násobkům jedné třetiny a jedné
poloviny základního modulu. Zajímavý je i fakt, že v severní frontě jsou parcely užší a
převládá zde šířka základního modulu, zatímco ve frontě jižní se parcela šířky
základního modulu objevuje spíše sporadicky a zcela zde dominují parcely širší.
Parcely, jejichž zahrady jsou orientovány na sever, tedy ty méně výhodné, určitě
patřily sociálně slabší vrstvě obyvatel, než výhodné parcely se zahradou směřující
k jihu, které jsou širší a patrně prokazatelně náležely vrstvě bohatších, a tedy i
sociálně silnějších obyvatel. Cesty, které dělí řady usedlostí přibližně v jejich
polovině, nebyly zřejmě vytyčeny současně. Pro šířku cesty v jižní řadě usedlostí byl
vynechán pruh již při vysazení vesnice – obě sousední parcely mají své šířky
v násobcích základního modulu, zatímco v severní řadě jako by byla cesta později
zřízena na úkor modulové šířky. Sečteme – li šířky parcel v severní části, zjistíme, že
tvoří třináctinásobek základního modulu, v jižní řadě po cestu je celková délka řady
parcel rovná násobku šesti a jedné šestiny základního modulu. Délka řady parcel za
cestou je v součtu přibližně rovna násobku pěti a pěti šestin základního modulu.
Nebýt šířky cesty, která řadu usedlostí dělí přibližně na dvě poloviny, tvořila by
celková délka řady dvanáctinásobek základního modulu.
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obr. 1 – Bratronice – císařský otisk mapy stabilního katastru, 1842
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1.2 Rozbor půdorysu Bratronic na podkladě map z let 1897 - 2002
Katastrální mapa z roku 1897 dokladuje, že se počet stavebních objektů ve vesnici
zvýšil o 7 %. Bylo zdemolováno 20% zástavby, zachycené ještě předchozí mapou.
Z celkového počtu objektů v obci bylo 25% nově postaveno. Nové objekty byly
situovány po obvodu návsi na místě zbouraných starších budov, dále je čitelný nárůst
počtu chalup v centru návsi a podél silnic na východní a západní straně obce.
Hloubková parcelace, tak jak je zakreslena na mapě stabilního katastru, zůstává
prakticky netknuta.
Jak se změnil půdorys Bratronic během první poloviny 20. století, dokládá katastrální
mapa z roku 1964. Počet objektů ve vesnici se zvýšil o 65%, 54% celkové zástavby
tvoří stavby realizované po roce 1897, 18,5% objektů vzniklých před rokem 1897 bylo
demolováno. Nově se stavělo jak kolem návsi, tak v jejím středu, pokračovala i
zástavba okolí komunikace na východě, jihu i západu obce, začínají se parcelovat
sady v severovýchodní části Bratronic, domy, které se zde staví, mají již pramálo
společných prvků s místní tradiční lidovou architekturou. Přesto však hloubková
parcelace s čitelným modulovým systémem zůstává zachována v severní i jižní
frontě návsi.
Bratronice, jak jsou zachyceny na mapě z roku 2002, ukazují již velmi narušenou
původní urbanistickou strukturu. Od roku 1964 se počet objektů v Bratronicích zvýšil
o 17,2%, 22% staveb bylo realizováno po roce 1964, zbouráno bylo 8,6% ze všech
objektů vybudovaných před rokem 1964. Nejvíce novostaveb se objevilo na
pozemcích vzniklých rozdělením dlouhých středověkých ovocných sadů na parcely
odpovídající spíše městské zástavbě. Na západní straně pokračuje trend rozrůstání
se vesnice podél komunikace. Hloubková středověká parcelace s identifikovatelným
modulovým systémem je zachována jen ve fragmentech západní části jižní fronty a
částečně v severní frontě návsi. Zadní části hlubokých středověkých parcel jsou nově
děleny a zastavovány. Polní cesty vymezující vnější obvod vsi jsou využívány jako
obslužné komunikace pro nové domy.
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obr. 2 – Bratronice – katastrální mapa 1897
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obr. 3 – Bratronice – katastrální mapa 1964
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obr. 4 – Bratronice – SMO s vyznačenými změnami stavebního fondu, 2002
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2 Promítnutí získaných poznatků do stávajícího půdorysu sídla
Změny v půdoryse obce, především ve druhé polovině 20. století dokládají, nakolik
se venkovské obyvatelstvo během pouhého půlstoletí odklonilo od tradic držících se
v tomto prostředí po pět set let. Ještě v první polovině 20. století je zachována
hloubková středověká parcelace v půdorysu vesnice, a je tedy zřejmé, že venkovská
elita, které tyto parcely patřily a kterou představovali sedláci, nese stále silné vazby
na půdu, dané zemědělskou činností. Kolektivizace zemědělství znamenala revoluci
ve vlastnictví zemědělské půdy a odrazila se i ve využití půdorysu sídla. Přímá vazba
na obdělávané polnosti jednoho sedláka nebyla možná, hloubkové parcely ztratily
svůj smysl a začaly být využívány a upravovány pro novou venkovskou zástavbu,
která již neměla tak vysoké plošné nároky na velikost parcel. Nová parcelace se
prováděla bez ohledu na danou historickou urbanistickou skladbu sídla (modulaci), a
obvodový prstenec sadové zeleně začala nahrazovat kulisa rodinných domků
víceméně městského typu. Původní velkoryse pojatá prostora návsi už nepůsobí jako
jeden celek. Díky drobné zástavbě se rozpadla na dílčí podprostory, z nichž
centrálně funguje jen část kolem kostela a bývalého rybníka – nyní betonové
hasičské nádrže. Zbývající nezastavěné části návesního prostoru získaly jen funkci
průjezdné či obslužné komunikace. I přes tyto zcela necitlivé zásahy do původního
urbanistického konceptu Bratronic, dodnes existují části půdorysu obce, podle nichž
lze na první pohled určit, že jde o vrcholně středověkou lokaci. Zejména tam, kde je
stále dodržována původní šířka parcelního pruhu, byť zástavba se už neomezuje
pouze na části přiléhající návesnímu prostoru, ale expanduje novými objekty do
zadních partií a pozemek je příčně dělen na více částí, představují stále dobře
čitelnou historickou urbanistickou stopu.

obr. 5 – Bratronice – dosud čitelná středověká parcelace
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3 Východiska pro současné územní plánování
Současná územně plánovací dokumentace v mnoha případech nerespektuje
původní urbanistické koncepty sídel, ba co více velmi nešetrně do nich zasahuje.
Právě proto by se měla stát znalost způsobu založení sídla nedílnou součástí nejen
zpracování rozborů, ale především návrhových východisek daného sídla. Historické
vyhodnocení nám může pomoci lépe určit, které části sídla jsou dosud zachovány,
které tvoří součást urbanistického dědictví a co bychom měli v půdoryse sídla chránit.
Problémem do budoucna je nalezení vhodné alternativy využití původního
urbanistické struktury, která pro dnešní život na venkově zcela ztratila svou funkci,
jak ji přizpůsobit potřebám dnešních venkovských obyvatel nezávislých na
zemědělské půdě a jak současně zachovat kulturně historickou hodnotu původního
urbanismu. Právě urbanismus a parcelace, což mapové podklady a průzkumy
odborníků dokládají,[5] je mnohem stabilnější než stavební fond, a svými kořeny
sahají do doby vrcholně středověkého vytyčení sídla. Inventární průzkumy lidové
architektury, prováděné ve zkoumané oblasti datují většinu dochovaných staveb
lidové architektury do druhé poloviny 19. století. Zatímco některé parcelní pruhy mají
prokazatelně šířku základního modulu, a proto lze jejich původ položit k datu
vysazení vesnice ve 14. století.
Řešení budoucího uspořádání sídla, především v části svého historického jádra, se
musí vypořádat se dvěma základními okruhy problémů. První z nich je spojen
s prostorem návsi. Velkoryse pojaté prostorné návsi jsou často neřízeně zastavovány
drobnými objekty. Velký veřejný prostor, který tvořil logické jádro původně
koncipovaného urbanismu, se tím rozpadá na dílčí podprostory. Nevhodné stavební
úpravy současně narušují kulisu původního prostoru, vymezenou frontami
jednotlivých usedlostí. Krize, kterou návesní prostor prochází, je spojena se ztrátou
kulturně společenské funkce.[6] Úspěšná rehabilitace návesního prostoru musí jednak
vycházet z obnovení společenské funkce návsi, a jednak ze systému regulativů,
které vhodně usměrní zásahy do kulisy vymezující návesní prostor. Zachování kulisy
statků kolem návsi je nepřímo podmíněno i zachováním původní parcelace
v přilehlém okolí návsi.
Druhý okruh problémů souvisí právě s nevyhovující hloubkovou parcelací ve vesnici.
Dá se předpokládat, že trend zastavování nevyužívaných zadních částí parcel bude i
nadále pokračovat. Proto je nutné při dalším rozvoji sídla zohlednit původní parcelaci
a modulový systém, který by měl být i při dalším zastavování zachován, stejně tak
jako jasné oddělení nově vznikající zástavby od zástavby původní, i zachování
zeleného prstence kolem okraje vesnice.
Zohlednění dosud zachovaných původních urbanistických struktur v návrhu nového
funkčního a prostorového uspořádání sídla by se mělo stát samozřejmostí nejen u
sídel památkově chráněných.[7] Především způsob uspořádání parcel vypovídá o
původním záměru zakladatelů sídla, o jejich potřebách, životě, ale i nadějích,
se kterými vštěpovali typický ráz našim vesnicím.
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Hliněné povrchy v historii
Earthen surfaces in history
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ABSTRAKT:
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s možnostmi použití hlíny jako
povrchového materiálu v české a slovenské historii. V obecném povědomí jsou snad
hliněné omítky, avšak použití hlíny je mnohem širší, také do střech a podlah. V rámci
hliněných omítek a podlah pak můžeme rozlišit různá technologická i výtvarná pojetí
a rozličná místa použití v domě. Při hledání informací mi byly dobrým zdrojem četné
knihy a časopisy o lidové architektuře, umění a zvyklostech. Zejména pak publikace
V. Frolce.
ABSTRACT:
The aim of this article is to give information about possibilities of earth as a surface
material in Czech and Slovak history. There is a dim awareness of clay plasters in
the general public, but the applicability of earth is much wider, also for roofs and
floors. Considering plasters and floors we can notice technological as well as art
differences and also various places of application in a house. Numerous books and
magazines on folk architecture, art and customs were a great source of information
during my research. Especially publications by V. Frolec.

1 Hliněný povrch stěn
Z výše jmenovaných možností použití začněme tou nejtypičtější, použitím hlíny pro
povrchy svislých konstrukcí.
1.1 Technologie
Technologický postup se zcela liší podle typů hliněných povrchů, které lze shrnout do
tří hlavních kategorií. Jednak zmíněné omítky, které tvoří samostatnou vrstvu, jednak
zcela neomítnuté hliněné konstrukce a jednak také jakýsi mezistupeň, omazávané
vyplétané stěny.
1.1.1 Omazávané vyplétané stěny
Tato technika je jednou z nejstarších stavebních technik v evropském stavitelství.
Jednalo se o vyplétání stěn proutím mezi kolmo postavené sloupy a jejich omazávání
hlínou. Tato technika byla kdysi známa všem indoevropským národům. Nejdéle se
dochovala v lidovém stavitelství ve východní části střední Evropy, a jihovýchodní a
východní Evropě. V časopise Český lid z roku 1955 jsem našla zmínku, že ještě
v době vydání byla tato technika na některých místech Československa živá. Na
několika místech jižního Slovenska a blízko Púchova se ještě tehdy daly nalézt takto
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vystavěné stodoly. Bereme-li omítku v širším slova smyslu, jednalo se v podstatě o
jednu z nejstarších omítek. Jílem omazaná stěna měla i své praktické využití –
házelo se proti ní zrní a tím se čistilo od plev. Stěna byla každý rok přede žněmi
znovu pečlivě omazána.

obr. 1 – Detail stěny pletené z proutí, Petrov, okres Hodonín [2]

1.1.2 Neomítnuté hliněné konstrukce
Mluvíme-li o neomítnutém hliněném povrchu, jedná se o tři základní způsoby
budování hliněných stěn: nabíjení, stavbu z válků a nepálených cihel. Nabíjená
technika spočívá v postupném udusávání hlíny smíšené se slámou do deskového
bednění. Byla rozšířena na střední, jižní a jihovýchodní Moravě. U stavby z válků se
hlína tvaruje do podlouhlých forem, následně se díly kladou do vodorovných vrstev
nebo do vrstev šikmo v jednom směru (pod úhlem 45°), popřípadě se směry ve
vrstvách střídají a tím vzniká klasovitá vazba. Tato technika se na Moravě
vyskytovala tam, kde technika předešlá. Od stavby válků je po technické stránce již
jen malý krok k budování stěn z nepálených cihel, které se začaly na Moravě a ve
Slezsku ujímat až koncem 18. století a ve velkém rozsahu hlavně až v 19. století.
V druhé polovině 19. st. pak hliněnou nepálenou cihlu postupně vytlačila cihla
pálená.

obr. 2 – Zeď postavená z hliněných válků, Nezamyslice, okres Prostějov [2]
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1.1.3 Hliněné omítky
Nyní se již dostáváme k nejznámějšímu hliněnému povrchu – hliněné omítce. Tato
omítka je jednou z nejstarších omítek vůbec. Prováděla se na stavbách nabíjených,
vepřovicových (vepřovice = nepálená cihla) i hrázděných, se kterými se dodnes
setkáváme na našich vesnicích v nížině a v rovině. V menší míře také na staveních
roubených. Jílová omítka se nanášela ve dvou vrstvách. Před začátkem prací se
povrch zdiva dobře očistil. Jílová malta by měla být tučná a dobře zpracovaná,
nejprve se smísila voda s jílem na bláto, pak se v poměru 1:1 přidávaly jemnější
vláknité látky, např. ječné plevy, a nakonec písek a důkladně se promísily s novým
přidáním vody. Jíl se při přípravě prosíval, nebo se bláto prohazovalo sítem, aby
v něm nebyly hrudky větší než 1 cm. Po nahození spodní vrstvy se omítka nechala
vyschnout a hustě se proděrovala. Následně se nanesla druhá vrstva omítky. Do této
horní jílové vrstvy se nakonec také často vtíral tenký vápenný nátěr z 1 dílu vápna a
1 dílu písku. Tímto ošetřením však očividně přicházíme o hliněný povrch. Stehně tak
tomu bude u následné skladby omítky, ale považuji za dobré ji zmínit. Jedná se o
vápennou omítku na jílové stavbě, kde se používá hliněné omítky jako jakési pružné
spojky. Tento způsob byl běžný všude tam, kde bylo zvykem stavět z hlíny – na
jižním Slovensku, na Hané, v jižních Čechách atd. Jílová stavba se pečlivě ometla
tvrdým koštětem, několikrát se navlhčila a nechala změknout. Pak se křížem hluboko
vyškrabala a znovu ometla. Nyní přichází „ke slovu“ zmíněná spojka pod tvrdou
vápennou omítku. Nejprve se nahodila podkladní jílová omítka z 1 dílu tučného
prositého jílu , 2 – 3 dílů prositých ječných plev nebo lněných odpadů a ½ – 1 dílu
písku. Tato malta se nahodila nejprve řidší, po lehkém zaschnutí se nahazování
zopakovalo s kašovitější směsí v síle asi 2 cm. Do mírně zaschlé, ještě vlhké vrstvy
se nadělaly šikmo dolů hluboké, husté díry. Toto děrování se provádělo, protože
vápenná omítka se s jílem nepojí přirozenou chemickou cestou. Je tedy nutné, aby
vnikla co nejhlouběji do zdi a zachytila se takto mechanickým způsobem. Vápenná
omítka se nahazovala teprve po důkladném proschnutí jílových vrstev a sednutí celé
stavby.
Kategorii samu o sobě tvoří tzv. stavby „v kožichu“ nebo „v kabátu“. V 19. a 20.
století se jevila snaha přizpůsobit dřevěnou stavbu novějším stavbám zděným.
Roubené stěny se obíjely latěmi, ohazovali jílovou nebo vápennou maltou a poté byly
bíleny.
1.2 Výtvarné pojetí
Protože se u jílové omítky jedná o materiálově i technologicky nejstarší postupy, co
se týká výtvarného ztvárnění, máme co dočinění s postupy taktéž velmi
jednoduchými. Ve vlhké omítce se vytvářely dekorativní vzory, nejčastěji velmi
jednoduché rostlinné motivy či různé vlnovky. Nástrojem byly většinou pouze prsty,
někdy se však setkáme také s otiskem „razítek“.
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1.2.1 Murl
Jedním ze způsobů, jak ozdobit volnou plochu zdi, se stal murl. Jedná se o kresebný
reliéf omítky, který pochází z německé hrázděné stavby. Vyskytoval se na Vyškovsku
(např. v obci Rostěnice), kde se české obyvatelstvo s německým míchalo. Zdejší
ženy zdobily průčelí a dvorové stěny, žudr i interiérové zdi obloukovým ornamentem,
vyrývaným třemi prsty pravé ruky širokými rozmachy zleva doprava do ještě vlhké
jílové omítky („žlutky“, „žlutice“, tj. jemné hliněné omazávky promíšené plevami).
Oblouky se řadily nad sebe, ve svislých pásech přísně od sebe oddělených.
Ornament, v podstatě všude stejný, se v detailu liší drobnými vlastními nápady a
zvyšuje kouzlo zachovaných hanáckých statků. Častými prvky této výzdoby byl
výhonek, poupata, rozeta, srdce, květinová váza (strom života). Po vyschnutí omítky
se takto zdrsněná zeď obílila a tím nabyla jasnosti a měkkosti. Bílení se opakovalo
každým rokem, a tím se linie ornamentu dále zjasňovaly a změkčovaly.

obr. 3 – Lysovice č. 33, vstup do žudru, zdobení murlem [8]

1.2.2 Malba kolem ohniště a pece
Tak, jak se domy vyvíjely a tím měnily svoji velikost a uspořádání, měnil se také
prostor s ohništěm a vznikaly stěny vhodné pro malbu. Postupem času se okolí
ohniště a pece stalo dokonce nejvhodnějším místem pro ornamentální výzdobu.
Tímto vývojem a souvislostmi se však v této práci nezabývám, zaměřím se na
techniky provádění.
Tomu, že v místnosti s ohništěm lze snadno vytvářet ornamenty, předcházel jistý
postřeh. Dým z ohniště se volně rozcházel po místnosti a odcházel otevřeným
komínem, čímž na stěnách, ohništi a peci vznikala jemná černá mastná vrstva sazí.
Ženám, ometajícím tuto nečistotu, nemohlo uniknout, že po ometení či přejetí prstem
na stěně vznikaly bělejší čáry. Na tomto postřehu byl založen princip lidové malby
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prstem. Nepoužívaly se tedy žádné barvy, pouze se prsty vytvářely jednoduché
ornamenty typu vlnovek či rostlinných tvarů.
Další variantou je mokrá technika, při které se však již používá dalších materiálů,
dalších barev. Ohniště se nejprve natře jemnou žlutou hlínou. Tato vrstva se nechá
schnout asi dva dny. Jakmile je dostatečně suchá, přichází další vrstva – tekutá
směs hlíny, vápna a popela (z tvrdého dřeva, jako je buk či dub, ale doporučuje se
akát). Obdobnou možností je použití tmavé hlinky pro podkladní vrstvu a světlou,
nejčastěji žlutou pro vrstvu svrchní. Ornamenty se vytváří opět prstem, maluje se
z hlavy a poměrně rychle, protože podkladní vrstva poměrně rychle tuhne. Vzniká
v podstatě jakési jednoduché sgrafito, kdy ornament je barvy žluté a ostatní plochy
barvy šedé. (Popř. ornament tmavý a okolní plochy žluté.) Tato technika se mohla
provádět v podstatě kdekoli, narozdíl od předešlé, která pro svůj vznik potřebovala
začerněné stěny. Tato technika byla (je?) známá např. v Osuském (jihozápadní
Slovensko, poblíž česko-slovenských hranic) nebo na Slovácku, např. v Petrově.

obr. 4 – Malování prsty v Rumanové [1]

V českých textech jsem se pak povětšinou setkala s technikou, která byla jakousi
střední cestou obou zmíněných způsobů. Jednalo se o nanesení světle hnědé hlíny
rozředěné horkou vodou a kreslení ornamentu. Na světle hnědé ploše tak vystoupila
negativně černá kresba. Do směsi se také přidával koňský trus či plevy. Kompozice
se kreslily jedním až třemi prsty a byly velmi jednoduché, používaly se zejména
vlnovky, kroužky, klikaté čáry, závitnice, řada konvexních oblouků atd. Ještě
výrazněji vystupoval ornament tehdy, byla-li hliněná omítka následně nalíčena
vápenným mlékem, do něhož se přidával dřevěný popel. Ornamenty malovaly ženy
bez předběžného rozměřování nebo předkreslování. Kompozice většiny maleb na
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stěnách ohnišť je symetrická. Ze svislé osy vycházející z vrcholu půlkruhového
otvoru pece vyrůstá dvojitá či trojitá rovná nebo klikatá čára, ze které se vějířovitě
rozvětvují rovné, vlnité a klikaté čáry, některé z nich v podobě stylizovaných větviček.
Jedná se o více či méně rozvinutý motiv stromu života. Stromek míval také květy a
plody, dalším motivem pak byly girlandy z rostlin a kvítí, které obepínaly otvor pece
(Strážnicko, Horňácko) nebo květ se stylizovanými tulipány, jablíčky, lístky a pupenci
z květináče nebo srdce.

obr. 5 – Malba nad ohništěm v Nové Lhotě [3] obr. 6 – Ornamentální výzdoba nad ohništěm
v síni domu, Boršice, okr. Uherské Hradiště
[2]

Při dalších technikách se otiskovaly nejrůznější předměty. Nejjednodušším
způsobem bylo používání vykrajovaných brambor nebo řepy. Tato technika je známá
např. severozápadní části Malých Karpat, např. v Jablonici. Používaly se jednoduché
vzory, např. vodorovné čáry, vlnovky, trojúhelníky, hvězdy, srdíčka a pod. Vhodnější
bylo používat brambory či řepu starší, zvadlou, protože snadněji přijímají barvu.
Stěna byla natřena např. žlutou hlinkou (dále také jemně zelené nebo jemně modré
odstíny) a tiskátky, které se namáčely do vápna, se pak vytvářely bílé vzory. Dalšími
velmi jednoduchými nástroji byly například různé štětiny, štětky nebo kusy látek
(např. v Chorvátskem Grobě nebo Jablonici). Používaly se staré štětky, kterým už
chyběly vnitřní štětiny, a tak po namočení do vápna a otlačení na stěnu vznikaly
věncovité ozdoby. Co se použití látky týká, zkroutila se do koule o průměru asi 5 cm
a také se otiskovala na stěnu. Otisk byl nepravidelný, s vnitřními mezerami, které
byly vyplněny barvou podkladu. Tato technika se používala na Slovácku, stejně jako
další způsob – otiskování zaječích tlapek nebo kukuřičných klasů. Ornamenty se
vytvářely buď v řadách, nebo v geometrických útvarech jako trojúhelnících, čtvercích
nebo hvězdicích. Samozřejmostí bylo dodržování pravidelných mezer.
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2 Použití hlíny v konstrukci střechy
Opusťme nyní svislé konstrukce a jejich zdobení a zaměřme se na oblast zcela jinou
– konstrukci střechy. I zde totiž hlína nalezla své uplatnění. Používala se pro zvýšení
odolnosti proti požáru. Podhled doškových střech se zevnitř omazal tlustou vrstvou
hlíny o síle asi 20 cm a v případě požáru tak slaměná střecha neprohořela, pouze
hliněná vrstva se vypálila do červena. Šikmé stěny se líčily vápnem, takže místnost
vypadala jako klenutá. Takovéto zabezpečení krytiny proti ohni je typicky německé.
Můžeme se s ním setkat například na Vyškovsku. Do našich krajů je přinesli v 16.
století habáni, stejně jako na západní Slovensko, kde střechy podmazané hlínou
nebo zhotovované ze slaměných „šindelů“ máčených do hlíny dosud kryjí jednotlivé
budovy habánského dvora ve Velkých Levárech.
Na Horňácku se pak také setkáme s kalením došků v hlíně a jejich umisťování na
hřeben střechy.
3 Zdobení hliněných podlah a chodníčků
Kapitolu samu pro sebe pak tvoří užití hlíny do dalších horizontálních prvků – podlah
a také chodníčků. Jednalo se o velmi pomíjivý a skromný projev lidového umění. Co
se interiéru týká, s touto formou zdobení se můžeme setkat pouze u starých domů,
kde byly podlahy z dusané hlíny smíšené s plevami. V novějších budovách se pak
setkáváme už s podlahou prkennou. Ornamenty se vylévaly pramínkem vody nebo
vysypávaly žlutým až oranžovým pískem (na Podluží také bílým), zejména při
nedělním a svátečním úklidu obydlí.

obr. 7 – Kropení podlahy v Lanžhotě č. 418 [9]

V sobotu hospodyně dusanou podlahu pečlivě zametla a posypala celou plochu
jemným žlutým pískem. Ještě ten den, nebo až v neděli ráno vylévala na podlahu
jednoduché ornamenty, které potom bylo zřetelně vidět dva tři dny. Jejich tvůrkyně si
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velmi zakládaly na preciznosti a byla zde znát jistá soutěživost. Množství a tvary
motivů byly velmi omezeny primitivní technikou, která si vynucovala plynulost
ornamentu. Nejběžnějšími byly „křivé panny“, jablíčka nebo slimák, různé smyčky
vedené nepřetržitým tahem v řadách, dvojitých řadách, kruzích, oválech a pod.,
osmičky atd., řidčeji jsme se mohli setkat s prvky rostlinnými. Nástrojem byla
nádobka s dírkou ve dně či obyčejná konev na zalévání, jejíž hubičku bylo potřeba
zčásti ucpat prstem, aby se dosáhlo tenčího vzorku.
Jestliže kropení podlahy a chodníku se provádělo mokře na suchou zem, sypání
pískem (tzv. „vysýpání“) mělo systém opačný, na mokrou zemitou podlahu se pouštěl
pramínek suchého písku. Dříve se vysypávala podlaha každou sobotu, později už jen
na Bílou sobotu. Podlaha se nejprve natřela tmavou hlinkou, nechala se trochu
proschnout a pak se začalo zdobit. Nástrojem byla stejně jako u vylévání jakákoli
nádobka s dírkou ve dně, nebo železná či plechová nálevka, do které byl vsazen
ještě papírový kornout, aby pramínek písku byl co nejtenčí a nejrovnější. Žena si
nejprve hledala vhodné místo pro začátek, přičemž levou rukou zacpala konec
nálevky. Zpravidla se začínalo okrajem. Snahou bylo vést vzor co nejdéle jedním
tahem, aby se nemusely dělat přestávky a nedošlo k znatelnému rozdílu v síle pruhu.
Stejně jako u vylévání, jednalo se i u vysypávání o geometrické či rostlinné vzory.
Doplňky ornamentu, jako listy či výhonky, se prováděly bez nádobky, přímo z ruky.
Tyto zdobné techniky jsou známy na celé jihovýchodní Moravě a sousedním
západním Slovensku (hlavně v Moravském Lieskovém, v Petrové vsi aj.), dále pak
také např. u slovenského etnika v jihovýchodním Maďarsku či v Dolním Rakousku.

obr. 8 – Výzdoba větších ploch [6]

Před významnými svátky zdobily slovácké ženy vysýpanými a vylévanými ornamenty
také chodníky před domy a místa, kde se shromažďovalo vesnické obyvatelstvo
(kolem májí, kaplí, křížů). Tyto ornamentální kompozice byly ve srovnání
s interiérovými rozměrnější. Ženy, které tento způsob zdobení ovládaly, vytvářely
kompozice bez předchozího předkreslení naprosto suverénním způsobem. Na
Kyjovsku vysýpaly ženy bohaté ornamentální vzory přímo z ruky, bez nástroje.
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Čistota a upravenost uvnitř domu i v jeho okolí byly znakem spořádané domácnosti,
čistotné hospodyně. Zvláště na ně dbali v domech, kde žily svobodné dívky.
Setkala jsem se také se zmínkou o velikonočním a letničním vysypávání a vylévání
„cestiček lásky“. Jednalo se zvyk – žert, kterým se prozrazoval milostný vztah dvou
mladých lidí. Cestičky se vysýpaly nejen žlutým pískem, ale také plevami,
kukuřičným „šustím“, pazdeřím, popelem, řezankou a pod., nebo se kropily vápnem.
Tento zvyk je doložen na jihovýchodní Moravě, Českomoravské vrchovině, ale také
na slovenském Pomoraví a jižních Čechách.
4 Závěr
Jak je z textu doufám zřejmé, použití hlíny jako povrchového materiálu bylo poměrně
pestré. Od nejprostšího oplácávání proutěných stěn jílem přes výtvarné ztvárňování
stěn a podlah až po čistě technickou záležitost ochrany střechy proti požáru. Co se
omítek (nejen hliněných) týká, je to náš typický výrazový prostředek a je pro naše
země neodmyslitelný. Na rozdíl od některých jiných zemí, například Holandska a
Severního Německa, pro které je typické režné, neomítané cihelné zdivo.
V rámci použitých materiálů pro stavbu domu, tzn. i omítek, je dobré zamyslet se nad
lokálností, nad použitím místních zdrojů. Netýká se to totiž jen v dnešní době velmi
oblíbené ekologie, ale celkového pocitu souznění domu s krajinou. Lokální přírodní
materiály dům spojují s místem, dávají mu identitu. Např. využití místních barevných
hlinek a barevných písků pevně svazuje lidské sídlo se zbarvením okolní krajiny a
pomáhá vytvářet jednotu vesnice či jiného urbanistického celku. Jak říká Václav
Cílek: „V klasické krajině jsou síly člověka a přírody v rovnováze. Délka stromu určí
délku trámů, tedy rozměr domu. A pískovec jeho barevnost.“ Myslím, že toto by pro
nás mohla být do budoucna velká inspirace a výzva.
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Podorlický skanzen v Krňovicích idea, výstavba a přínos pro region

The Open-air Museum „Podorlický skanzen“ in Krňovice
– the Idea, Building-up and the Benefit for the Region
Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Český svaz ochránců přírody – základní organizace Orlice, Lhotecká 179,
500 09 Hradec Králové 9, adam.zaruba@krnovice.cz, www.krnovice.cz
ABSTRAKT:
Skanzeny či po česku muzea lidové architektury v přírodě jsou jedním z důležitých
nástrojů k zachování kulturního dědictví naší společnosti. Vedle toho působí také
jako důležitý prvek cestovního ruchu, čímž přispívají k rozvoji a prosperitě regionů.
Skanzeny jsou rozšířené jak v ČR, tak zejména v dalších, kulturně vyspělejších
státech Evropy. Jedním z nejmladších skanzenů v ČR a jediným skanzenem
v Královéhradeckém kraji je Podorlický skanzen v Krňovicích u Třebechovic pod
Orebem. Příspěvek podává informaci o jeho historii, průběhu výstavby i o přínosech
pro region Třebechovicka a Královéhradecka.
ABSTRACT:
Open-air museums represent one of the most important instruments for the
conservation of the cultural heritage of our community. Furthermore they are an
important element of the tourism, that makes contribution to the prosperity of the
regions. Open-air museums are popular in the Czech Republic much like in the other
European countries. The open-air museum „Podorlický skanzen“ in Krňovice (near
the town Třebechovice pod Orebem) is one of the newest open-air museums in the
Czech Republic and it is the only one open-air museum in the Region of Hradec
Králové. This article deals with the information on the history and building-up of the
museum and its benefits to the region too.

1 Trocha historie úvodem
Historie muzeí v přírodě (či muzeí pod otevřeným nebem) čili skanzenů se začala
psát již koncem 19. století. Roku 1891 bylo založeno jedno z prvních zařízení tohoto
typu, které je dnes asi nejznámější po celém světě – Skansen ve švédském
Stockholmu (ten však není úplně první – inspirací pro Skansen bylo podobné
muzeum založené již o 10 let dříve v norském Oslu) [1]. Skansen je nejen klasickým
muzeem v přírodě (jeho zakladatel do něho převezl cca 150 původních staveb
z celého Švédska, v nichž jsou umístěny expozice představující návštěvníkům život
ve Švédsku 17. – 19. století), ale jeho součástí je zároveň i zoologická zahrada.
Název tohoto konkrétního muzea v přírodě se stal obecným mezinárodním
označením pro zařízení tohoto typu, která se dočkala záhy celoevropské obliby [1].
Vedle ukázek materiální kultury předchozích generací (staveb, vybavení domácností,
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řemeslného a zemědělského náčiní apod.) je ve skanzenech stále častěji
prezentována také kultura nemateriální – lidové zvyky, řemesla, pracovní postupy,
gastronomie aj. [2]. Snahou tak je, aby skanzeny byly živými místy, nikoliv jen
strnulými muzeálními expozicemi (v protikladu s tím je v poslední době stále častější
používání slova skanzen v pejorativním významu např. pro označování něčeho
zastaralého či zanedbaného, popř. pro označování strnulých a vylidněných částí
měst apod.).
Počátky prezentace lidové architektury a kultury na území ČR sahají rovněž do roku
1891, kdy byla na Zemské jubilejní výstavě prezentována populární „česká chalupa“.
Po vzoru této české chalupy pak byly roku 1900 upraveny a pro návštěvníky
zpřístupněny rychta a kovárna v Přerově nad Labem, které se staly zárodkem
pozdějšího tamního skanzenu [2, 3]. Někdy tak je Přerov nad Labem označován za
první muzeum v přírodě v ČR [2]. Prvním klasickým skanzenem v ČR je Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm založené v roce 1925 po cca dvou
desetiletích náročných příprav a budované za intenzivního „házení klacků pod nohy“
z různých stran [4]. Většina našich známých velkých skanzenů byla založena a
rozvíjena až po 2. světové válce. Po roce 1989 se pak objevuje velké množství
dalších záměrů, ať již klasických muzeí v přírodě nebo různých dalších, více či méně
povedených a zpravidla drobnějších typů expozic (často soukromých), které rovněž
mají v názvu slovo skanzen. Všechna tato zařízení se stávají po boku dalších
zpřístupněných památek velmi důležitou součástí cestovního ruchu a ekonomiky obcí
a regionů.
Pravděpodobně
první
záměr
muzea
v přírodě
na
území
dnešního
Královéhradeckého kraje sahá ke konci 60. let 20. století, kdy bylo, dle informací
pamětníků, plánováno takové zařízení v regionu Podkrkonoší. Tento záměr však
skončil s nastupující tzv. normalizací počátkem 70. let. Královéhradecký kraj tak byl
až do roku 2002, kdy byla zahájena realizace Podorlického skanzenu v Krňovicích,
jedním z mála krajů ČR, kde takové zařízení chybělo, a to i přesto, že se jedná o kraj
mimořádně bohatý na lidovou architekturu a kulturu, která je navíc stále ohroženější.
2 Podorlický skanzen v Krňovicích – idea a vývoj záměru
Myšlenka na vybudování skanzenu, který by zachycoval lidovou architekturu
Královéhradecka a podhůří Orlických hor se zrodil v hlavách pracovníků
Dřevozpracujícího družstva Hradec Králové a členů Českého svazu ochránců přírody
– základní organizace Orlice ve 2. pol. 90. let 20. století. Impulsem byly jednak jejich
bohaté zkušenosti s prováděním rekonstrukcí památek lidové architektury ve
východních Čechách, ale také časté cesty po kraji, při kterých bylo se znepokojením
pozorováno, v jak neutěšeném stavu se mnoho památek nalézá a kolik významných
příkladů lidové architektury je nenávratně likvidováno. Myšlenka přerostla ve snahu o
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vytvoření zařízení, do kterého by mohla být alespoň malá část z těchto cenných
staveb přenesena, zachována do budoucna a zpřístupněna veřejnosti.
První záměr byl situován přibližně od roku 1998 do obce Bělečko ležící cca 10 km
jihovýchodním směrem od Hradce Králové, těsně za hranicí Královéhradeckého
kraje. Lokalita se nalézá v malebné zvlněné krajině a je obklopena ze všech stran
lesy. Sama ves Bělečko má zachovanou urbanistickou strukturu bez výraznějších
narušení s řadou typických staveb a s charakteristickou návsí doplněnou vzrostlými
lipami a kapličkou. Výhodou bylo i dobré dopravní napojení. Nevýhodou naopak byla
přítomnost zanedbaného zemědělského areálu, který by přímo sousedil s areálem
skanzenu. V této lokalitě došlo k výkupu pozemků, bylo vybudováno hospodářské
zázemí (pila, sklady materiálu, provozní budova) a byly zahájeny přípravné a
projekční práce na vlastním skanzenu. V roce 2000 však nastaly problémy – obec
Býšť, pod kterou Bělečko administrativně patří, přehodnotila svůj dosavadní kladný
postoj a dala přednost budování satelitních městeček pochybné kvality ve všech
svých místních částech. Pozemky určené pro skanzen byly v územním plánu
změněny na plochu pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, čímž byl záměr definitivně
zmařen. Zastání nebylo nalezeno ani u tehdy nově vzniklého Pardubického kraje,
který se k záměru rovněž postavil negativně (jeho představitelé pravděpodobně
chápali vznik nového skanzenu jako konkurenci pro fungující Soubor lidových staveb
Vysočina, což je však naprosté nepochopení funkce a významu muzeí v přírodě).
Nastalo tedy hledání nové lokality pro umístění záměru.
V letech 2000-2001 probíhalo vytypovávání nových vhodných lokalit pro umístění
skanzenu. Vzhledem k situaci, která panovala v Pardubickém kraji bylo rozhodnuto
záměr přemístit do kraje Královéhradeckého. Jako velmi vhodná lokalita byla
vytypována obec Běleč nad Orlicí ležící cca 8 km východně od Hradce Králové.
Jedná se opět o vesnici s mimořádně zachovalou urbanistickou kompozicí, s řadou
dochovaných objektů lidové architektury a s tehdy ještě asi nejkrásnější návsí
v širokém okolí plnou mimořádně hodnotné zeleně. Přímo v těsném sousedství této
návsi byla vybrána zanedbaná proluka po zbořeném velkostatku, do které mohlo být
nové muzeum v přírodě zakomponováno. Ani v tomto případě však nedošlo
k realizaci, neboť přípravné práce ztroskotaly na nezájmu vlastníků pozemků o jejich
odprodej a realizaci záměru. Bylo rovněž zvažováno několik dalších lokalit, ale ty byly
zavrženy hned v počátečním stádiu úvah.
Až v roce 2001 byla vybrána varianta poslední a definitivní – Krňovice vzdálené cca
10 km východně od Hradce Králové, které jsou administrativní součástí města
Třebechovic pod Orebem a sousedí s původně uvažovanými lokalitami Bělečkem
(bylo tak možno využít již vybudované hospodářské zázemí, byť vzdálenost činí cca
5 km) a Bělčí nad Orlicí. V případě Krňovic se jedná spíše o drobný urbanistický
útvar s jednoduchou ulicovou kompozicí (jediná ulice, která zároveň tvoří průjezd
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silnice II. třídy) a rovněž s několika dobře zachovanými příklady lidového stavitelství.
Pro skanzen byly vybrány pozemky východně od obce, sloužící doposud zemědělské
výrobě (jedná se převážně o méně kvalitní půdy 4. třídy ochrany). Velmi dobrá
dohoda zde byla jak s původními majiteli pozemků, kteří tyto pozemky poskytli buď
k odprodeji nebo k pronájmu a následné směně, tak s městem Třebechovice pod
Orebem, které vzhledem ke své dlouhodobé kulturní tradici (Třebechovické muzeum
betlémů se světoznámým Proboštovým betlémem) záměr skanzenu přijalo pozitivně
a v krátkém časovém období provedlo potřebnou změnu územního plánu. Pozitivně
se k záměru od počátku postavil i Královéhradecký kraj. Lokalita Krňovice má několik
výhod, které z ní činí jednoznačně nejlepší alternativu ze všech uvažovaných
možností umístění. Jsou to zejména:
 Mimořádně kvalitní a atraktivní přírodní a krajinné prostředí – lokalita se
nachází na hranici Přírodního parku Orlice, který je zároveň evropsky
významnou lokalitou soustavy Natura 2000, a který má potenciál získat
v budoucnu status CHKO
 Vynikající dopravní dostupnost – lokalita leží prakticky těsně při silnici II. třídy
(Třebechovice pod Orebem-Pardubice), která navazuje na silnici I/11 (PrahaHradec Králové-Ostrava), těsně kolem skanzenu prochází hlavní cyklistická
trasa, Krňovice mají přímé napojení na autobusové spoje z Hradce Králové a
železniční stanice Třebechovice pod Orebem je vzdálena cca 20-30 min.
chůze od skanzenu.
 Dostatečný prostor pro budoucí rozvoj skanzenu na desítky let dopředu (v
roce 2009 vydaný nový územní plán rezervuje pro skanzen cca 12 ha ploch)
 Absence nevhodných rušivých staveb a jiných vlivů v okolí skanzenu
 Návaznost skanzenu na další kulturní atraktivity v regionu (Třebechovické
muzeum Betlémů, hrady a zámky podél Orlice,…)
 Vhodná doplňková infrastruktura v těsné blízkosti (restaurace a penzion přímo
v Krňovicích)

obr. 1 – schéma umístění Podorlického skanzenu
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Vlastní výstavba Podorlického skanzenu byla zahájena v květnu 2002 a skanzen byl
poprvé zpřístupněn veřejnosti v provizorním provozu v roce 2006, kdy návštěvníci
měli možnost prohlédnout si průběh výstavby i první expozice. V roce 2009 již
dosáhla roční návštěvnost skanzenu cca 10 000 osob.
3 Zřizovatelé Podorlického skanzenu a jeho financování
Jak vyplývá již z předchozího textu, Podorlický skanzen v Krňovicích se liší od
ostatních podobných zařízení, která jsou zpravidla zřizována některým z okresních
muzeí či přímo Národním památkovým ústavem, tím, že jde o nestátní zařízení, na
jehož výstavbě a provozu se podílí soukromá firma v úzké spolupráci s nestátní
neziskovou organizací. Hlavním zřizovatelem skanzenu je firma Dřevozpracující
družstvo z Hradce Králové. Jedná se o menší firmu rodinného charakteru, jejíž hlavní
činností je výstavba roubených rodinných domů (vč. projekce a inženýrských
činností) a dalších staveb, truhlářská a tesařská výroba a dlouhodobě rovněž
rekonstrukce památek – hlavně památek lidové architektury a dřevěných historických
konstrukcí. Mezi nejvýznamnější reference patří např. kompletní rekonstrukce jedné
z nových národních kulturních památek – Štáflovy chalupy v Havlíčkově Brodě (jež
se před rekonstrukcí nacházela prakticky na pokraji zániku). Druhým zřizovatelem je
pak Český svaz ochránců přírody – základní organizace Orlice Hradec Králové (dále
též ZO ČSOP Orlice). ČSOP je naší největší a jednou z nejstarších (zal. 1979)
nevládních organizací, které se zabývají ochranou přírody a životního prostředí. Po
celé ČR má tato organizace přes 300 samostatných základních organizací. Vedle
ochrany přírody a krajiny se ČSOP zabývá také okrašlovací činností, kam patří i péče
o památky. Zatímco Dřevozpracující družstvo zajišťuje vlastní fyzickou výstavbu
objektů a údržbu areálu skanzenu, ZO ČSOP Orlice se zaměřuje na zapojování
areálu do krajiny, tvorbu zeleně (důležitý je zejména program záchrany starých a
krajových odrůd ovocných dřevin) a zemědělským obhospodařováním pozemků
v okolí skanzenu. O financování výstavby se oba subjekty dělí, stejně jako o vlastní
provoz skanzenu. ZO ČSOP Orlice má v prostorách skanzenu také své Ekocentrum
Orlice zaměřené na pořádání ekovýchovných programů pro školy všech typů a
stupňů (od mateřských až po vysoké) a osvětovou činnost pro nejširší veřejnost.
Vedle těchto dvou hlavních zřizovatelů funguje ještě občanské sdružení Kapounka,
které sdružuje příznivce skanzenu, zejména z řad odborníků historiků a památkářů.
Toto sdružení funguje spíše jako poradní orgán a po odborné stránce dohlíží na
kvalitu prováděného díla.
V počáteční fázi byla příprava a výstavba skanzenu financována výlučně ze
soukromých zdrojů (projekční a přípravné práce, infrastruktura a objekty tvořící
nezbytné zázemí celého skanzenu). Teprve s odstupem doby se daří ve větší míře
využívat různých grantových a dotačních titulů, které jsou vždy vázány na konkrétní
účel – jedná se převážně o granty a dotace určené na transfery a rekonstrukce
historických objektů, případně na vzdělávací aktivity Ekocentra Orlice, které
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provozuje v návaznosti na skanzen ZO ČSOP Orlice. Mezi hlavní přispěvatele patří
Královéhradecký kraj, programy LEADER (český i evropský) zaměřené na rozvoj
venkova, privátní Fond T-Mobile a další drobnější dárci. I přesto je financování
výrazným limitujícím faktorem dalšího rozvoje Podorlického skanzenu. Zatímco
podobná zařízení zřizovaná státem či veřejnými zřizovateli zpravidla disponují
dotacemi v řádu až desítek mil. Kč ročně (např. skanzen ve Vysokém Chlumci na
Sedlčansku zřizovaný Středočeským krajem, jehož výstavba byla zahájena rovněž
kolem roku 2000), úhrn všech grantů a dotací (z veřejných i soukromých zdrojů) pro
Podorlický skanzen činí řádově pouze stovky tisíc až 1 mil. Kč ročně. Prostředky
vkládané Dřevozpracujícím družstvem tak musejí být nejprve vydělány komerčními
zakázkami, granty a dotace jsou pak často spojeny s neúměrnou administrativní
zátěží. Značný podíl prací na výstavbě, údržbě a provozu skanzenu je také prováděn
formou dobrovolnické a brigádnické činnosti členů ZO ČSOP Orlice a občanského
sdružení Kapounka či dalších příznivců.
4 Urbanistické řešení a zapojení skanzenu do krajiny
4.1 Zapojení areálu do krajiny
Hlavní urbanistická idea Podorlického skanzenu je založena na vytvoření souboru
staveb, který bude v maximální míře respektovat principy venkovského urbanizmu, a
který bude doplňovat urbanistickou strukturu Krňovic (s ulicovou formou zástavby).
Současný areál muzea v přírodě je umístěn s odstupem cca 100 m východně od
okraje zástavby Krňovic. Mezera mezi Krňovicemi a skanzenem je v současné době
zemědělsky obdělávaná převážně jako orná půda, ale jedná se o plochy určené ve
vzdáleném výhledu pro další rozvoj skanzenu. Krajinný prostor severně a východně
od areálu je tvořen údolní nivou Orlice, která je položena o několik metrů níže než
terasa, na které je situován areál skanzenu. Tato esteticky mimořádně působivá
údolní niva meandrujícího toku Orlice se slepými rameny a bohatou mimolesní zelení
je chráněna jako přírodní park a evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.
Navíc se jedná o aktivní zátopové území. Z těchto důvodů se v tomto prostoru
nepočítá s dalším rozvojem skanzenu, ale naopak s aktivní péčí o krajinu a s jejím
citlivým zemědělským obhospodařováním i s revitalizačními zásahy ke zlepšení
stavu krajiny a biotopů. Jižně od stávajícího areálu skanzenu navazují další
rozvojové plochy, přecházející v zemědělskou půdu (kterou by do budoucna bylo
vhodné chránit před jakoukoli zástavbou či jiným nevhodným využitím) a následně
v rozsáhlý souvislý lesní komplex tzv. Novohradeckých lesů (táhnoucí se od Hradce
Králové až po Choceň), který se zvedá v další vyvýšenou terasu. Přechod mezi
areálem muzea v přírodě a cennou volnou krajinou na severu a východě je tvořen
převážně kvalitní mimolesní zelení a vodním tokem, jehož revitalizaci v současné
době připravuje ZO ČSOP Orlice. Směrem do krajiny na jihu bude skanzen
přecházet pomocí sadů, zahrad, pastvin či drobných políček. Důležitou součástí
záměru je rovněž obnova a nové zakládání alejí podél stávajících i nově vznikajících
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cest v okolí skanzenu. K tomu jsou používány převážně tradiční odrůdy ovocných
dřevin – třešní, jabloní a hrušní.
4.2 Urbanistické řešení Podorlického skanzenu

Obr. 2 – původní návrh 1. etapy Podorlického skanzenu v Krňovicích z roku 2001
(kresba Ing. arch. Aleš Klose, pohled od severu)

Hlavní vstup do skanzenu s masívní dřevěnou bránou navazuje na místní komunikaci
z Krňovic do Štěnkova, která vede po hraně terasy nad údolní nivou Orlice. Vstupní
prostor je koncipován jako reprezentativní parkově upravená „polonáves“ se
zvoničkou, jež je na severovýchodní straně otevřená atraktivnímu výhledu do údolní
nivy Orlice. Do tohoto prostoru ústí vstupy do provozní části skanzenu a do vlastního
areálu skanzenu. Dominantami prostoru jsou objekty Polabského statku a zájezdního
hostince „Na Špici“. Provozní část má formu většího statku s patrovou roubenou
správní budovou – Polabským statkem (obsahující i byty správce), dvěma stodolami
sloužícími jako provozní objekty (depozitáře, sklady, dílny), špýcharem (dosud není
vybudován) a také s navazujícím sadem a zahradou (školkou ovocných dřevin).
Vjezd bude výhledově řešen klasickou zděnou bránou, jaké se vyskytují v okolí.
Vlastní areál skanzenu je pak řešen formou ulicové zástavby. Vstupním objektem pro
návštěvníky je objekt zájezdního hostince „Na Špici“ z Hradce Králové (sloužící
zároveň jako Ekocentrum Orlice), na který navazuje kočárovna a hygienické zázemí.
Navazující zástavba drobnějšího měřítka je orientována převážně štítem kolmo
k hlavní komunikaci. Tato komunikace vytvoří v budoucnu okruh, umožňující plynulý
průchod skanzenem.
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obr. 3 – současná situace 1. etapy Podorlického skanzenu v Krňovicích. Legenda: Provozní
část skanzenu: A – Polabský statek (správní budova, novostavba 2003), B – stodola z Ledců
(přesná kopie 2002), C – stodola z Klášterce nad Orlicí (transfer torza, rekonstrukce 2004), D
– zděný špýchar (novostavba, plán.), E – zděná brána (kopie, plán.), K – zahrada, sad,
ovocná školka; Vlastní skanzen: F – zájezdní hostinec „Na Špici“ z HK-Pražského Předměstí
(Ekocentrum Orlice, volná kopie dle dochované fotografie 2006-2008), G – kočárovna a
hygienické zázemí (novostavba 2005), H – zemědělská usedlost (plán.), I – stodola (plán.), J
– špýchar ze Semechnic (transfer 2003, rekonstrukce 2004), L – zvonice z Orlických hor
(volná kopie 2002), M – Mlýn z Bělče nad Orlicí (kulturní památka, transfer torza 2003,
rekonstrukce 2009-?), N – roubená škola ze Všestar (transfer 2006, rekonstrukce 20082010), O – špýchar z Prasku (transfer, rekonstrukce 2007), P – sušárna ovoce ze Semechnic
(přesná kopie 2007), Q – Kovárna z Královéhradecka (novostavba 2009-2010), R – kaplička
z Humburk (přesná kopie 2008).

110

Člověk, stavba a územní plánování 4

Jednotlivé objekty či malé areály doplňují sady a zahrady (převážně tvořené
tradičními odrůdami ovocných dřevin) a cesty jsou doprovázeny alejemi ovocných
stromů (převážně hrušněmi). K výsadbám jsou užívány výhradně místní či tradiční
druhy dřevin, exotické dřeviny nebo moderní kultivary jsou vyloučeny. Klíčovou
stavbou a atraktivitou skanzenu bude bezesporu vodní mlýn z Bělče nad Orlicí
situovaný v jižním cípu skanzenu u lesa. Zde je řešeno i vodní hospodářství mlýna,
které bude navazovat na revitalizovaný vodní tok lemující areál na jihovýchodě
(hlavní vodní tůň bude zároveň zásobárnou vody pro pohon mlýna a zároveň
biotopem obojživelníků a dalších druhů). Pozemky v jižní a jihozápadní části
skanzenu určené pro jeho další etapy jsou v současné době využívány zemědělsky
(převážně jako pastviny), jejich součástí je několik provizorních hospodářských
staveb. Celý areál je stále ve výstavbě, průběžně je upravován a doplňován, proto
výše uvedený popis představuje záměr, ze současného stavu (viz obr. 4) to nemusí
být na první pohled zřejmé.

obr. 4 – letecký pohled na areál skanzenu od jihozápadu (léto 2009). V levém horním rohu
snímku vyčnívá jeden z meandrů Orlice. V areálu skanzenu nalevo areál Polabského statku,
uprostřed zájezdní hostinec „Na Špici“ s kočárovnou, v pravé části přenesené stavby (škola
ze Všestar a špýchary). Úplně vpravo staveniště Bělečského mlýna.

5 Stavby ve skanzenu
Stavby ve skanzenu jsou budovány v zásadě třemi formami. Základem jsou
přirozeně transfery historických objektů a jejich rekonstrukce a vybavení historickým
mobiliářem. Tento nejnáročnější postup je volen u dochovaných historických objektů
velké hodnoty nebo dobrého stavu, kde se vyplatí investovat velké množství práce,
času i finančních prostředků. Objekt na původním místě je rozebrán, jednotlivé díly
jsou označeny a převezeny do skanzenu, kde následuje rekonstrukce (často až

111

Člověk, stavba a územní plánování 4

s několikaletým odstupem). Podle stavu objektu je pak volena forma následné
rekonstrukce – buď je zachováno maximální množství původního materiálu a stavba
tak zůstává v plně autentickém stavu ( např. roubené špýchary ze Semechnic a
z Prasku, roubená škola ze Všestar) nebo je přeneseno pouze torzo zdevastované
stavby a využita je jen část materiálu a zbytek je proveden jako kopie (ať již přesná –
např. mlýn z Bělče nad Orlicí či volná – stodola z Kláštěrce nad Orlicí). Druhým
postupem je vytváření kopií. Kopie mohou být buď přesné nebo volné. Přesné kopie
jsou prováděny zpravidla tehdy, kdy původní stavba ještě stojí a je možné ji přesně
zaměřit nebo existuje-li přesná dokumentace původní stavby. Jedná se většinou o
případy, kdy není možné stavbu transferovat z různých důvodů (majitel ji nechce
nebo nemůže poskytnout (stodola z Ledců, sušárna ovoce ze Semechnic) nebo je ve
špatném stavu a nevyplatí se ji přenášet, popř. již zanikla). Volné kopie jsou
zhotovovány v těch případech, kdy se ke stavbě dochovala jen dílčí a nedostatečná
dokumentace (z níž nelze vyčíst např. rozměry, konstrukční detaily, dispoziční řešení
apod. nutné podrobnosti) – např. historická fotografie, kresba, malba nebo je třeba
stavbu z různých důvodů přizpůsobit možnostem a potřebám skanzenu a jeho
provozu. Příkladem volné kopie je zájezdní hostinec „Na Špici“ z Hradce Králové,
který byl oproti původní nedochované stavbě zmenšen a přizpůsoben potřebám
provozu skanzenu a ekocentra a vybaven v souladu se současnými požadavky na
kvalitu budov. Přesto většina používaných postupů a materiálů zůstává shodná
s historickými stavbami (typy trámů, spoje a konstrukční prvky, používané materiály
apod.). Třetí formou jsou potom novostavby, které jsou stavěny též ze současných
materiálů a s použitím i modernějších postupů pro ryze současné účely (správní
budova) či jako čistě užitkové stavby (kočárovna, hygienické zázemí) popř. tehdy,
pokud nejsou k dispozici žádné údaje o přesné podobě dané historické stavby a
daná stavba je potřebná pro vytvoření expozice (kovárna z Královéhradecka). I zde
však platí jednoznačně inspirace původní lidovou architekturou v decentní formě, aby
nevznikl dojem kýče.
6 Přínosy skanzenu pro okolí a region
Hlavními a předvídatelnými přínosy skanzenu jsou jednak vytvoření dalšího
turistického cíle (za rok 2009 celkem cca 10 000 návštěvníků), který dále zatraktivní
okolí Hradce Králové a přinese regionu další ekonomický přínos a jednak záchrana
velkého množství nemovitých i movitých dokladů života minulých generací. Skanzen
však nemá být pouhou muzeální expozicí, ale jeho úkolem je představovat život
v minulosti také v širších, zejm. environmentálních souvislostech. Proto je zde
umístěno také Ekocentrum Orlice, jehož cílem je zapojení skanzenu a jeho okolí do
ekologické výchovy. Jen v roce 2009 navštívilo skanzen a ekocentrum cca 50
školních apod. kolektivů čítajících přes 1000 dětí a studentů.
Důležité jsou však také přínosy v měřítku místním. Vznik skanzenu přinesl
všeobecnou kultivaci prostředí jak v obci, tak i v okolní krajině. Došlo k opravě dvou
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kulturních památek přímo v obci (kostela a historické lednice) a tyto aktivity podnítily
některé z občanů k úpravě a zkulturnění vlastních nemovitostí. Došlo ke zlepšení
služeb v obci (rekonstrukce a zvýšení úrovně místní restaurace, vytvoření důstojného
přístaviště pro vodáky, oprava komunikace podél skanzenu). Přesto je však i nadále
co zlepšovat. Vzhledem k tomu, že součástí skanzenu je i zemědělské hospodářství
a rozlehlé zemědělské pozemky, okolní krajina začala být opět plnohodnotně
obhospodařována – to se týká zejména údržby luk v údolní nivě Orlice. Byla
založena nová stromořadí a vysázeno značné množství nové zeleně. V návaznosti
na skanzen připravuje Český svaz ochránců přírody – základní organizace Orlice
rozsáhlý projekt „Revitalizace toku, nivy a mokřadů u Krňovic“ (jak již bylo zmíněno
výše). Pokud obdrží tento projekt dotaci z Operačního programu životní prostředí, tak
do zlepšení stavu krajiny okolo skanzenu bude v dohledné době investováno cca 2,5
mil. Kč. Přínosy Podorlického skanzenu jsou tedy nejen sociální, kulturní a
ekonomické, ale ve velké míře také environmentální.

obr. 5 – pohled do interiéru Podorlického skanzenu v Krňovicích
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Príspevok ľudovej architektúry k oživeniu turizmu na vidieku –
ľudová architektúra Zuberca

The contribution of folk architecture for revival of tourism in country - The folk
architekture of Zuberec
Ing. Zuzana Kráľová

Katedra architektúry, STU Stavebná fakulta v Bratislave,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, e-mail : zuzana.kralova@stuba.sk
ABSTRAKT:
Najprirodzenejším reprezentantom stavania v konkrétnom prostredí je ľudová
architektúra, ktorá používaním jednoduchých tvarov a foriem, s využívaním
miestnych stavebných materiálov je harmonicky spätá s prírodným prostredím.
Jednou z najvýraznejších oblastí slovenskej ľudovej architektúry je Orava,
bohatá na pestrosť v tvarovom a dispozičnom riešení ako aj v použití konštrukčných
a dekoratívnych detailov. Do polovice 20.storočia boli výhradným typom obydlí
rázovité zrubové drevenice, avšak mnoho rokov nerozvíjaný životný štýl v regióne
ponechával využitie tradičnej ľudovej architektúry na pasívne dožitie, alebo ju
devastoval neregulovanou a necitlivou prestavbou, čo sa následne podpísalo na
výslednom architektonickom a urbanistickom výraze vidieka.
V súčasnosti je ľudová architektúra bohatým inšpiračným zdrojom pre tvorbu
na vidieku, čo napokon prispieva aj k jeho obnove a rozvoju. Prostriedkom obnovy
dediny sa tak stáva vidiecka turistika - aktívnym využitím vidieckeho osídlenia, čím sa
obec stáva cieľovým miestom cestovného ruchu.
ABSTRACT:
The most obvious present building in particular environment is a folk architecture that
use simple shapes and forms with the use of local construction materials, is
harmoniously combined with the natural environment.
One of the strongest areas of the Slovak folk architecture is the Orava, rich in
diversity in tvarovém and disposition solutions as well as in using design and
decorative detail. By the middle 20.centurys were exclusive type home atmospheric
rustic buildings, but many years not evolve lifestyle in landscape was meant to use
the traditional folk architecture to the inactive experience or devastate her with
uncontrolled and impassible rebuilding, what is subsequently signed on final
larchitectural and planning look of country.
Currently is the folk architecture rich in inspiration for creating the country, what
contributes to behold his reconstruction and development. Means of restoring the
village becomes rural tourism - active using traditional rural settlement, the village
becomes a travel industry destination.
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1 Ľudová architektúra obce Zuberec
Oravská obec Zuberec ležiaca na úpätí Západných Tatier, v časti Roháče (obr.1),
bola založená na základe valašského práva okolo roku 1953. Táto podroháčska obec
mala typickú potočnú radovú formu zástavby (obr.2), usadlosti predstavovali spojenie
obytného domu a hospodárskej budovy do pravého uhla (obr.3), alebo obytná i
hospodárska časť bola v jednej línii - „pod spoločnou strechou“, na otvorenom, príp.
drevenou bránou uzatvorenom dvore (obr.4).

obr. 1 - Mapa širších vzťahov
[www.zuberec.sk]

obr. 2 – Historická mapa osídlenia obce
Zuberec (Zdroj: Čaplovič, P.: Čaro kresaného
dreva – Ľudová architektúra Oravy. Martin:
Osveta, 1977)

obr. 3 - Usporiadanie usadlosti „pod
spoločnou strechou“.

obr. 4 - Usporiadanie usadlosti do pravého
uhla.

1.1 Materiál a konštrukcia
Z geografického hľadiska patrí Zuberec do oblasti horskej kultúry, vyznačujúcej sa
horšími pôdnymi a chladnejšími klimatickými podmienkami, s veľkým bohatstvom
dreva. Keďže ľudová architektúra bola vždy úzko spätá s prírodným prostredím,
základným stavebným materiálom bolo drevo a kameň. Pôvodnou stavebnou
technikou bola zrubová konštrukcia, nad ktorou výrazne prevládala hmota strmej
sedlovej strechy (sklon 49°- 51°) s charakteristickým členením čelného štítu.
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Zruby sa stavali z neokresanej guľatiny (najmä hospodárske objekty), z čiastočne
opracovanej guľatiny, či hranených trámov s ložnými škárami vyplnenými machom,
alebo hlinou zmiešanou so slamou, v niektorých prípadoch ešte z boku prekryté
tenkými drevenými lištami.
Z členenia terénu vyplývalo osadenie objektu buď na nižšej kamennej podmúrovke,
alebo na vyššej podmúrovke, často bielenej vápnom. Strešnú konštrukciu tvoril
hambálok so šindľovou krytinou. Dverné i okenné otvory boli pomerne malé, čo
vyplývalo nielen zo statických podmienok zrubovej konštrukcie, ale aj z dôvodu
ochrany pred chladom.
1.2 Proporcia a dispozícia
Základné proporčné riešenie objektov ľudovej architektúry bolo variabilné, avšak
zodpovedalo vzájomnému pomeru strán pôdorysu a pomeru výšky zrubu voči výške
strechy (Krpelán, 1998).
Dispozičné členenie vychádzalo pôvodne z jednopriestorového typu obydlia.
Postupným pristavovaním a členením zrubovej konštrukcie sa v Zuberci uplatnilo
dvoj- ,troj- i štvor-priestorové členenie obytného domu (obr.4, 5).
Dominantným prvkom každej dispozície domu bolo vykurovacie zariadenie.
Spočiatku bolo situované v obytnej miestnosti, neskôr už prestupovalo deliacu stenu
(pec v obytnej miestnosti a ohnisko v kuchyni).

Obr.č.4 - Typické dispozičné členenie dvojpriestorového zuberského obytného domu.
(Zuberec, dom č.50)

Obr.č.5 - Typické dispozičné členenie štvorpriestorového zuberského obytného domu.
(Zuberec, dom č.186)

2 Súčasný stav a potenciál obce
Zuberec vďaka svojej geografickej polohe a prírodnému i kultúrnemu bohatstvu
poskytuje rôzne formy turistiky (športovo – rekreačná turistika, kultúrno-poznávacia
turistika). Potenciálom obce je aj zachovaná ľudová architektúra, ktorej aktívne
využitie prispieva k obnove a rozvoju dediny, keďže za posledné roky je
najpreferovanejšou formou ubytovania v obci – ubytovanie v súkromí, či už v podobe
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samostatných domov (chalupy, rod. domy), alebo privátov. Pozitívnym príkladom je
napríklad adaptácia pôvodných hospodárskych objektov (sýpiek) na okraji obce pre
ubytovacie účely (obr.6-8).

Obr. 6-8 – Adaptované zuberské sýpky pre ubytovacie účely. (foto: Z.Kráľová)

Žiaľ, v snahe zvýšenia hygienického a sociálneho štandardu, pre účely ubytovania,
sú pôvodné drevenice často devastované neregulovanou a necitlivou prestavbou
(obr.9-11).

obr. 9-11 – Príklady necitlivých zásahov na pôvodných dreveniciach v obci. (foto: Z.Kráľová)

Na výslednom architektonickom a urbanistickom výraze sa však negatívne podpisuje
aj vstup novej architektúry integrovanej do jestvujúcej zástavby. (obr.12,13)

obr. 12,13 – Vstup novej architektúry v obci v konfrontácii s pôvodnou zástavbou.(foto:
Z.Kráľová)
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3 Zachovanie autentickosti a pamiatkovej hodnoty objektov ľudovej
architektúry pre účely cestovného ruchu.
Tvorbe nových konceptov pre obnovu a rozvoj turizmu, kvalitnému urbanistickému a
architektonickému riešeniu predchádza podrobná analýza a z nej vyplývajúce
optimálne riešenia na pamiatkovo chránených objektoch ako aj na objektoch bez
pamiatkovej ochrany.
Východiskom je definovanie a optimalizovanie zásad obnovy ľudovej architektúry,
z hľadiska zmeny funkcie, vrátane zvýšenia hygienického a sociálneho štandardu,
avšak pri zachovaní pamiatkovej hodnoty.
3.1 Klasifikačné znaky ubytovania
Základnými klasifikačnými znakmi ubytovania v súkromí sú - vstupné priestory,
ubytovacie priestory a hygienické vybavenie.
3.2 Možnosti architektonicko – dispozičných zásahov
Východiskom je zachovanie pôvodnej formy usadlosti s možnou adaptáciou nových
funkcií (sklady, parkovanie, hygiena, alternatívne umelecké dielne pre turistov a pod.)
do nevyužívaných hospodárskych objektov (obr. 14a), b)).
Zachovať typické dispozičné členenie zrubového domu, pričom potrebné ubytovacie
priestory, či hygienu je možné situovať v podkroví. V tom prípade musí byť drevené
schodisko navrhnuté z predsiene (obr. 14c)).
Pri zásahoch a úpravách vychádzať z pôvodných tvarov, proporcií a zaužívaných
materiálov. Nové prvky harmonicky prispôsobiť celku.
3.2 Možnosti stavebno – konštrukčných zásahov
Pri obnove alebo prístavbe nadviazať na pôvodné materiály a konštrukcie. Možnosť
riešiť nové skladby podláh a strechy, avšak pri zachovaní typickej pochôdznej vrstvy
podlahy, pôvodnej stropnej konštrukcie a strešnej krytiny.
Nevyhovujúce okenné a dverné konštrukcie je možné nahradiť novými, avšak pri
zachovaní charakteristického tvaroslovia otvorových konštrukcií. V podkrovnom
priestore je možné osvetlenie a vetranie zabezpečiť „plošnými“ okennými prvkami
(maximálne 2 strešné okná z každej strany, alebo okenné tabule aplikované
v odvrátenej strane štítu).
Nielen estetickým, ale aj funkčným doplnkom je zachovanie pece a vyvedenie
komínového telesa čo najbližšie k hrebeňu strechy.
Zatepľovanie obvodových zrubových stien obmedziť iba vo forme výplní ložných škár
novodobými materiálmi, ktoré je však nevyhnutné „skryť“ pôvodným prírodným
materiálom (z exteriéru prekrytie ložnej škáry z boku nabitými tenkými drevenými
lištami), alebo použiť prírodné izolačné materiály (ovčia vlna, konope, atď.).
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obr. 14a) Pôvodný zrubový dom v Zuberci s obytnou a hospodárskou časťou „pod spoločnou
strechou“ s trojpriestorovým dispozičným členením obytnej časti (Zuberec, dom č. 91, zdroj
podkladov: Pamiatkový úrad SR, foto: Z.Kráľová)

obr. 14b) Návrh dispozičného riešenia v pôvodnom zrubovom dome pri dodržaní základných
požiadaviek Pamiatkového úradu .

obr. 14c) Návrh dispozičného riešenia v pôvodnom zrubovom dome pri dodržaní základných
požiadaviek Pamiatkového úradu – využitie podkrovia pre obytné účely.
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Okrem spomínaných funkčných, architektonických, dispozičných, či konštrukčných
možností zásahov na objektoch ľudovej architektúry, vyplývajúcich z požiadaviek
Pamiatkového úradu SR je nevyhnutné dodržať tepelno-technické, hygienické
požiadavky (podľa
normy STN 73 0540) ako aj bezpečnostné požiadavky,
zahŕňajúce prieskum celkového technického stavu zrubovej stavby a návrh vhodných
sanačných opatrení zabezpečujúcich požiadavky na statickú i úžitkovú bezpečnosť.
4 Záver
Predpoklad záchrany a moderného využitia nášho ľudového stavebného dedičstva aj
pre účely turizmu závisí nielen od osvety a kvalitných projektov, ale aj od pozitívneho
a citlivého prístupu vlastníkov dreveníc, miestnych podnikateľov ako aj samosprávy.
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Drobné památky a jejich vazba na změny v krajinné či urbánní
struktuře
Small Monuments in Terms of Landscape or Urban Structure
Ing. Karel Watzko

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, karel.watzko@seznam.cz
ABSTRAKT:
Drobná památka jako nositel lokálního historického obsahu může mít různá uplatnění
v urbanistickém vývoji sídla. Do jednotlivých řešení se promítají jak racionální
podmínky, tak iracionální vnímání drobných památek jako fenoménu. Využití
drobných památek (existujících či nově vytvořených) a jejich zapojení do funkčního
mechanismu urbanistické struktury zvýrazňuje pozitivní, či negativní aspekty vývoje
sídel a krajiny.
ABSTRACT:
As a carrier of the local historical content, the small monuments can have diverse
functions in urban development of the domicile. There are either rational conditions,
or irrational sense of small monuments as a phenomenon being projected into
particular solutions. Use of small monuments (either existing or created ones) along
with their connection with functional mechanism of an urban structure will emphasize
either positive or negative aspects of domiciles´ and landscape development.
1 Úvod
V souvislosti s dále se rozvíjející suburbanizací, se zhušťováním a rozšiřováním
silniční sítě a s dalšími zásahy do krajinných struktur souvisejícími se socioeknomickým rozvojem, dochází stále častěji ke kolizi nově vznikajících funkčních
prvků (silnice, mosty, sídla, průmyslové areály, atd.) se stávajícími, pro dané místo
přirozenými a historicky zakotvenými vazbami. Pro účely tohoto textu redukujme tyto
kolize na zobecněný vztah „nového“ - sídlo, silnice - a „původního“ – blíže
nespecifikované drobné památky a jejího okolí. Výchozím tématem se v tomto
kontextu stává vzájemný vztah mezi drobnou památkou (kaplička, křížek, boží muka)
a jejím okolím.
Drobná památka v krajině symbolizuje neokázalé trvání, je spojnicí mezi minulostí
místa (přesněji mezi obdobím svého vzniku, které je často konkretizováno historickou
událostí) a současností – tedy okamžikem uvědomění si přítomnosti drobné památky
pozorovatelem. Obecně řečeno, lze drobnou památku považovat za symbol
historické kontinuity konkrétní lokality. Dochází zde ke zhmotnění imaginární vazby
časového a prostorového aspektu krajiny, který je často ještě podporován dalšími
kompozičními prvky (vzdálená věž kostela, stromořadí, soliteréní strom) či ideovou
návazností na širší krajinou strukturu (například poutní a křížové cesty). Vzájemné
estetické doplňování a společné působení drobné památky a jejího okolí je tím
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nejcennějším, ale také tím nejzranitelnějším čím tyto fenomény disponují. Drobná
památka bez těchto vazeb ztrácí většinu své vnitřní náplně, stává se němým
artefaktem bez přesahu.
Drobné památky, jejich evidence, památková ochrana a obnova, úloha drobných
památek v krajinných kompozicích, či jejich význam pro hledání kulturně-historických
kořenů – tato témata jsou v posledních letech velmi aktuální a jejich převáděním do
praxe jsou drobné památky etablovány jako nedílná součást našeho vnímání krajiny.
Často však dochází k nedocenění vztahu drobné památky a širšího okolí v němž se
nachází. Pohledové vazby, ideová náplň, vzájemná měřítka okolní krajiny a sídel –
tyto aspekty (až na ojedinělé a nebývale intaktní celky) již nebývají součástí
památkové ochrany vztahující se na drobné památky. A vzhledem k jejich četnosti
(části území jsou drobnými památkami až „přeplněny) není taková striktní ochrana
ani realizovatelná, neboť vývoj společnosti a její rostoucí potřeby se stále více
promítají do volné krajiny v podobě rostoucích měst, jejich suburbií, na ně
navazujících a je propojujících silničních sítí, či se projevují tzv. centralizací prostoru
na straně jedné a vznikem „hluchých míst krajiny“ na straně druhé. Smysluplné je v
této situaci hlednání kompromisu, mezi trvale udržitelným rozvojem a snahou o
zachování výpovědní hodnoty krajinných prvků ve vztahu k jejich okolí. U mnoha
drobných památek již také nelze původní vazby na okolí z nejrůznějších důvodů
zachránit – jedná se zejména o vazby ideové (např. náboženské), pohledové (z
širších vizuálních kontextů), nebo „příběhové“ (byla zapomenuta historie místa a
důvod vzniku drobné památky). Pokus o ochranu zbylých tvůrčích prvků by však
mohl přispět k více koordinované a cílenější tendenci zachování, podpoření či
znovuvytvoření kulturní krajiny a její paměti.
2 Metodika posuzování vlivu změn
Centrálním tématem se tedy stává metodika zacházení s drobnými památkami v
případě nevyhnutelné kolize s novou výstavbou, či v případě zásadních změn
okrajových podmínek (řečeno matematickou terminologií). Tato metodika by se v
zásadě měla zabývat dvěma hlavními okruhy:
a) - hodnocení kulturně-historického významu konkrétních drobných památek
- hodnocení zachovalosti a intenzity vizuálně-estetických, historických a ideových
vazeb na okolí
b) - identifikace vývojových situací a perspektiv (vývojová krajinná a urbanistická
schémata)
- porovnání významu změny v krajinné struktuře vůči významu drobných památek
dle bodu a)
- možnosti řešení s ohledem na pragmatičnost a proveditelnost v praxi hledání kompromisu mezi „novým“ a „původním“
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Podobně lze tyto principy aplikovat na další „původní“ krajinotvorné prvky – stromy,
aleje, cesty, atd. - ovšem s přihlédnutím k jejich specifickým vlastnostem a jejich
úlohám v krajinných vazbách. Ve své podstatě je možné tuto metodiku v jejích
základních principech chápat jako jeden z nástrojů posuzování a ochrany krajinného
rázu vztažené na menší územní kategorie a na konkrétní prvky – na drobné památky.
2.1 Poutní cesta z Prahy do Hájku – hodnocení dle bodu a)
Na příkladu významné poutní cesty z Prahy do Hájku lze demonstrovat uplatnění
dvou výše zmíněných pricipů (a,b). Nejprve zhodnotíme kulturně historický význam
dle bodu a): “Je pravděpodobné, že v letech 1720–1724 byl klášter (v Hájku) z
bohaté nadace Františka Adama (František Adam Eusebius Žďárský) dostavěn. To
už katolická větev Žďárských vymřela po meči a stavbu řídil někdo z Martiniců.
Současně vznikla poutní cesta od pražské strahovské brány k hájeckému klášteru
lemovaná 20 poutními kaplemi. 200 zlatých na stavbu jednotlivých kaplí a 20 zlatých
na jejich udržování poskytla řada nejvýznamnějších lidí království Českého té doby.
Kaple postavil František Fortin, který za každou kapli dostal 50 zlatých. Kamenické
práce odvedl kameník Herrstorff a autorem výzdoby byl Jan Schor. Kapličky poutní
cesty se v ničem nepodobají obvyklým božím mukám či venkovským kaplím.
Upoutají svojí výškou, harmonií rozměrů i ladností křivek kamenických prvků. Vedle
tektonické působivosti měla kaple střídmou plastickou výzdobu. Byl na ní erb
donátora a štítek s jeho jménem i obvyklé barokní kamenické objekty – koule nad
pilíři, patníky pod kaplí, křížek s listovým zakončením ramen, pískovcové zastřešení.
Výklenek nesl rozměrné fresky, věnované zpola kultu Panny Marie, zpola výjevům ze
života svatého Františka. Kapličky byly opravovány v letech 1751–1752 a 1773–
1774. Poté císař Josef II. při svých církevních reformách zrušil fond, ze kterého se
kaple udržovaly. Další oprava je zaznamenána až v letech 1899–1900, kdy jich
zbývalo pouze čtrnáct. Nové obrazy na plechových tabulích, které nahradily zaniklé
fresky, maloval pražský malíř Josef Scheiwl (*1833 †1912), současník českých
umělců generace Národního divadla”. [1]

obr. 1 – Nákres dvou variant řešení kaplí z roku 1720 v klášterní pamětní knize [1] a stav
jedná z kaplí před jejím přemístěním
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Dodnes se z původního počtu 20 kaplí zachovalo celkem 11, v průběhu 19. a 20.
století bylo 9 kaplí zničeno ( přehlednou mapu poutní cesty lze nalézt na
http://www.klasterhajek.ic.cz/mapa/mapa.html ). Zbývající kolekce kaplí je
neobyčejně cenná z několika hledisek. Mimo historickou hodnotu a nespornou
uměleckou kvalitu jednotlivých objektů je významná zejména z hlediska názornosti
urbanistického vývoje části Prahy, ve které se nachází a na důsledcích tohoto vývoje
na širší působnost poutní cesty jako celku i jednotlivých kaplí. Poutní cesta v době
svého vzniku probíhala od Strahovské brány až ke klášteru v Hájku venkovskou
krajinou. Dnes více než třetina cesty prochází zastavěným územím.
Z prvních šesti kaplí ležících na počátku poutní cesty a nalézajících se na území
Břevnova chybí pouze jedna a všech pět zbylých kaplí je opravených. Současná
ulice Za Strahovem a U Ladronky zároveň kopíruje původní průběh cesty používané
již v baroku. I když intaktnost okolí zde byla narušena výstavbou městského
charakteru, prostor má přesto svoji kontinuitu, neboť základní prvky (návaznost kaplí
propojených cestou) zde byly zachovány. Lze hovořit o jakési reciprocitě mezi
souborem drobných památek a jejho okolím – tím, že tato část poutní cesty byla
zachována téměř v původní podobě, vykazuje lokalita v níž se kaple vyskytují hlubší
historickou zakotvenost.

obr. 2 – První část poutní cesty – Břevnov [1]

Podíváme-li se dále po průběhu poutní cesty, tedy na kaple vyskytující se směrem od
obory Hvězda směrem k Bílé hoře, je zde situace ještě zajímavější, ale zároveň
problematičtější. Poutní cesta na Bílé hoře těsně míjí barokní poutní areál Panny
Marie Vítězné. I když spolu poutní cesta do Hájku a barokní areál na Bílé hoře
prvotně nesouvisí, společný odkaz na barokní epochu dávají místu jejich setkání
nový impuls, vzniká zde dialog mezi krajinným liniovým prvkem a lokální dominantou.
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Posloupnost kaplí poutní cesty je však v těchto místech výrazně narušena – dvě
kaple zcela chybí a další dvě kaple byly přesunuty ze svých původních míst.

obr. 3 – Druhá část poutní cesty – Břevnov [1]

V nejhorším stavu je poutní cesta za výpadovkou na Karlovy Vary, kde opouští hlavní
silnici a skrze obec Hostivice míří přes pole k Hájku. Chybí zde celkem 6 kaplí a
návaznost cesty je tak zcela přerušena. Cesta mezi 18. kaplí a Hájkem byla dokonce
ve druhé polovině 20. století rozorána. V letech 1999–2000 ji však spolek Hostivít ve
spolupráci s městem Hostivice vyměřil, obnovil, vysázel kolem ní lipovou alej a
poslední dvě kaple poutní cesty byly opraveny. Došlo tak k symbolickému
znovunavázání a uzavření celé linie kaplí, což je z hlediska celého komplexu a jeho
půsbnosti velmi významné.

obr. 4 – Záverečná část poutní cesty – Břevnov [1]

Celkově je možné hodnotit poutní cestu se sobouborem kaplí jako vysoce
významnou z hlediska kulturně-historického a lze konstatovat, že vizuálně-
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estetických vazby zůstaly po větší část cesty patrné. Zároveň takováto liniová
památka na relativně malém území v sobě nese všechny znaky a průvodní jevy
obecně vztažitelné na drobné památky v České republice. Jsou zde vedle sebe
postaveny úrovně intaktního zachování, částečného poškození, úplné devastace a
nakonec příkladné obnovy. Hodnota poutní cesty tedy přesahuje pouze kulturněhistorické kategorie, neboť téměř didakticky demonstruje třísetletý urbanistický vývoj
a změny krajiny této lokality, a to v jeden časový okamžik. Nalézá se zde jakýsi
koncentrát času, prostoru a historických událostí.
2.2 Poutní cesta z Prahy do Hájku – hodnocení dle bodu b)
Věnujme se dále metodickým okruhům zacházení s DP vztažených na konkrétní
situaci (poutní cesta z Prahy do Hájku) a popišme bod b) – identifikaci vývojových
situací a perspektiv (krajinným a urbanistickým vývojovým schématům). Nejprve si
pomocí jednoduchých schémat definujme některé obecné situace, které v souvislosti
s kolizí „původního“ a nového“ na území České republiky často vznikají.

obr. 5 – Vývojová schémata

A) Typická kompozice – křižovatka dvou polních cest je zvýrazněna drobnou
památkou. Ta je nejen nositelem estetické hodnoty, ale vnáší svou přítomností a
svým charakterem do prostoru prvek časovosti resp. historie (jako artefakt doby
svého vzniku) a prvek nadčasovosti – svými vnitřními významy (viz. článek autora
„Vnitřní významy drobných památek – teorie univerzálnosti“ [2] )
B) Lokální centrum vytvořené na základě empatie a tolerance k předchozímu stavu.
Takto vzniká základ pro kulturně-historickou kontinuitu.

126

Člověk, stavba a územní plánování 4

C) Často je drobná památka akceptována pouze jako hmotný prvek s uměleckohistorickou hodnotou, ale obecnější vazby a širší okolí zohledněny nejsou. Dochází
tak k omezení působnosti drobné památky a stává se z ní v lepším případě jakýsi
vitrínový exponát. V horším případě je chápána jako nechtěné dědictví, které
omezuje v rozvoji a podle toho je s ní zacházeno – přesun drobné památky na jiné
„vhodnější“ místo pak završuje ztrátu paměti lokality.
D) Tato situace může být chápána dvojím způsobem. Negativní působení spočívá ve
změně dosavadní struktury místa, jeho měřítek a organizace. Pokud však vnitřní
obsahová rovina „nového“ přebírá podstatu „původního“ lze tento proces vnímat jako
pozitivní vývoj – násobení účinku, zintenzivnění výpovědi. Takto vznikly na
uctívaných místech drobných gotických kapliček úchvatné barokní poutní komplexy.
E) Přirozený vývoj krajiny ssebou přináší opouštění málo efektivních pozic. Takový
trend v současnosti způsobuje globální zánik polních a lesních cest. Drobné památky
se často ocitají ve „vzduchoprázdnu“ uprostřed polí, v houštinách náletů. Zachování
krajinné a kulturně historické kontinuity lokality ponecháním DP na původním místě
znamená téměř jistou ztrátu této DP – ať už působením vlivů přírody či lidskou
netolerancí.
F) Linie původních cest jsou využívány a přizpůsobovány současným potřebám
dopravních kapacit. Rozšiřováním tělesa cesty (silnice) dochází k naprosté změně
měřítek a původní estetické propojení cesta – drobná památka je potlačeno.
Zůstane-li přes jistou estetickou nepatřičnost zachována alespoň původní (resp.
přibližná) poloha DP a průběh cesty, potom bude zachována i část paměti místa.
G) Jistý způsob neuvědomělého zachraňování drobných památek. Místo snahy o
obnovu místa kde se drobná památka vyskytuje, jsou tyto DP v případě vícenásobné
změny okrajových podmínek - dle bodu E - raději přemístěny do nového centra.
Vznikají tak podivná, bezobsažná návesní lapidária, která jsou smutnou připomínkou
vyprazdňování prostoru krajiny – syndrom centralizování prostoru a zrod hluchých
míst krajiny.
H) Liniové křížové či poutní cesty jsou velice náročné nejen z hlediska udržení své
celistvosti, ale zejména z hlediska ochrany vazeb na své okolí. Často se totiž stává,
že je část liniového komplexu drobných památek zasažena novými vlivy v území.
Vazby jsou narušeny, některé části původního inventáře jsou přemístěny, některé
zaniknou zcela. Zůstává torzo s omezenou výpovědní hodnotou. Při plánování
zásahů do území je nutné dělat kompromisy. Oboustranně.
Z předchozích schémat vyberme ta, která se uplatňují na jednotlivých částech poutní
cesty z Prahy do Hájku. Akceptaci a navázání (B) lze pozorovat v počáteční části,

127

Člověk, stavba a územní plánování 4

kde je zachována řada šesti kaplí a původní průběh cesty. Přestože zde došlo k
akceleraci okrajových podmínek a změněně měřítek (F), současný stav je uspokojivý.
Na následujícím úseku poutní cesty vedoucí okolo barokní kaple Panny Marie
Vítězné na Bílé hoře došlo po zvýšení koncentrace dopravy (F) k přemístění jedné
kaple. Dříve stávala těsně vedle vozovky a byla již ve velmi špatném technickém
stavu. Snad z důvodu plánovaného rozšiřování komunikace, či z důvodu, aby kaple
nebyla dále vystavena vlivům dopravního zatížení, byla tato přemístěna a opravena
o několik stovek metrů – těsně vedle areálu kaple Panny Marie Vítězné (G –
koncentrace památek na bezpečné místo). Tím byla sice fakticky zachráněna jako
architektonická památka, ale zároveň došlo k částečné ztrátě původních vazeb na
okolí (na předcházející a následující poutní kaple) a byla dána do vizuální souvislosti
s komplexem, se kterým má společné pouze období vzniku. Přesně opačná je
situace o dvě kaple dále. Na tomto místě byl téměř těsně nad kaplí zbudován
dálniční most, byly vytvořeny náspy, silnice byla rozšířena. Lokalita naprosto změnila
svou podobu, ale kaple dál stojí na svém původním místě. A právě kontrast takto
radikální změny prostředí na jedné straně a neokázalé stálosti kaple na straně druhé,
tento kontrast dodává místu novou dimenzi, přidává k paměti místa další kapitolu.

obr. 6 – Kaple u dálničního mostu

V úseku poutní cesty vedoucí skrze Hostivice do polí směrem k Hájku došlo zřejmě
ke kombinaci všech negativních důsledků schémat C, E a F. Část cesty byla v
minulosti rozorána, kaple překážející rozšiřování cesty z Hostivic do Litovic byly
zbourány. Revitalizace cesty v jejím samém závěru a oprava dvou posledních kaplí
velmi výrazně napomáhá k tomu, aby byly v komplexním pohledu zmírněny důsledky
lokálních přerušení vazeb (H), tak jak byly popsány výše.
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3 Závěr
V předcházejícím textu byla demonstrována aplikace vývojových situací na procesy,
kterými poutní cesta z Prahy do Hájku již v minulosti prošla. Tato schémata je však
účelné rovněž aplikovat na drobné památky, které podobnými procesy teprve
zasaženy budou a předcházet tak zmíněným negativním dopadům. Množství a
vysoká specifičnost konkrétních situací, kdy hodnotný vztah drobné památky a jejího
okolí je, nebo bude vystaven kolizi s nepůvodními prvky, tato různorodost nedává
příliš prostoru pro generalizaci pravidel, podle kterých by bylo možné se v daných
situacích řídit. Zde však lze uplatnit obecná architektonická a urbanistická pravidla
vycházející ze základní podmínky – za cenu kompromisu musí být zachovány
alespoň nejzákladnější tvůrčí prvky (drobná památka, princip cesty, základní
struktura prostoru).
LITERATURA:
[1]
Přibyl, M., Přibyl, V.: Františkánský klášter v Hájku: Poutní cesta do Hájku.
http://www.klasterhajek.ic.cz/mapa/mapa.html (24.02.2010), Mapový podklad firma Žaket.
[2]
Watzko K. Inner meaning of small monuments – universality theory.
Proceedings of 11th Professional Conference of postgraduate Students, Brno,
February 2009, p. 405, ISBN 978-80-214-3810-1.
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Koncept rodinného domu,
šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí
The concept of the family house,
friendly to the nature and the environment
Ing. Jan Pečman

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice
pecmy/at/seznam.cz
ABSTRAKT:
Současná výstavba na venkově působí svým vzhledem invazivně. To je zřejmě
důsledkem velmi malého zájmu přizpůsobit novou výstavbu
- krajinnému rázu
- okolním typům staveb
- okolnímu terénu
Dnešní nároky a styl bydlení jsou většinou zcela odlišné od nároků na bydlení v
původní venkovské zástavbě. Dům byl na venkově dříve využíván především jako
úkryt před nepohodou, místo na nocleh, uložení zásob apod. Tomu odpovídala i jeho
velikost. V současné době lidé ve svých domech tráví více času a s tím jsou zvýšeny
i nároky na jeho velikost.
ABSTRACT:
Nowadays, the country has given its invasive. This is probably the result of very little
interest to adapt new construction
- nature
- types of surrounding buildings
- The surrounding terrain
Today's demands and style of living are usually quite different from claims in the
original rural housing development. The house was in the country formerly used
mainly as a shelter from bad weather, a place to bed, storage inventories, etc. This
also reflected his greatness. Currently, people in their homes spend more time and
thereby increased the demands on its size.
1 Popis konceptu
Inspirací byl styl moderní výstavby v historických centrech velkých měst. Tam se
nachází spousta domů, jejichž historicky vyhlížející průčelí slouží pouze jako kulisa,
za kterou nacházíme moderní obchodní centra, úřady, kancelářské prostory apod. Ve
městě jsou tímto způsobem domy budovány z prostorových a především z
estetických důvodů, aby "zapadaly" do okolní zástavby.
Ze stejných důvodů vznikl koncept domu - "chaloupky", který se svým vzhledem
může více hodit do venkovské zástavby a příliš nenarušuje krajinný ráz. Návrh
představuje příležitost ekologičtějšího bydlení s malým snížením komfortu pro
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obyvatele domu. Úskalí pasivních, nízkoenergetických a podobných domů bývají
často právě v komfortu bydlení, která není každý ochoten podstoupit.
Tento návrh není typický nízkoenergetický dům, jeho šetrnost k životnímu prostředí je
především v úspoře energie při užívání budovy.
2 Model
Podoba "chaloupky" může být různá, podle lidové architektury v rozdílných
lokalitách/. Juta na modelu představuje terén pozemku /zahrady/, který je důležitou a
nedílnou součástí řešení takového domu, neboť částečně či úplně zakrývá moderní
část domu. Model je proveden bez znázornění zeleně /stromů, keřů apod./, která
může ještě více podpořit šetrnost ke krajinnému rázu.

obr. 1 - Pohled na "chaloupku"ve směru od garáže /vjezd do ní je průčelím domu/

obr. 2 - Na střeše "chaloupky" je znázorněno prosklení, které má osvětlovat centrální
místnost domu /je popsána dále/ . Jde tedy o jakousi formu atria. Před chaloupkou je vidět
střešní okno kuchyně a čelní stěna jednoho pokoje, s oknem a samostatným vstupem.
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obr. 3 - "Chaloupka" může svým vzhledem připomínat vejminek, roubenku a podobně...

obr. 4 - Druhá strana - propojení " chaloupky" a moderní části domu. Z tohoto pohledu by
dům neměl být zblízka vidět - pro umístění domu je důležitý i charakter okolního terénu.

3. Využití terénu
Nedílnou a důležitou součástí návrhu je přizpůsobený terén pozemku kolem domu.
Ten zakrývá /částečně nebo úplně/ moderní část domu, jak již bylo zmíněno. Na
modelu byly navrženy "zelené střechy" nad moderní částí domu a dvěma podchody
na zahradě. Je nutno zvážit otázku takového řešení z hlediska bezpečnosti a
navrhnout vhodné ochranné ploty, zábradlí apod.
3.1 Některé výhody modelace terénu
- intenzivní využití pozemku - možnost pěstování nejrůznějších druhů ovoce a
zeleniny a rozdělení zahrady na část "pěstební" a okrasnou. Nerovného terénu je
možno využít pro pěstování v kaskádách, což ocení zejména osoby s omezenou
pohyblivostí. Zároveň je možno na takovémto pozemku realizovat i oblíbené okrasné
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skalky apod. "Dvouúrovňové" řešení zahrady nabízí možnost umístění skladů
různého materiálu pod úrovní terénu - ovšem s přístupem po rovině.

Obr. 5 - Ptačí perspektiva - černou čarou je přibližně obtáhnut možný půdorys domu.

- bezbariérovost - možnost přístupu do obou podlaží domu bez použití schodů. Navíc
při vhodně modelovaném terénu je možno k oběma podlažím přijet automobilem
/důležité například při stěhování/
- možnost úspory energie - i samo zakrytí moderní části domu zeminou může působit
jako tepelně-izolační vrstva.
- zvýšení soukromí na pozemku - vhodnou modelací terénu je možno částečně nebo
úplně zakrýt výhled na soukromý pozemek z okolí
- ochrana před hlukem - valy velmi účinně tlumí hluk z okolí
- zajímavou příležitostí je ochrana před zaplavením domu pomocí vhodně
umístěných valů okolo pozemku
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4. Popis částí domu
Rozměry objektu úmyslně nejsou zadány, jde pouze o hmotový návrh.
"Nadzemní" podlaží
/ ze strany od atria je toto podlaží nadzemní, ze strany od garáže jde o přízemí - viz.
odst. 2/

obr. 6 - Schematický půdorys nadzemního podlaží budovy

1. Atrium - ideový základ domu. Atrium /s ochozem/, je ona "kulisa", připomínající
zvnějšku svým vzhledem malé venkovské stavení - spíše vejminek či "chaloupku".
Atrium je propojené s přízemím budovy a osvětluje centrální místnost domu /popsána
níže - bod 12/.
1.A Volný prostor s možností zakrytí - zakrytím je možno omezit cirkulaci vzduchu a
snížit tepelné ztráty. V případě, že na to zakrytí bude vyprojektováno, je možné z
tohoto prostoru vytvořit další příležitostnou místnost /např. pokoj pro hosty/.
2. Garáž - Na modelu je garáž součástí budovy, což ale není dobré kvůli exhalacím
z automobilu. Garáž ale může být postavena například jako dřevník a být dobře
provzdušněna. Navíc je možno propojit garáž se sklepem, který se nachází pod ní
/bod č. 4./.
3. Podzemní nádrž pro jímání dešťové vody - Nádrž je možno na pozemku umístit
kdekoli, ale její umístění "co nejvýš" je výhodné, protože je možno vodu bez
přečerpávání používat např. ke splachování WC /pozn. na jedno spláchnutí se v
současné době spotřebuje zhruba 10 litrů pitné vody/.
¨
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"Přízemí"
/ze strany od atria jde o přízemí. Ze strany od garáže je část domu v podzemí/

obr.7 - schematický půdorys přízemí

4. Sklep /spíž/ pod garáží, s příležitostí umožnit sem ruční výtah pro stěhování
nákupů rovnou z garáže /ocení především paní domu - "šup s nákupem rovnou do
sklepa, žádné přenášení"/ Sklep navíc přiléhá ke kuchyni, která se nalézá ve stejném
podlaží, není tedy potřeba běhat po schodech.
5. Kuchyň opatřená střešním oknem. Pracovní stůl je možno umístit doprostřed
kuchyně, pod střešní okno.
6. Pokoj s možností samostaného východu na zahradu. Mezi zdmi kuchyně a tímto
pokojem je možno umístit kompost. Jak je známo, v kompostu probíhají exotermické
reakce, čili může částečně i ohřívat přiléhající zdi domu.
7. Pokoj se střešním oknem /možno využít např. jako ložnici/.
8. Pokoj, rovněž s možností samostatného východu na zahradu.
9. Pracovna, s průchodem na skrytou část zahrady.
10. Skrytá část zahrady - možno zde umístit bazének /blíže viz. odst. 2/
11. WC a koupelna /bez oken/.
12. Centrální místnost domu, osvětlovaná denním světlem z atria. V této místnosti je
možno umístit krb, kamna či pec pro vytápění celého domu. Tato místnost může
sloužit jako obývací pokoj - atrium nad ním může být velmi pěkným estetickým
prvkem.
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5. Mýty
Myslíte, že popsaný koncept je zcestný? Jak se vůbec inženýr životního prostředí tedy "nearchitekt" může dovolit něco takového navrhnout?
A že je například obtížné takovýto dům zaizolovat /izolace tepelné, vlhkostní apod./?
Inspirací pro koncept byl tento poloroubený dům v Lužických horách:

obr. 8 - Předozadní pohled na poloroubený dům v Lužických horách. Dům je dodnes v
omezené míře užíván jako zemědělská usedlost a je důkazem kvalitní a promyšlené práce
jeho tvůrců. Podle obyvatel domu voda, stékající po svahu za domem,nikdy za žádných
okolností neprosákla do prostor domu. Pokud to bylo možné vybudovat tehdy, musí to
zákonitě jít i dnes.

obr. 9 - Schematický příčný řez domem:
I tento dům má umožněn přístup do obou pater zvenčí - přízemí ve dvou úrovních má
upozornit na možnost prakticky bezbariérového vstupu do obou podlaží domu. Dále stojí za
povšimnutí, že sklep se nachází ve stejné úrovni jako přízemí obytné části domu.
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6. Závěr
Uvedený koncept rodinného domu nemá být předpisem pro výstavbu, šetrnou ke
krajinnému rázu a životnímu prostředí. Je to spíše soubor několika řešení, která
mohou být využita architektem při navrhování domu, a jejichž realizace může být
přínosná nejen ekologii, ale i lidem.
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Architektura průmyslové revoluce
Architecture of Industrial Revolution
Ing. Tomáš Med

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra architektury, Thákurova 7/2077, 166
29 Praha 6, tomas.med@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Příspěvek se zaměřuje na vliv nových stavebních technologií vzniklých během
průmyslové revoluce na estetiku a prostorový koncept architektury 19. a 20. století.
Zabývá se tedy dopady vizuálními i provozními a diskutuje tyto nové koncepty
z hlediska jejich potenciálu k novému využití v 21. století. Na příkladech seznamuje
se základními koncepty a způsoby práce s nimi při projektech nového využití těchto
objektů. Nabízí konverze jako jedno z možných východisek udržitelnosti.
ABSTRACT:
The paper is focusing on influence of new building technology accrued during
industrial revolution on aesthetics and spatial concept of 19. and 20. century
architecture. The issue of new spatial concepts is discussed in possibility of
conversion to new using in 21. century. The examples are use to show basic
concepts and possibilities to working with them. Conversions are offer as possible
starting point for sustainable projects.
1 Historický kontext
Přelom osmnáctého a devatenáctého století je významným historickým obdobím. Je
to doba rozvoje techniky, které vyústilo v průmyslovou revoluci, v jejímž čele stála
Velká Británie, která byla významnou koloniální velmocí. Britské kolonie byly dobrým
zdrojem surovin a urychlily tak rozvoj mechanizace výroby ve velkých
manufakturách.
Důležitým momentem ve společenském vývoji je Velká francouzská revoluce (17891799), která je považována za zrod občanské společnosti. Ta spolu s vyhlášením
nezávislosti USA (1776) se stala hybnou silou emancipace britských dělnických
vrstev v nově vznikajících továrnách. Tato nová společenská vrstva zpočátku bez
volebního práva se stala během devatenáctého století významným politickým
hybatelem formujícím naši současnou společnost.
Podíváme-li se do dávné minulosti, zjsitíme že vznik architektury byl ovlivněn
přechod člověka k zemědlství. Člověk již neputoval z místa na místo, stavěl si
trvalejší obydlí, na jejichž stavbu vynakládal stále více energie. K tomuto došlo před
zhruba 10 000 lety. Po celou dobu až do devatenáctého století však užíval převážně
přírodní materiály. Průmyslová revoluce přinesla kvalitativní skok ve formě materiálů
vyráběných pomocí průmyslových technologických postupů.
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Průmyslová revoluce není pouze rozvojem techniky měnícím tvář krajiny. Její dopad
je významný i ve společenské rovině neboť změnila myšlení člověka. Samotná
podstata průmyslové výroby, kde stroj a nové možnosti hnací síly nahradily lidskou a
zvířecí práci, umožňuje produkovat výrobky v dosud nepředstavitelném množství.
Tato změna se dotkla všech výrobních odvětví včetně stavebnictví. To přináší nový
přístup ke stavbě budov, ale i přemýšlení o nich.
2 Nové materiály
2.1 Litina
Samotná znalost procesu výroby litiny je velmi stará. Průmyslová revoluce však
přinesla její výrobu ve velkém množství umožňujícím proniknutí do stavebnictví.
Zaměřím se na aplikace, které použitím tohoto materiálu odstartovali rozvoj nových
možností a způsobu přemýšlení o konceptech staveb. Použití tohoto materiálu je
dáno jeho vlastnostmi. Litina je materiál dobře odolávající tlaku a vysokým teplotám.
V intencích klasického dělení na prvky nosné (sloupy, stěny, pilíře) a nesené
(překlady) je litina svými vlastnostmi vynikající materiál pro nosné štíhlé prvky, jako
jsou sloupy. První písemně doložené konstrukční užití litiny ve Velké Británii bylo
v kostele St. Anne v Liverpoolu v roce 1770, kde litinové sloupy podpírají kůr1.
Po ničivých požárech britských texitních továren začala litina v devadesátých letech
osmnáctého století postupně nahrazovat dosud používané dřevěné konstrukce.
Z hlediska vývoje konstrukcí je významnou stavba šesti podlažní továrny v Derby
navržené Williaamem Struttem, jejíž výstavba započala roku 1792. Budava byla
konstruována jako univerzální etážová. Vnější nosné stěny byly vyzděny, ovšem
vniřní sloupy byly litinové. Dřevěné nosníky podporovali cihelné klenby, nanichž byly
podlahy z cihelných dlaždic a zespodu byly omítnuty. Další dvě konstrukčně podobné
budovy byly postaveny v Milford a Belper mezi lety 1792 a 17951.
První budovou s litinovými sloupy i klenebními pasy byla tírna lnu v Shrewsbury
dokončená v roce 1797. Autorem návrhu je Charles Bage, spoluautoren je Williaam
Strutt, který současně stavěl několik dalších podobných konstrukcí2.
Užití litinových prvků se nerozvíjelo pouze v průmyslových objektech, ale nadále také
v návrzích kostelů. Pro obvodové zdivo bylo i nadále užívano kamene, ale vnitřní
nosná konstrukce byla tvořena výhradně litinovými sloupy. Příkladem takového
návrhu je kostel St. George´s v Liverpoolu navržený Thomasem Craggem,
profesorem architektury na Liverpool Academy. Spolu s několika dalšími kostely
podobné konstrukce se tento princip stal základem prefabrikovaných kostelů
dopravovaných loděmi do Ameriky a Australie3.
Potenciál kovových konstrukcí pro změnu konceptu architektury byl představen
v roce 1845 v publikaci „A New System of Architecture Founded on the Forms of
Nature and Developing the Properties of Metals“, jejímž autorem je William Vose
Pickett a píše:
„New System of Architecture founded on the Form of Nature and Developing the
properties of Metals; by which a higher order of Beauty, a large amount of Utility, and
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various advanteges in Economy over the pre-existent architecture may be practically
attained.“( Noý koncept architektury založený na přírodních tvarech a rozvíjející
vlastnosti kovů; tím bude dosaženo větší krásy, více užitečnosti, a mnohých
ekonomických výhod oproti dřívější architektuře.)
Pickett zdůrazňuje rozdíly mezi konstrukcemi ocelovými a konstrukcemi užívajícími
zdivo. Poukazuje že, jsou-li užívány v souladu se svou podstatou, měla by být
výsledná architektura také rozdílná svým charakterem. Dále vyslovuje čtyři základní
principy takové architektury.
1. Duté stěny
2. Integrované ornamentální formy
3. Uvolnění vnitřního prostoru pilíři a sloupy
4. Využití tvarovatelnosti kovů
Jedotlivé principy se vzájemně prolínají. První princip volá po užívání dutých
ocelových stěn, které ušetří místo svou subtilností a budou poskytovat lepší ochranu
před teplem i chladem díky vzduchové vrstvě mezi povrchy stěny. Navíc tento prostor
může být použit pro vedení vnitřních technických rozvodů v domě jako je voda, plyn,
teplý vzduch, odtah spalin. Druhý princip hovoří o ornamentálních motivech reliéfně
zpracovaných na povrchu těchto stěn např. tepáním. Mezi velmi prozíravý patří třetí
princip.
„That of presenting the shelter of roofs, without the serious obstruction of space, light,
air, view and sound, occasioned by piers and columns. (Pomocí pilířů a sloupů
dosáhnout podepření střechy bez většího omezenování prostoru, světla, vzduchu,
výhledu a zvuku.)“
Součástí tohoto principu je i volání po větším užívání skla v architektuře pro dosažení
větší elegance a rozmanitosti.
Jako důsledek tahoto přístupu k tvorbě Pickett očekává vznik nových forem a řádu
architektury. Příklady domů pracujících s těmito principy jsou Oriel Chambers
navržený Peterem Ellisem v Liverpoolu v roce 1864 a kancelářská budova Hallidie
Building od Willise Polka v San Franciscu z let 1915-17, v které dnes sídlí pobočka
American Institute of Architects (AIA). Tato budova je význačná jedním z prvních užití
předsazené zavěšené celoskleněné fasády v ocelovém rámu. Velmi výrazným
prvkem je také dekorativní užití litiny.
Diskutujeme-li vývoj stavebních systémů a jejich vliv na prostorový koncept
architektury nelze se nezmínit o Crystal Palace a jeho tvůrci Josephu Paxtonovi.
V roce 1851, kdy Crystal Palce pro výstavu v Londýnském Hyde Parku Paxton
navrhl, byl již zkušeným „architektem“. Byl sice svou profesí zahradník, ale při správě
zahrad do nich často navrhoval i domy. Používal eklektické architektonické styly bez
vyhranění, vždy tak aby doplnil konkrétní místo. Vnímal totiž hlavně zahradu a dům
byl jejím doplňkem, tedy naopak od většiny architektů, pro něž je zahrada doplňkem
domu. Pravděpodobně i návrh Crystal Palace byl ovlivňen hlavně Geniem loci místa
a ne architektonickými styly. Právě Paxtonův přístup k návrhu je hlavním přínosem.
Není to již formální slohové tvarosloví, co ovlivňuje návrh, nýbrž místní podmínky
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hrají hlavní úlohu v konceptu, který vybírá ze všech možných řešení to nejvhodnější.
Také systém výstavby s velkým podílem mechanizace byl pro další vývoj významný.

obr. 1 – Belper North Mill, Derbyshire, Anglie. William Strutt, 1803-4. Řezy z The Cyclopædia
(Rees 1819-20)
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obr. 2 – Hallidie Building, San Francisco, USA. Willis Polk, 1915-17.
(zdroj: http://picasaweb.google.com)

obr. 3 – Crystal Palace, Sir Joseph Paxton, 18511.
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Průmyslová výroba litiny a oceli svou podstatou směřovala k jisté typizaci výrobků.
Již v druhé polovině devatenáctého století jsou běžné obsáhlé katalogy ocelových a
litinových konstrukcí. Významným propagátorem těchto konstrukcí byl Daniel Badger,
výrobce ocelových a litinových prefabrikátů. Zastával názor, že změna v uvažování o
stavebních konstrukcích může přijít pouze, budou-li o těchto konstrukcí dobře
dostupné srozumitelné informace. Pro tvorbu svého katalogu najal kvalitní litografy
Sarony a Major, kteří zhotovili množství kvalitních ilustrací. Samozřejmě jako
obchodník v katalogu pracuje s konceptem rámů a zavěšených fasád jako s dobře
srozumitelnou marketingovou záležitostí, reflektující požadavky trhu a výrobní
možnosti. V katalogu uvádí, že užívání litiny pro vnitřní nosné konstrukce je evropský
vynález, zatímco předsazené zavěšené fasády je americká invence, dokonce že
vynálezcem je právě on Daniel Badger4. Ačkoliv Badger nabízel ve svém katalogu
veškeré části staveb, hlavní část jeho prodejů tvořily dodávky právě zavěšených
fasád bez ohledu na druh nosné konstrukce domu za nimi.
Mezi průkopníky litinové architektury v Americe patří také James Bogardus, který
v roce 1850 získal patent na litinovou architekturu.

obr. 4 – Cast Iron House, New York. James Bogardus 18511.
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2.2 Ocel
Z hlediska složení, se ocel liší od litiny hlavně menším obsahem uhlíku. Ocel se
vyznačuje vysokou pevností a to i v tahu, není ovšem příliš odolná vysokým tepotám.
Prosazení se oceli na úkor litiny má původ ve změně technologie výroby. V roce
1856 získal Henry Bessemer patent na svůj nový způsob zkujňování oceli
v konvertorech. V nich dochází k oxidaci uhlíku pomocí profukování roztaveného
železa kyslíkem nebo vzduchem. Tím se výroba oceli velmi zlevnila. Její cena klesla
během deseti let na čtvrtinu.
S válcovanými ocelovými profily se začal rozvíjet konstrukční systém skeletů. Skelety
přinesly novou estetiku, ale také spolu s výtahy vícepodlažní budovy, nazývané
mrakodrapy. Jejich rozvoj nastal v osmdesátých a devadesátých letech
devatenáctého století v USA.
První budova z tvářené oceli se skutečným ocelovým skelet je čokoládovna Menier v
Noisiel u Paříže. Tuto budovu navrhl Jules Saulnier a byla postavena v letech1871/2.
Vnější stěny jsou opatřeny pouze výplní a tvoří plošnou zavěšenou stěnu.
Od osmdesátých let devatenáctého století se rozvíjely ocelové skelety v USA a
přinesly množstí konstrukčních typů. Ocel byla často ukryta ve zdivu či v kamenných
obkladech. Nejpozoruhodnější stavby vznikaly v Chicagu.
Pro moderní architekturu se sklety, včetně ocelových skeletů, staly základním
nástrojem racionalizace. Jak v roce 1956 říká Collin Rowe v knize Chicago Frame:
„The frame has been the catalyst of an architecture, but one might notice that it has
also become architecture, that contemporary architecture is almost inconceivable in
its absence.( Skelety se staly katalyzátorem architektury, ale je třeba si povšimnout,
že se sklelet se zároveň stal architekturou, že současná architektura je bez něj
nepředstavitelná.)“
2.3 Železobeton
Materiály ozančované jako předchůdce betonu můžeme vystopovat až do velmi
dávné minulosti. Rozvoj betonů v podobě, jak je známe dnes, započal s výrobou
portalndského cementu. S tou bylo započato ve Velké Británii. Patent na tento
cement získal britský zedník Joseph Aspdin v roce 1824. Dalším důležitým
momentem je rok 1867, kdy je na pařížské výstavě předváděno užití betonů.
V následujícím roce pak Monier vyrábí první vyztužený beton. Velmi brzy poté se
objevují první železobetonové konstrukce.
Dokonce ještě před objevením betonu byly postaveny mosty, kde hlavním
konstrukčním materiálem je prostý nevyztužený beton. Tyto stavby byly ovšem velmi
masivní.
Zatímco težiště rozvoje ocelových konstrukcí se přeneslo do USA, železobeton má
jádro svého uplatnění a rozvoje v Evropě. Důvody lze opět spatřovat ve vlastnostech
materiálu. Železobeton nemá totiž takovou únost jako ocel a není tedy tak vhodným
materiálem pro stavbu výškových budov. Pro nižší evropskou zástavbu je však
vhodný a také uvolňuje půdorysy a pohledy. Jeho velkou předností je snadná
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tvarovatelnost. Je tedy možné pomocí formy či bednění vytvořit libovolný tvar
monolitického skeletu. Již na přelomu devatenáctého a dvacátého století se objevují
pozoruhodné betonvé konstrukce. Významnými propagátorem betonových konstrukcí
byl francouzský architekt Auguste Perret.
3 Závěr
Z počátku je užívání nových materiálů spíše formální a nepřináší nové koncepty a
způsob přemýšlení o stavbách. Tyto materiály tak pouze nahrazují dosud tradiční
materiály a využívají svých lepších technických vlastností. Užívá se tradiční
tvarosloví např. sloupy s hlavicemi a patkami, ale půdorysy a pohledy jsou nové. Díky
oceli, ale i monolitickému železobetonovému skeletu byly půdorysy i fasády téměř
oproštěny od nosných konstrukcí, což přináší zcela novou estetiku.
Ocel díky své únosnosti také umožnila stavět výškové budovy a budovy s velkými
rozpony. U mnohých staveb je dokonalé zvládnutí konstrukce hlavním
architektonickým prvkem. Rozvoj výškových budov byl podmíněn také vývojem
výtahů.
Do hry začaly vstupovat podmínky místa, na které architektura reaguje novými
koncepty a postupně odmítá stylistické hry eklektických slohů, které působí vedle
podmanivě silných prosotorvých konceptů poněkud irelevantně. Tyto nové koncepty
jsou základem moderní architektury.

Příspěvek byl finančně podpořen z doktorského grantu GA ČR 103/09/H095
„Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel“.
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Stavby a jejich odstupové vzdálenosti
Constructions and their distances
JUDr. Irena Pourová

Katedra společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7, Praha 6, irena.pourova@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Nedílnou součástí územního plánování a jeho nástrojů je územní rozhodování o
umístění konkrétních staveb. Stavební zákon a prováděcí vyhlášky pak stanoví řadu
pravidel
pro odstupové vzdálenosti umísťovaných staveb. Respekt k těmto
pravidlům je nezbytnou podmínkou ochrany práv dotčených osob a povinností
všech subjektů při navrhování, umísťování a povolování staveb. Probíhající procesy
v konkrétních věcech se však mnohdy u jednotlivých stavebních úřadů, ale i u
jednotlivých staveb u téhož stavebního úřadu liší.
ABSTRACT:
Unseparable part of local planning and its tools is local decision about placement of
concrete constructions. Constructional law and its concomitant decrees states
several rules concerning the distance from other buildings when settting a
construction. Respecting these rules is a vital condition to protect affected people
and duties of all subjects during the proposal, placement and permission of the
constructions. However, ongoing processes in concrete cases often differ not only
among individual construcion bureaus but even between constructions supervised by
one bureau as well.

1

Pravidla jsou nastavena
Umísťování nových staveb či změn staveb a jejich následná realizace velmi
výrazně a dlouhodobě ovlivňuje prostředí, ve kterém člověk žije. Člověk je tedy
tvůrcem svého prostředí, ale také jeho součástí. Každá stavba v silně
urbanizovaném prostředí by pak měla být budována s porozuměním k místu tak,
aby nebyly narušeny vztahy k jiným objektům. Je povinností stavebníka a projektanta
takovouto stavbu připravit a povinností stavebního úřadu na tomto principu stavby
regulovat. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) toto pravidlo vyjadřuje tím, že ukládá povinnost každému, kdo
navrhuje umístění stavby či její změny (dále jen stavba), aby tato navrhovaná
stavba byla šetrná k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb a aby dále
byla
zejména v souladu s charakterem území a s požadavkem na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území. Toto základní obecné pravidlo
musí být respektováno a na jeho principu aplikována všechna další pravidla pro
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odstupové vzdálenosti staveb stanovená zejména prováděcími předpisy. Je však
také dále rozvedeno a prohloubeno v jednotlivých ustanoveních stavebního zákona.
Dle § 152 odst. 1 je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby,
Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat,
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. U staveb, které
nepodléhají povolení dle stavebního zákona je povinen v dostatečném předstihu
informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. Dle § 159 odst. 1 odpovídá
projektant za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména
za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů.
Při stanovení odstupových vzdáleností staveb se konečně uplatní také ustanovení
upravující základní zásady činnosti správních orgánů upravené v hlavě II. zák.č.
500/2004 Sb, správní řád (dále jen správní řád). Zdůraznit je třeba zejména zásadu
ochrany veřejného zájmu, zásadu materiální rovnosti a zásadu
legitimního
očekávání, které správní řád upravuje v § 2 odst. 4 slovy: „ Správní orgán dbá, aby
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem
daného případu, jakož i o to, aby při rozhodování shodných nebo podobných případů
nevznikaly nedůvodné rozdíly.“

1.1
Pravidla určitá, zpravidla respektovaná
Pod tento pojem si dovoluji na základě zkušeností z praxe řadit pravidla, která
právní norma vyjadřuje čísly či jinými jasnými určitými měřitelnými hodnotami, tedy
taková pravidla, která zpravidla bývají subjekty zúčastněnými na navrhování a
povolování staveb respektována. Tato pravidla jsou upravena vyhláškou č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ( dále jen OPÚ) a vyhláškou č.
26/1999 Sb. hl. m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze (dále jen OTPP).
Dle § 25 odst. 2 OPÚ platí pro rodinné domy mezi nimiž je volný prostor, že
vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných
hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Jsou-li v místě zvlášť stísněné územní
podmínky může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, ovšem jen v
případě, že v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. Vzdálenost
stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na
pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.
Jaké stavby lze na pozemku rodinného domu realizovat uvádí § 21 odst. 6 OPÚ.
Stavby pro rodinnou rekreaci mezi nimiž je volný prostor musí být ve smyslu §
25 odst. 3 OPÚ od sebe vzdáleny alespoň 10 m.
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U staveb pro bydlení platí dle § 25 odst. 4 OPÚ, že jsou-li v některé
z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných
odstupů staveb rodinných domů. Sousedí-li spolu rodinný dům a stavba pro
bydlení, odlišná od rodinného domu, pak se uplatní pro odstupové vzdálenosti stejné
pravidlo. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Stavbou pro bydlení se
rozumí jednak bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, jednak rodinný dům, ve
kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné
bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné
byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Vzájemné odstupy staveb se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy
obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky
pozemní komunikace.
Na území hlavního města Prahy jsou pravidla pro odstupové vzdálenosti
staveb upravena vyhláškou OTPP, která obsahuje určité odlišnosti od vyhlášky
OPÚ, jež jsou dány specifickými podmínkami hlavního města. Vytvářejí-li rodinné
domy mezi sebou volný prostor, platí přísnější pravidlo, kdy musí
být od
společných hranic vzdáleny alespoň 3 m, přitom vzdálenost vnějšího okraje střech
od této hranice nesmí být menší než 2 m. Stavby samostatné garáže, stavby plnící
doplňkovou funkci k rodinnému bydlení a stavby pro podnikatelskou činnost na
pozemku rodinného domku nesmí být realizovány ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od společných hranic pozemků, přičemž vzdálenost vnějšího okraje střech od této
hranice nesmí být menší než 1 m. V tomto případě jde naopak o částečně měkčí
pravidlo. Přesnější vymezení platí také ohledně staveb umísťovaných na pozemku
rodinného domu a je stanovena maximálně přípustná
plocha zastavěná
nadzemními stavbami na pozemku rodinného domu na 30 %, u běžných sekcí
řadové zástavby až na 50 % plochy pozemku rodinného domu. Plochou pozemku
rodinného domu zastavěnou nadzemními stavbami se rozumí plocha zastavěná
stavbou rodinného domu a stavbami příslušenství na pozemku rod. domu. Za
nadzemní se v tomto případě považuje stavba s horním vnějším lícem více než 30
cm nad přilehlým terénem.

1.2
Pravidla určitá, mnohými subjekty nerespektovaná
Mimo shora uvedená pravidla obsahují citované vyhlášky řadu dalších
norem upravujících odstupové vzdálenosti, ke kterým se však v praxi mnohdy, byť v
rozporu se zákonem a ke škodě věci, nepřihlíží. Jde o pravidla obecněji formulovaná,
pro mnohé techniky, projektanty či osoby právo aplikující těžko uchopitelná, avšak
pravidla velmi důležitá, která v konkrétním případě nabývají konkrétní obsah.
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Ve smyslu § 20 odst. 1 OPÚ se stavby umísťují na pozemku tak, aby se
nezhoršila kvalita prostředí a hodnota území. Dle § 21 odst. 2, odst. 3 a odst.4 platí,
že umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její
bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.
Nástavba staveb je nepřípustná tam, kde by mohlo dojít k narušení dochovaných
historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo narušení
architektonické jednoty celku. Změnou stavby nesmí být narušeny urbanistické a
architektonické hodnoty stávající zástavby. Dle § 25 odst. 1 musí vzájemné odstupy
staveb splňovat požadavky na zachování kvality bydlení. Ustanovení § 25 odst. 6
pak umožňuje za podmínky respektu k charakteru zástavby umístit rodinný dům,
garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu až na hranici
pozemku. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné
stavební otvory a stavba nesmí přesahovat na sousední pozemek. Tento postup by
však měl být užíván ojediněle, ve skutečně odůvodněných případech a za splnění
dalších požadavků na odstupové vzdálenosti, tj. zejména zachování urbanistických
a architektonických hodnot území, zachování šetrnosti k sousedství a zachování
kvality prostředí. Současně je třeba dodržet zásadu správního řádu, požadující ve
stejných případech rozhodovat stejně. Stavební úřad tak musí činit jak co do
souladu s již vydanými povoleními, tak co do souladu s povolováním budoucích
staveb.
Obdobná, částečně i důslednější úprava platí dle vyhlášky OTTP na území
hl. m. Prahy.

1.3

Výjimky
Z konkrétních, v § 26 OPÚ taxativně vymezených ustanovení může stavební
úřad udělit výjimku, a to za splnění podmínek § 169 stavebního zákona. O výjimce
rozhoduje stavební úřad, který je příslušný rozhodnout ve věci. Výjimku lze udělit
pouze v odůvodněných případech, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana
zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené
výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
Pod pojmem obecné požadavky na výstavbu je pak nutno rozumět ve smyslu § 2
odst. 2, písm. e) stavebního zákona
a) obecné požadavky na využívání území stanovené vyhl. 501/2006 Sb. ( OPÚ)
b) technické požadavky na stavby stanovené vyhl. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a vyhl. 26/1999 Sb.( OTPP)
c) obecné technické požadavky na bezbariérové užívání staveb stanovené vyhl.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.
Pro umístění stavby formou územního souhlasu se výjimka nepřipouští.
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2

Zvýšená odpovědnost stavebních úřadů
Pro umísťování staveb zná stavební zákon šest variant povolení. Některé
varianty povolení umístění stavby lze použít jen pro umístění taxativně vymezených
druhů staveb ( územní souhlas, územně plánovací informace), další pak ( územní
rozhodnutí, zjednodušené územní řízení, veřejnoprávní smlouva, regulační plán) za
stanovených podmínek pro všechny druhy staveb. U jednotlivých variant povolení
umístění staveb se však liší míra ochrany práv vlastníků sousedních pozemků a
staveb z titulu odlišného zákonem požadovaného informování těchto osob o vedení
řízení o umístění či jiného opatření stavebního úřadu a stejně tak z titulu odlišné
možnosti těchto osob uplatňovat a hájit svá práva a oprávněné zájmy. V obecné
rovině je ochrana práv vlastníků sousedních pozemků a staveb při umísťování
staveb dle stavebního zákona zcela nevyvážená a nedostačující.
Při tomto stavu se zásadním způsobem zvyšuje odpovědnost stavebních
úřadů. Stavební úřady jsou povinny zjistit skutečný stav věci, znát poměry na místě ,
důsledně a objektivně posoudit navrhovanou stavbu dle platné právní úpravy a
postupovat v souladu se správním řádem a všemi základními zásadami činnosti
správních orgánů tak, aby byla zajištěna ochrana práv všech dotčených osob rovnou
mírou. Tato odpovědnost stavebních úřadů se nejvýrazněji projevuje právě při
posuzovaní objemu a vzájemných odstupových vzdáleností staveb. Praxe nás,
bohužel, opakovaně učí, že ne ve všech případech stavební úřad svoji povinnost
plní. Platí, že při posuzování objemu stavby a odstupových vzdáleností je třeba
přihlížet ke všem ustanovením platné právní úpravy i základním zásadám činnosti
správních orgánů dle správního řádu. V konkrétní věci pouhé splnění nejmenší
přípustné odstupové vzdálenosti staveb neznamená splnění požadavku na umístění
stavby v souladu s platnou právní úpravou. Stavební úřad musí dbát, aby nedošlo
k narušení vztahů k jiným objektům,
aby nedošlo k narušení spravedlivého
uspořádání vztahů v území.

3

Nástavba a přístavba nebo umísťování zcela nové stavby
Člověk je součástí i tvůrcem svého prostředí. Ne každý člověk je však
ochoten přijmout
a respektovat nastavená pravidla v zájmu spravedlivého
uspořádání vztahů v území a zachování kvality prostředí. Tato situace nastává jak
při budování nové stavby, tak při realizaci změn stavby.
Stavební zákon zná pro změnu dokončené stavby pouze tři možnosti,
nástavbu, přístavbu nebo stavební úpravu. Pojem přestavba se ve stavební
terminologii nevyskytuje. V praxi však mohou nastat situace, kdy vlastník stavby
hodlá odstranit výraznou část stávající stavby a na její stopě vystavět stavbu
obdobnou či zcela jinou. Pak vzniká otázka, kdy jde ještě o nástavbu, popř.
přístavbu a kdy už je jedná o novou stavbu. V této věci dle ustálené judikatury platí,
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že stavba zaniká, jsou-li odstraněny obvodové zdi I. NP tak, že se nedochová
dispoziční řešení tohoto podlaží. Pro posouzení zániku stavby původní je tak
významné to, co bylo odstraněno.
Pokud ve smyslu výše uvedeného stavba zanikla, je třeba posoudit
navrhované či prováděné stavební práce jako novou stavbu a z titulu nové stavby
posoudit také odstupové vzdálenosti předmětné stavby.
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ABSTRAKT:
Skrze diskusi nad obsahem pojmů město a vesnice a problematické pojmenování,
vymezení a charakterizaci větších sídelních útvarů je hledána smysluplná
charakteristika moderní doby a moderních měst. Základem je identifikace a přiblížení
procesů, které moderní město konstituují – především na základě vhledů Saskie
Sassen, Davida Harvey a Manuela Castellse – ale i kritická reflexe z perspektivy
každodenního žitého světa na základě prací Christiana Norberg-Schulze a Karla
Kosíka. V závěru jsou redefinovány některé klíčové pojmy pro popis geografie
modernity, jimiž jsou město, vesnice, metropole a krajina.
ABSTRACT:
Through the discussion about the meaning of the terms town/city and village and
through the problematic name, delimitation and characteristics of larger urban
structures is being sought the meaningful characteritics of modern period and
modern cities. Fundamental is the identification and description of the processes that
constitute the modern city – based on the insights of Saskia Sassen, David Harvey
and Manuel Castells – but also the critical reflection from the perspective of daily life
that is based on the works of Christian Norberg-Schulz and Karel Kosík. In the
conclusion are redefined some of the key terms for a description of the geography of
modernity that are: city, village, metropolis and landscape.

1
Typy sídel a jejich pojmenování
Pojem sídlo (nebo taky sídelní útvar) budeme používat pro označení shluku staveb,
domů, či domovů, které slouží lidem k trvalému bydlení. Člověk, který v sídle bydlí je
jeho obyvatel. Pro označení shluků budov, bez ohledu na jejich funkci, bude použito
slova zástavba.
V češtině rozlišujeme jako dva základní typy sídel města a vesnice, přičemž s
každým pojmem se pojí jak velikost sídla, tak charakter zástavby, tak způsob života.
Pokud se budeme zajímat čistě o velikost sídla, máme tu následující škálu: samota,
osada, vesnice, městys (městečko), město, velkoměsto.
V angličtině je škála lehce odlišná: hamlet, village, town, city, metropolis. Samotě
odpovídá hamlet, ale village už odpovídá jak vesnici, tak osadě. Město i town jsou
obecně používané pojmy, použitelné pro sídla od velikosti městyse až po
mnohamiliónová velkoměsta. V angličtině se často a také poměrně obecně používá
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pojem city, pocházející z francouzského cite a ve středověku označující katedrální
město – jde o sídlo větší (a důležitější) než město. Pro city nemá čeština vhodný
ekvivalent, takže používá buď město, anebo, pokud chce zdůraznit jeho velikost,
velkoměsto.
Se sídly většími než město či city má určitý problém jak čeština, tak angličtina, neboť
jde o změnu nejen kvantitativní, ale i kvalitativní. Pokud chceme zdůraznit pouze
velikost, obvykle se používá předpona: můžeme tak hovořit o velkoměstě, či
megaměstě, a v angličtině použít slovo megacity.
2
Když se město stane krajinou
Proč máme takový problém pojmenovat příliš velká města? Určité vodítko nabízí
Christian Norberg-Schulz, který analyzuje strukturu místa z fenomenologické
perspektivy, tj. z perspektivy každodenního žitého světa, který popisuje právě běžný
(tj. nikoli vědecký) jazyk. „Struktura místa musí být popsána v kategoriích krajina a
sídlo a analyzována pomocí kategorií prostoru a charakteru. Zatímco prostor
označuje trojrozměrnou organizaci prvků, které vytvářejí místo, charakter označuje
celkovou atmosféru, která je nejobecnější vlastností každého místa.“ a dále
pokračuje: „Zatímco krajiny se vyznačují rozdílnou, ale v zásadě souvislou
rozlehlostí, sídla jsou uzavřenými entitami. Mezi sídlem a krajinou je proto vztah
figury a pozadí. Obecně platí, že každá uzavřenost se projevuje jako figura ve vztahu
k rozlehlému pozadí krajiny. Sídlo ztrácí svou identitu, jestliže je tento vztah narušen,
stejně tak jako ztrácí svou identitu krajina jako všeobsáhlá rozlehlost.“ [1, str. 11-12].
Z této analýzy vysvítá, že pojmy město a vesnice (dva základní typy sídel) fungují
pouze pokud označují figuru na pozadí krajiny. Problém nastává tehdy, jestliže se
pozadím stane nikoli krajina, ale město – tj. krajina urbanizovaná. Běžná mluva tento
problém vyřešila tak, že i v rámci urbanizované krajiny rozlišuje figuru, tj. vlastní
město a myslí tím jeho centrum, od jeho periferie (říkám „jdu do města“ i když pouze
jedu ze sídliště na Václavák, obdobně v angličtině „I'm going to the City to buy
clothes and see a show“, anebo výraz downtown). Problémem je ale skutečnost, že
tentýž výraz (město, city) se používá jak pro figuru, tak pro pozadí. Jinak řečeno, jak
smysluplně nazvat urbanizovanou krajinu a nepoužít přitom slovo město? Problém
správného pojmenováním životního prostoru ale pouze indikuje hlubší problémy a
rozpory.
Norberg-Schulz tvrdí, že jestliže k tomuto dochází, sídlo ztrácí svojí identitu. V
podobné duchu říká Karel Kosík: „moderní doba je epochou záměny: ne-pravda se v
ní prosazuje jako záměna.“ [2, str. 68] Kosík sice mluví o záměně vznešenosti
grandiózností a o vítězství fungujícího provozu nad poetičností, leč jeho slova o
moderní době jako epoše záměny lze použít i na záměnu krajiny za krajinu
urbanizovanou. Oba dva tak vnímají moderní dobu jako úpadkovou a dnešní
rozsáhlé městské aglomerace pouze vyjevují podstatu moderní doby, podle Kosíka
„doby, která ztratila architektoniku“ [1, str. 78]. Norberg-Schulz pak hovoří o ztrátě
místa a ztrátě kvalit, krizi prostředí a krizi člověka: „většina moderních staveb existuje
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v jakémsi nikde; nemají vztah ke krajině ani ke koherentnímu městskému celku,
nýbrž žijí si svůj abstraktní život v jakémsi matematicko-technologickém prostoru, v
němž se stěží rozlišuje mezi nahoře a dole“ [2, str. 190].
Ke krizi identity a pojmenování současných jevů lze přidat i poznámku Davida
Harvey: „Zkušenost času a prostoru byla v historii opakovaně a radikálně
transformována. Takovouto radikální transformaci prožíváme zhruba od 70. let 20.
století: rozvoj telekomunikací, proudových letadel, kontejnerizace dopravy na
silnicích, železnicích a oceánech, vznik trhů s budoucí dodávkou zboží (futures
markets), elektronické bankovnictví a komputerizované produkční systémy. Nedávno
jsme prošli výrazným obdobím časo-prostorové komprese: svět se náhle zmenšil a
časové horizonty, v kterých rozvrhujeme sociální aktivity, se velmi zkrátily. Naše
vnímání kdo jsme, kam patříme a co zahrnují naše povinnosti – zkrátka naše identita
– je zásadně ovlivněna vnímáním vlastní situovanosti v prostoru i čase. ... Krize
identity (Kde je mé místo na tomto světě? Jakou mohu mít budoucnost?) vznikají
právě ve výrazných obdobích časo-prostorové komprese. Navíc mám za to, že toto
poslední období otřáslo naším vnímáním kdo a co jsme natolik, že lze hovořit o
obecné krizi reprezentace, která se v současném světě projevuje především v
postmoderních způsobech myšlení.“ [3, str. 123-124].
3
Proces modernity
Výše naznačené problémy a krize považuji za jevy, které jsou vnitřně spjaty s
procesem modernity, což je jednoduché označení pro vskutku komplexní proces,
jehož strukturu jsem se pokusil načrtnout jinde:
„Jakkoli složité a nejednoznačně vykládané jsou pojmy urbanizace, modernizace a
kapitalismus, zde je budeme zjednodušeně chápat tak, že urbanizace odkazuje
především na proces projekce, výstavby a fixování sociálně-ekologickoekonomických vztahů v prostoru, modernizace odkazuje na proces neutuchajících
změn technologií, společenských vztahů či mentálních koncepcí světa a kapitalismus
poukazuje na imperativ růstu.
Jinými slovy řečeno, koncept města, či urbanizace odkazuje zejména na hmotný a
zároveň prostorový aspekt společenských vztahů, na zhmotnění a zároveň
prostorové vyjádření civilizace v nejširším smyslu. Modernizace znamená změnu,
takže modernita poukazuje na takovou společnost (či civilizaci), která změnu nejen
umožňuje, ba dokonce ji zabudovala do svých základních charakteristik.
Kapitalistický mód produkce je neoddělitelně spojen s růstem, s touhou po zisku, a
pro naplnění této touhy a zároveň systémové nutnosti v území dochází buď k nové
výstavbě, tj. expanzi, k začleňování nových území do urbanizovaného systému,
anebo k přestavbě, intenzifikaci a jiným dalekosáhlým změnám. Procesy urbanizace,
modernizace a kapitalistické expanze spolu vnitřně souvisí a navzájem se ovlivňují,
takže nelze říci, že jeden proces je příčinou či důsledkem druhého – jde spíše o
elementy, či konstitutivní složky procesu jediného, kterému budeme říkat modernita.
Aktuálním hmotně-prostorovým vyjádřením tohoto procesu je moderní město.“ [4]

154

Člověk, stavba a územní plánování 4

Nyní udělejme malou odbočku. Analytická mysl sice ráda hledá příčiny a důsledky,
ale já bych se chtěl takovémuto postupu vyhnout. Za prvé proto, že mi jde především
o adekvátní a smysluplný popis jevů a o jejich pochopení – nikoli tedy o jejich
ovládnutí či řízení. Druhý důvod je ten, že u komplexních jevů není užitečné a
pravděpodobně ani možné vystopovat jednoduché příčiny či kauzální vztahy. Proto
zaměřuji pozornost na proces, spíše než na věci a události. Jinými slovy řečeno, jde
mi o pochopení kontextu, v němž mají konkrétní věci a události smysl. Pro přiblížení
tohoto postupu budu opět citovat Harveyho: „Úsilí o hromadění kapitálu je ústředním
motivem v příběhu historicko-geografické transformace západního světa v poslední
době a zdá se, že na počátku 21. století zachvátilo celý svět. Během posledních 300
let to byla právě tato základní síla, jež přebudovala světovou politiku, ekonomiku a
životní prostředí. Tento proces, spočívající v užití peněz k vydělání více peněz,
samozřejmě není jediným procesem v chodu, ale je zkrátka velmi těžké pochopit
sociální změny v těch posledních 300 letech bez toho, abychom ho vzali v úvahu.“ [3,
str. 121]
4
Globální metropole
Teprve pokud vezmeme v úvahu procesy, které lidskou společnost a její prostorovou
artikulaci utváří a přetváří, teprve tehdy máme šanci porozumět moderním městům.
Je možné, že proces modernity je jen jiné jméno pro Kosíkova "mocného
anonymního diktátora, který je současně mystifikátorem i okupantem“ a „rozhoduje o
tom, že jsou lidi zavalováni a pohlcováni nepřetržitým přívalem informací, dojmů,
artefaktů, věcí, které se však dříve nebo později ztrácejí ve zrychlujícím se procesu,
opotřebovávají se“ [2, str. 81]. Ale je také pravda, že právě pojmenování a odhalení
našich skrytých diktátorů, je prvním krokem k osvobození od nich.
Jaké další procesy tedy utváří současná města? Významné vhledy nabízejí práce
Saskie Sassen a Manuela Castellse. Sassenová se zaměřuje především na vztah
světové ekonomie a městského života: „V 60. letech 20. století vstoupila organizace
ekonomických aktivit do období výrazné transformace. Změny byly vyjádřeny v
modifikované struktuře světové ekonomie, ale osvojily si také formy charakteristické
pro určitá místa. Některé z těchto změn jsou nám dnes důvěrně známé: demontáž
kdysi mocných industriálních center ve Spojených Státech, Velké Británii a v poslední
době i v Japonsku; zrychlená industrializace některých zemí Třetího Světa; rychlé
zmezinárodnění finančního odvětví v celosvětovou síť transakcí. Každá z těchto
změn modifikovala vztah měst k mezinárodní ekonomii.“ [5, str. 3] Sassenová dále
pokračuje: kombinace prostorového rozptylu a globální integrace vytvořila novou
strategickou roli pro významná města, která nyní fungují čtyřmi novými způsoby: (1)
jako velmi centralizované řídící body pro organizaci světové ekonomie, (2) jako
klíčové lokace pro produkční služby (firmy zabývající se financemi, pojištěním,
bankovnictvím, reklamou, nemovitostmi a specializovanými poradenskými službami),
které nahradily výrobu jako klíčové ekonomické sektory, (3) jako místa produkce,
včetně produkce inovací v těchto klíčových sektorech, (4) jako místa odbytu pro

155

Člověk, stavba a územní plánování 4

vyprodukované výrobky, inovace a služby. Tyto změny ve fungování měst mají
zásadní dopad jak na mezinárodní ekonomickou aktivitu, tak na jejich urbanistickou
formu: některá města soustřeďují kontrolu nad ohromnými zdroji, zatímco obory
produkčních služeb transformovaly uspořádání měst, ekonomie a společnosti. Na
světě se tak objevil nový typ města: global city [5, str. 3-4]. Pro tento termín ani český
ekvivalent hledat nebudu, protože se ho později pokusím vymezit i s ohledem na
další autory.
Jednoznačný přínos Sassenové spočívá ve velmi podrobném popisu dopadů
některých technologií (zejména telekomunikací a počítačů) na sociální organizaci
ekonomiky a její prostorové vyjádření. Decentralizace produkce, umožněná rozvojem
telekomunikačních a dopravních sítí, tak v podmínkách kapitalismu vede k
centralizaci řídících funkcí a zisků v určitých, k tomuto účelu vhodných místech –
jimiž jsou global cities. Ty tak nejsou pouze uzlovými body, sloužícími ke koordinaci
globálních produkčních řetězců (global assembly line), ale též místy specifické a
specializované produkce: (a) produkce specializovaných služeb, nezbytných pro
chod komplexních organizací tak, aby mohly operovat prostorově rozptýlenou síť
továren, kanceláří a odbytišť – a těmito organizacemi nejsou pouze nadnárodní
korporace, ale též např. státní administrativy, mezinárodní instituce, politické strany,
vědecko-výzkumné organizace, nestátní organizace a hnutí či teroristické sítě; (b)
produkce finančních inovací a tvorba trhů, které jsou obojí nezbytné pro mezinárodní
expanzi finančních oborů. Úloha global cities ve světové ekonomice tak spočívá v
jejich schopnosti (capability) produkovat globální kontrolu. Sassenová se zaměřuje
nikoli na moc, nýbrž na produkci: produkci vstupů, které vytváří kapacitu pro globální
kontrolu, ale i infrastrukturu pracovních míst, které jsou součástí této produkce.
Global cities tvoří systém měst, které ve výše uvedených ohledech dohromady spíše
spolupracují a vzájemně se doplňují, než soutěží. Prvek soutěžení mezi městy je
spojen spíše se stále přetrvávajícími (a politicky artikulovanými) národními zájmy. Co
se týče struktury pracovní míst, přední obory upřednostňují jak vysoce, tak nízko
placená místa: potřebují jak lidi dobře vyškolené, specializované a tvůrčí, tak velké
množství lidí pro rutinní operace a podpůrné služby (pohostinství, úklid, doplňování
zboží, provoz rozličné infrastruktury). To je ale ve velkém kontrastu s dříve
převládajícími (myšleno ve vyspělých ekonomikách), středně placenými pracovními
místy ve výrobě: ty byly buď zrušeny a nahrazeny automatizací, anebo převedeny na
nízko placená místa, často outsourcovaná do míst s levnou a málo organizovanou
pracovní silou. Jednotlivé firmy mají stále méně zaměstnanců a jsou úžeji
specializované – a to se týká jak nadnárodních korporací (které se specializují na
organizaci a řízení), tak jejich subdodavatelů, poradenských a projekčních firem, ale i
větším množstvím lidí, kteří se zaměstnávají sami. Velké množství zaměstnanců tak
mají především továrny, manufaktury a případně státní organizace – nejsou to však
příliš dobře placená zaměstnání a jejich většina byla přesunuta mimo global cities především z důvodu úspory nákladů.
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Sassenová též tvrdí, že významná část ekonomického růstu v nových odvětvích byla
na úkor odvětví „tradičních“, tj. především výroby – a mluví o „novém růstu ve
významné míře založeném na hlubokém strukturním procesu úpadku“ [5, str. 12] a
dále o asymetrii mezi růstem global cities a tomu neodpovídajícím růstem, či mnohdy
spíše úpadkem národních států (dříve panovala značná shoda mezi růstem klíčových
odvětví a růstem národních ekonomik).
Kritický pohled vůči přínosu „nových technologií“ pro společnost jako celek sdílí i
David Harvey, který oživil Marxovu analýzu kapitalismu, oprostil ji od četných dogmat
a významným způsobem ji doplnil o geografické či prostorové aspekty. Probíhající
finanční krize pouze odhalila to, na co upozorňovali mnozí výzkumníci již dlouhá léta.
Ilustrativní je rozhovor s Harveym: „Od 70. let 20. století jsme v situaci, kterou bych
nazval mzdovou represí, kdy reálné mzdy prakticky nerostly. A to vedlo k problémům
na trhu. Pokud potlačíte mzdy máte problém s agregátní poptávkou. Jeden ze
způsobů, jímž byl tento problém vyřešen, spočíval v rozdání kreditních karet
pracujícím lidem a zvýšení možnosti jejich zadlužení. Zadlužení domácností v USA
se za posledních zhruba 20 let ztrojnásobilo. Klíčovou roli hrály opět finanční
instituce. Nejlepší příklad, který mě napadá, je tento: finanční instituce půjčí peníze
stavitelům a developerům na výstavbu bydlení, třeba kolem San Diega, a pak se
potýkají s problémem, kdo to vlastně koupí. Finanční instituce tedy začnou půjčovat
peníze lidem z dělnické třídy, aby si ty domy mohli koupit. Časem se ale začne
nedostávat té "slušné" dělnické třídy, která by si mohla půjčit, a tak začnou půjčovat i
lidem s velmi nízkým ratingem, což vedlo v posledních pěti nebo šesti letech k
rozšíření podřadných hypoték. Finanční instituce tak operují na obou stranách – v
produkci i spotřebě bydlení. A přivedly tím celou populaci do vážného zadlužení. No
a když přijde chvíle, kdy zadlužení vzroste na úroveň, která už není slučitelná s
příjmy, celé se to sesype jako domeček z karet. To je to, co právě zažíváme.“ [6]
Autorem, který přináší další inspirativní vhledy do problematiky moderních měst a
moderní společnosti, je Manuel Castells, proslavený především díky svému
trojdílnému opusu Informační Věk. Co se týče pojetí prostoru a urbanizace, Castells
zavádí rozlišení na prostor míst (space of places) a prostor toků (space of flows).
Říká, že prostor není uchopitelná realita, ale koncepce zkonstruovaná na bázi
zkušenosti. „Pokud budeme pohlížet na prostor jako sociální formu a sociální praxi, v
průběhu historie prostor poskytoval materiální podporu současnosti v sociálních
praktikách. To znamená, že prostor definuje časový rámec sociálních vztahů. Proto
se města zrodila z koncentrace funkcí vládních, kontrolních, koordinačních, z výměny
zboží a služeb, z různorodého a interaktivního sociálního života. Města vlastně jsou,
a to od samého počátku, komunikační systémy, které díky fyzické blízkosti zvětšují
možnosti kontaktů a setkávání. Nazývám proto prostor míst prostorem blízkosti
(sousedství).“ [7, str. XXXI] Na druhou stranu sociální praktiky týkající se komunikace
jsou provozovány i na dálku prostřednictvím dopravy a posílání zpráv. „Byl to však
teprve rozvoj digitální komunikace založený na mikroelektronice, pokročilé
telekomunikační sítě, informační systémy a komputerizovaná doprava, které
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transformovaly prostorovost sociálních vztahů tím, že umožnily současnost v
sociálních praktikách bez ohledu na umístění aktérů komunikace v prostoru. Tuto
novou formu prostorovosti jsem koncepčně uchopil jako prostor toků: materiální
podpora simultánních sociálních praktik, komunikovaných na dálku.“ [7, str. XXXII]
Castells dále pokračuje: „Nejdůležitější charakteristika tohoto zrychleného procesu
globální urbanizace je to, že jsme svědky vzniku nové prostorové formy, kterou
nazývám metropolitní region, abych naznačil, že je metropolitní, ale zároveň ji odlišil
od metropolitní oblasti, protože tato prostorová jednotka obvykle obsahuje několik
metropolitních oblastí. Metropolitní region vzniká působením dvou vzájemně
provázaných procesů: rozšířená decentralizace z velkých měst do přilehlých území a
propojení dříve vzniklých měst, jejichž teritoria se stala integrovaná díky možnostem
nových technologií.“ (7, str. XXXIII) Novost této formy Castells spatřuje nejen v její
nevídané velikosti, ale i ve faktu, že tato jednotka obsahuje jak urbanizovaná území,
tak zemědělskou půdu; je to polycentrická metropole, s jádry rozdílných velikostí,
funkcí a důležitosti, které jsou rozptýleny podél dopravních cest. Hranice takovéto
jednotky je nezřetelná a funkční vztahy rozšiřují území takovéhoto bezejmenného
města kamkoli jeho sítě dosáhnou. Takovéto „město“ je sice integrovaná funkční a
ekonomická jednotka, ale rozhodně nemá jednotnou institucionální ani kulturní
identitu.
„Globální funkce některých oblastí v některých městech vznikají díky jejich napojení
na globální sítě tvorby hodnot, sítě finančních transakcí, manažerské a jiné sítě. A z
těchto uzlových míst se skrze činnost oborů produkčních služeb rozšiřují ekonomické
a infrastrukturní základy metropolitního regionu. Je to spíše proměňující se dynamika
sítí, a dynamika každé sítě zvlášť, jež vysvětluje propojení určitých míst, než aby
místa vysvětlovala rozvoj sítí. Body propojení v této globální síťové architektuře jsou
body-místa, které přitahují bohatství, moc, kulturu, inovace a lidi, ať už inovativní či
nikoli.“ [7, str. XXXV] Aby se nějaké místo (a město) mohlo stát uzlovým bodem
globálních sítí, je důležitá jeho multidimenzionální a multimodální konektivita:
napojení na všechny typy dopravních sítí, na veškeré telekomunikační a počítačové
sítě a na kompletní infrastrukturu pomocných služeb (od účetnictví a bezpečnosti až
po hotely a zábavu) – zde Castells navazuje na Sassenovou. Dodává dále, že místa,
která leží stranou uzlových bodů a bez napojení na některou z globálních sítí, jsou
místa vyloučení, „krajiny beznaděje“ a nacházejí se jak na venkově, tak uvnitř
metropolitních regionů.
Castellsovým důležitým poznatkem je skutečnost, že různé sítě mají různou geografii
a tedy sdílí, potřebují a umí využít pouze specifické uzlové body, potřebují ke svému
fungování specifické zdroje. Body, které jsou důležité pro více sítí, jsou velmi
významné, neboť umožňují jak využití různých synergií, tak jsou to jakési „přestupní
stanice“, kde se potkávají lidé a produkty „z různých světů“.
I Castells identifikuje mnohé rozpory a problémy, které byly zmíněny výše, a v rámci
svojí teorie je formuluje jako rostoucí oddělení prostoru toků od prostoru míst: „Ačkoli
existují místa v prostoru toků a toky v prostoru míst, kulturní a sociální významy jsou
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definovány v jazyku míst, zatímco fungování, bohatství a moc jsou definovány v
jazyce toků. A toto je ten nejzákladnější rozpor, který vzniká v našem
globalizovaném, urbanizovaném a zasíťovaném světě: ve světě, zkonstruovaném
okolo logiky prostoru toků, žijí lidé své životy v prostoru míst.“ [7, str. XXXIX] I v této
formulaci znovu slyšíme kritická slova Norberg-Schulze a Karla Kosíka, týkající se
identity, místa člověka ve světě, každodenního žitého světa, a slov a pojmů, v
kterých o světě uvažujeme. Ani Castellsovy metropolitní regiony obvykle nemají
jméno, podobně jako máme problém pojmenovat urbanizovanou krajinu.
5
Pojmy pro pochopení geografie moderního světa
Slova a pojmy, které slova vyjadřují, nám pomáhají chápat i uchopovat svět. Pokud
však máme pocit, že pojmy, které má to či ono slovo vyjadřovat jsou až příliš široké,
příliš nejednoznačné, či dokonce pro určité, zvláště společensky významné, jevy
správná slova a pojmy dokonce chybí, tak je se světem něco v nepořádku. Anebo se
svět změnil, takže je třeba hledat nová slova a ujasnit si ve změněném kontextu
pojmy.
Soudě podle všeobecné rétoriky, ale i podle výše snesených poznatků ze soudobého
výzkumu a uvažování o městech, obé je dnes pravda. Na závěr se proto pokusím,
formou malého slovníčku, nalézt a blíže vymezit slova a pojmy, které považuji za
užitečné pro popis i chápání geografie moderního světa.
Město
Příruční slovník vymezuje město jako „nakupení velkého počtu domů obytných a
veřejných budov, uspořádaných v ulice, jejichž obyvatelé tvoří kulturní a sociální
jednotku.“ [8] Tento význam je celkem zachován, především co do popisu hmotné
struktury města. Město jako kulturní a sociální jednotka se v řadě případů značně
rozplizla – v tomto ohledu se začíná např. v sociální geografii používat termínu
funkční urbánní jednotka, která je definována dojížďkou z prací. V obecné představě
města je však stále zachována Norberg-Schulzova figura na pozadí otevřené krajiny,
tj. město jako jasně vymezený celek, ale i figura městského centra na pozadí
městské periferie, tj. jako místo, kde se něco děje. Pojem města je tedy i nadále
spojen s představou „ohniska, v němž je charakter prostředí zhuštěn a vysvětlen.“ [1,
str. 10]. Město tak i v moderním světě zůstává smysluplným pojmem, jehož význam
se oproti dobám minulým pouze lehce posunul.
Vesnice
Příruční slovník vymezuje vesnici takto: „malá osada, skládající se většinou ze
zemědělských usedlostí, ves, dědina“ [8] a ves obdobně: „malá osada, mající
většinou zemědělské obyvatelstvo, vesnice, dědina“ [8]. S kolektivizací zemědělství,
jeho zprůmyslněním a přesunem většiny obyvatelstva do práce v jiných oborech se
tento původní význam vyprázdnil, stále však zůstává v kolektivní paměti a tedy i v
pokusech o rekonstrukci místní identity, ale i např. v rozličných ekologických utopiích.
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Mám za to, že v současné době je vesnice (ves se používá málo) pojímána
především jako malé obytné sídlo v otevřené krajině, obvykle se zachovanými či
znovu nalezenými aspekty tradičního způsobu života. I zde se uplatňuje motiv figury
na pozadí krajiny a představa ohniska, ačkoli ta už je mnohem slabší.
Metropole
Pojem metropole, ačkoli pochází z řeckého metropolis (tj. mateřské město kolonie) a
v současné angličtině je používán v přeneseném významu (metropole značilo
centrum Britského impéria, tj. centra mateřské země Britských kolonií) má i v češtině
pěkné konotace. Skládá se totiž z části metro, označující podzemní dráhu, a pole, tj.
část nějakého prostoru vůbec, - což dává dohromady území obsloužené metrem,
obecněji území obsloužené městskou hromadnou dopravou. Když si k tomuto slovu
navíc připojíme anglický význam slova metropolis (v češtině už lehce
pozapomenutý), tj. velké město, které je zároveň významným ekonomickým,
politickým a kulturním centrem země či oblasti ale i centrem (yang. hub) regionální i
mezinárodní dopravy a spojů, máme tu vhodné a i v češtině relativně dobře znějící
slovo, použitelné jak pro pojem global city Saskie Sassen, tak pro metropolitní region
Manuela Castellse. Pro bližší specifikaci mi přijde vhodné používat spojení globální
metropole jako překlad global city a spojení metropolitní region pro Castellsův pojem.
I pojem metropole svým způsobem (a ve vskutku grandiózním měřítku) zachovává
pojetí Norberg-Schulzova ohniska – pokud uvažujeme o globální metropoli – neboť
zde je charakter moderní doby zhuštěn (a snad i vysvětlen), právě odtud lze
modernitu nejlépe pochopit. Zde se realizují slavná architektonická díla, umožňující
nahlédnout charakter modernity, ale i pomníky velikosti onoho Kosíkova anonymního
diktátora. A co víc, metropole shromažďují, anebo alespoň hromadí významy a
bohatství celého světa – shromažďování je další významný Norberg-Schulzův pojem
[1, str. 17], pro prosté hromadění se více hodí pojem aglomerace.
Krajina
Příruční slovník uvádí pouze: „kraj, končina, území“ [8]. Jestliže pojem vesnice se do
značné míry vyprázdnil, pojem krajina naopak expandoval a lze říci, že do značné
míry absorboval i vesnici a přírodu, a k obojímu připojil estetické konotace
(harmonický krajinný ráz, který je třeba zachovat a chránit). Krajina tak dnes mnohem
více souzní s Norberg-Schulzovým pojetím krajiny jako přírodního místa. Přírodní
místa, a tedy i krajina, se navíc stávají důležitými ohnisky uprostřed rozsáhlých
metropolí. Obrat ke krajině, patrný v bohaté literatuře na toto téma z poslední doby,
snad naznačuje i cestu k řešení problémů modernity. Na rozdíl od ekologie, která má
stále značný přídech vědecko-technického řešení, totiž krajina apeluje na hlubší
struktury, či archetypy lidské duše.
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ABSTRAKT:
Článek je zaměřen na strukturu a velikost dobrovolných svazků obcí, které v České
republice vznikají vedle správních územních celků jako samostatně fungující
administrativní jednotky. Protože vývoj dobrovolných svazků obcí není ničím
koordinován, je skladba území státu nově členěna na teritoriální jednotky odlišných
rozměrů. Text se zabývá možnými kritérii, která určují míru rozdrobenosti území a na
závěr uvádí obecné zásady pro vymezení funkční velikosti svazků obcí,
mikroregionů.
ABSTRACT:
The article deals with structures and sizes of the Voluntary Municipal Unions which
are being originated in the Czech Republic as independent functioning administrative
units beside the Territorial Administrative Entities. Because development of the
Voluntary Municipal Unions is not being regulated, the composition of the state
territory has been divided into territorial units of different sizes. The text deals with
possible criterions which determine rate of territorial disintegration and at the
conclusion there are general rules of determination of municipality union (microregion) functional sizes.
1 Úvod
V souvislosti s regionální politikou vykonávanou Evropskou unií a jejími členy se
nejčastěji pracuje s pojmem region. V tomto kontextu je myšlen region, který je
vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí a
jehož rozvoj je podporován dle zákona 248/2000 Sb. „O podpoře regionálního
rozvoje“. Jedná se o uměle vytvořené členění území, které vzniklo pro správní účely
společnosti. Pokud jsou tyto teritoriální jednotky (myšleno regiony) na nižší než státní
úrovni, pak jsou velice často označovány jako mikroregiony. Regionální politika
České republiky tímto pojmem nazývá účelová sdružení obcí – regiony malého
geografického měřítka, jež mají možnost čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
Mezi správní členění státu (mezi kraje, okresy, obce) tedy vstupuje další klasifikace
území na samostatně fungující administrativní jednotky – na dobrovolné svazky obcí
neboli mikroregiony. Vzhledem k tomu, že zřizování dobrovolných svazků obcí není
v České republice regulováno, je struktura území z hlediska mikroregionů značně
nehomogenní. Základním rozdílem mezi jednotlivými svazky obcí je různý počet
členů a z toho vyplívající jejich odlišná plošná velikost. Další diference mezi
jednotlivými svazky je v působnosti – některé mikroregiony se po celou dobu své
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existence omezí pouze na politicko-správní působnost a jiné rozšiřují svou činnost
do sfér socio-kulturních, historických atd. Následující text se zabývá ideálním
proporcionálním vymezením funkčního mikroregionu a možnými kritérii, dle kterých
lze tuto funkčnost hodnotit.

obr. 1 – Mikroregiony České republiky (2009) [2]

2 Vymezení pojmu mikroregion
Termínem region resp. mikroregion jsou v každé politické vědě, ale také v praktické
politice označovány nejrůznější formy teritoriálních jednotek. Jak již bylo na začátku
zmíněno, mikroregionem jsou v tomto článku pojmenovávány dobrovolné svazky
obcí. Zde je přehled několika definic mikroregionu v rámci regionálních věd:
…politické konstrukty ležící pod státní úrovní analýzy, které disponují právní,
politickou, ekonomickou a kulturní jedinečností a které mohou, ale nemusejí spadat
do legálního rámce jednoho státu… [3]
Regionální politika České republiky chápe jako mikroregion především dobrovolný
svazek obcí – právnická osoba ustavená v souladu s §49 až 53 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Vzniká pro územně ucelenou oblast,
vymezenou přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo
pojícími prvky. V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu
soudržnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých
akcí a aktivit s cílem vymezení a realizování žádoucích změn ve všech obcích nebo
části obcí takto vymezeného území.
Za mikroregiony jsou rovněž považována zájmová sdružení právnických osob se
soukromoprávními subjekty dle (§20 f až §20 j) občanského zákoníku.
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Úlohou mikroregionů je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v
oblasti místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení mikroregionálních
problémů a definování mikroregionálních programů a aktivit a jejich účast na realizaci
regionálních programů. Pro identifikaci potřeb, určení směrů rozvoje, rozvojových
aktivit a strategické rozhodování zpracovávají mikroregiony rozvojové strategie. [1]
Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové
mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné
podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU. [2]
Sdružení obcí s různým typem právní subjektivity. Cílem je společný rozvoj území,
jenž je vymezen společným katastrálním územím jednotlivých členských obcí…. [7]
Nejmenší region, jehož rozvoj bývá samostatně systémově řízen. [4]
Z uvedených definic vyplývá, že se jedná o administrativními hranicemi vymezené
území pod vlastní správou s přesně danými cíli. Pojem mikroregion v regionální
politice znamená to samé co dobrovolný svazek obcí. Velikost těchto územních celků
není v žádné z definic přesně určena. Jsou naznačena pouze omezení zdola a
shora. Dolní mez je určena nejmenším nebo malým geografickým měřítkem a horní
mezí je instituce státu. Je zřejmé, že proporcionální vymezení mikroregionu,
dobrovolného svazku obcí je značně abstraktní. Co je malé geografické měřítko?
Pokud nebude mít mikroregion vnější atributy státního zřízení, může být neomezeně
plošně velký? Z legislativních dokumentů vyplývá, že dohodu o vzájemné spolupráci
mezi sebou mohou uzavřít dvě nebo více obcí tj. nejmenším mikroregionem je
dobrovolný svazek obcí, jehož členy jsou dvě obce. Horní mez plošné velikosti
mikroregionu není (teoreticky) omezena. Pokud nebude teritoriální jednotka vzniklá
pro potřeby spolupráce vykazovat zákonodárnou, výkonnou a soudní moc (což jsou
symboly státního zřízení), může užívat titulu dobrovolný svazek obcí a pokud
nepřeroste určitou míru vnímání velikosti, pak také titul mikroregion. Maximální
velikost dobrovolného svazku obcí není tedy taxativně determinována. Vnímání
přechodu plošné velikosti územních jednotek závisí na předmětu posuzování.
V případě regionální politiky existuje několik kritérií, dle kterých by se měl regulovat
vývoj dobrovolných svazků obcí vzniklých v souladu s platnými legislativními
dokumenty. K tomu aby bylo možné charakterizovat kritéria, je potřeba blíže se
seznámit se strukturou mikroregionů v České republice.
3 Struktura mikroregionů v ČR na příkladu Středočeského kraje
Získat v současné době přesné a komplexní informace o aktuální struktuře
mikroregionů v České republice je nesnadný úkol. Veřejnosti dostupné elektronické
zdroje o počtu a působnosti dobrovolných svazků obcí jsou dva. Jednak Regionální
informační servis (RIS), kde jsou data každoročně získávána prostřednictvím
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jednotlivých regionálních rozvojových agentur a pak webové stránky Ústavu
územního rozvoje (ÚÚR), kde od roku 2006 funguje informační systém nebo-li registr
GIS mikroregionů ČR včetně mapové prezentace. Dle RISu existuje na území České
republiky 581 dobrovolných svazků obcí. Lze předpokládat, že toto číslo není
konečné, protože registr mikroregionů na ÚÚR vykazuje jiné údaje. Bohužel,
z registru mikroregionů nelze jednoduše získat celkový počet svazků obcí v České
republice (systém neumožňuje zobrazit a zkopírovat kompletní seznam svazků),
proto bylo provedeno srovnání údajů a následně specifikace struktury v rámci
jednoho kraje a to Středočeského. Obecně se dá předpokládat, že získané informace
platí více či méně pro území celé České republiky.
Ze srovnání vyplynulo, že ani jeden z výše uvedených informačních zdrojů
neobsahuje kompletní data (ÚÚR obsahovala některé svazky obcí dokonce dvakrát).
Pro exaktní výsledky bylo nutné data utřídit a ověřit jejich aktuální stav. Celý tento
proces poukazuje na nedostatečnou koordinaci údajů, které by bylo možné dále
využít např. pro účely statistiky.
Středočeský kraj
Počet mikroregionů

RIS ÚÚR
84

116

Dle portálu
Celkem po porovnání údajů
RIS x ÚÚR
Středočeského kraje
119
>110

tab. 1 – Srovnání počtu mikroregionů z různých informačních zdrojů [2,5,6]

Praha

Hranice kraje

obr. 2 – Struktura mikroregionů Středočeského kraje dle RIS (2009) [2]

Vraťme se nyní k charakteristice struktury mikroregionů dle plošné velikosti na
příkladu Středočeského kraje. Ve středočeské kraji je registrováno cca 119
dobrovolných svazků obcí viz. výše uvedená tabulka. Jedná se nejen o mikroregiony
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působící v tomto kraji, ale také o svazky obcí zasahující svou působností do více
krajů (transhraniční mikroregion – mezihraniční region nerespektující správní hranice,
v tomto případě krajské). Nejmenší dobrovolné svazky obcí mají pouze dva členy a
plošnou rozlohu okolo 1 500ha. Naopak rozlohou největší mikroregion má 24 členů a
plošný rozměr více než 69 000ha. Rozdíl jak v počtu členů tak v ploše mezi těmito
teritoriálními jednotkami je enormní a pro účely srovnání statistických údajů, činnosti
a dalších jevů nepřekonatelný. Aplikace jakékoliv komparatistické metody nemůže
být dostatečně přesná.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že ve Středočeském kraji jsou nejvíce (36%)
zastoupeny dobrovolné svazky obcí s 5 až 10 členy. Na druhém místě jsou svazky
s méně než 5 členy (25%). Tyto údaje poukazují na fakt, že ve Středočeském kraji
převažují mikroregiony spíše o menší rozloze, tedy do 10 000ha (62%). Velice zřídka
se objevují teritoriální jednotky s více než 20 členy.

Počet členů
<5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Procentuální
zastoupení dle
počtu členů
25%
36%
21%
8%
10%

Rozloha
≤ 10 000 ha
≤ 20 000 ha
> 20 000 ha

Procentuální
zastoupení dle
rozlohy
62%
25%
13%

tab. 2 – Přehled proporcionálních charakteristik mikroregionů ve Středočeském kraji

Je možné předpokládat, že hranice počtu členů včetně rozlohy mikroregionů se bude
v průběhu času (s přibývajícími členy svazků obcí) posouvat a společně s nimi také
procentuální zastoupení v jednotlivých velikostních úrovních zůstane. Ovšem
předmětem diskuse zůstává směr budoucího vývoje, budou-li se dobrovolné svazky
obcí plošně rozrůstat nebo naopak redukovat.
4 Kritéria proporcionálního vymezení mikroregionu
Následující kapitola se pokusí definovat základní determinanty ovlivňující rozlohu
dobrovolných svazků obcí. Výchozími předpoklady existence sdružení obcí je jejich
funkčnost, smysluplný účel a v neposlední řadě uplatnění se v širších společenských
sférách. Mikroregion by tedy neměl být jen nástrojem finančně orientované regionální
politiky.
Primárním kritériem by měla být jednoduchá a fungující správa svazku obcí. Proces
vzniku dobrovolných svazků obcí je založen na principu zdola nahoru (bottom-up).
Jinak řečeno z vlastní iniciativy obcí a každá obec má možnost spolupodílet se na
organizaci budoucího vývoj svého území. Čím větší je samosprávný územní celek,
tím hůře se řídí. Od určité velikosti území je společná samospráva neudržitelná a je
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nutné mezi centrum a nejnižší jednotky vložit správní mezistupeň. V tomto okamžiku
by obce ztratily možnost přímé účasti na správě svazku obcí.
V souvislosti s možnostmi čerpání financí z národních zdrojů a z fondů Evropské unie
vyvstává otázka ohledně uskutečnění nároků jednotlivých obcí v mikroregionu. I přes
svou rozlehlost by měl být větší dobrovolný svazek obcí schopen zajistit potřeby
všech svých členů a měl by zaručit rovnoměrné rozložení finanční podpory po celém
svém území. Naopak plošně malý mikroregion má jen omezený potenciál a mnohem
hůř obstojí v soutěži o finanční prostředky – jeho konkurenceschopnost je značně
skrovná.
Dalším měřítkem velikosti dobrovolného svazku obcí je snadná identifikace regionu,
která vychází z atributů regionalismu. V případě regionální politiky se jedná o snahu
zachovat tradiční hodnoty (sociální, kulturní, přírodní, ekonomické) daného prostoru.
Dobrovolný svazek obcí by měl pracovat se skutečnostmi typickými pro daný
mikroregion, měl by respektovat všeobecně známý charakter území. Obyvatel
regionu, ale také návštěvník by neměl mít pochybnosti o tom, proč dané místo
přísluší právě k tomuto mikroregionu a ne k regionu jinému. Jako příklad lze uvést
území Českého ráje, jehož hranice je v současné době jen těžko rozpoznatelná.
Jádro Českého ráje nepochybně tvoří chráněná krajinná oblast, která byla založena
v roce 1955 a je tvořena třemi oddělenými částmi. Charakteristickým rysem pro tuto
oblast jsou pískovcová města různého stáří. Chráněná krajinná oblast Český ráj je
součástí turistické oblasti (turistického regionu), jenž nese také označení Český ráj,
ale jehož geografické vymezení je kompaktní a mnohem rozlehlejší. V případě
turistického regionu již není snadné identifikovat typický znak této oblasti, ale lze
vysledovat společný cíl celého území, kterým je propagace turistického ruchu.
V centru CHKO Český ráj existuje Mikroregion Český ráj, který sdružuje obce jejichž
cílem je vzájemná spolupráce při prosazování společných zájmů. Mikroregion svou
působností nezasahuje za hranice chráněné krajinné oblasti a zachovává si svou
identitu Českého ráje. Pro potenciální návštěvníky a investory je tedy velice snadno
identifikovatelný (pískovcové skály, turistický ruch, horolezectví).
Pro vnitřní
ztotožnění se (myšleno mezi členy a obyvateli dobrovolného svazku obcí) s novým
územním členěním je nutné nalézt společný účel, kterým je v případě mikroregionů
spolupráce při získávání finanční podpory a její patřičné využití v celé oblasti. Jak již
bylo výše uvedeno, v případě velkého územního celku není snadné splnit požadavky
a nároky každého svého člena a nelze očekávat úplné ztotožnění místních obyvatel
se záměry dobrovolného svazku obcí.
V neposlední řadě je nutné u proporcionálního vymezení mikroregionů zmínit
možnost srovnávání statistických údajů mezi jednotlivými teritorii, což předpokládá
podobnou plošnou velikost dobrovolných svazků obcí.
5 Závěr
Proporcionální vymezení dobrovolných svazků obcí v České republice není
v současnosti ničím redukováno, proto je území státu nerovnoměrně rozděleno do
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velikostně odlišných územních jednotek. Ideální velikost mikroregionu nelze určit
konkrétním číslem, je možné pouze stanovit kritéria dle kterých lze najít plošné
vymezení pro fungující svazek obcí. V tomto případě ideální velikost mikroregionu je
taková, která umožňuje aktivní činnost dobrovolného svazku obcí. Základními kritérii
velikosti dobrovolného svazku obcí jsou:
− Jednoduchá a fungující správa
− Splnění požadavků všech členů, rovnoměrné rozložení příspěvků a podpory
− Dostatečná konkurenceschopnost svazku obcí
− Snadná identifikace mikroregionu
− Možnost srovnávání údajů mezi jednotlivými teritorii
Uvedená kritéria nepředstavují přesné velikostní vymezení území, ale poukazují na
fakt, že dobrovolné svazky obcí nekoordinovaně rostou a zároveň nově vznikají,
zanikají. Činnost svazků se vzhledem k jejich různorodosti nedá porovnávat a
v některých případech již není vhodné vzhledem k rozlehlosti používat označení
mikroregion.
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ABSTRAKT:
Územně analytické podklady, dle zákona č.183/2006 Sb., zjišťují a vyhodnocují stav
a vývoj území a obsahují zjištění a vyhodnocení jeho hodnot, omezení změn v území
z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo
stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností,
záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného
rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
ABSTRACT:
The planning analytical materials ascertain and assess the state and development of
the area. They contain the ascertainment and assessment its values, limitation of the
changes in the area due to protection of public priorities, arising from the regulations
or stipulated under the special regulations or arising from the properties of the area
programmes for executing the changes in the area, ascertaining and assessing the
area sustainable development, and determination of problems for solution in the
planning (Building Act).

1 Legislativní rámec územně analytických podkladů
Územně analytické podklady jsou novým nástrojem územního plánování, které jsou
primárně definovány těmito základními legislativními předpisy:
■ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších dodatků (dále jen stavební zákon „SZ“), který nabyl účinnosti dne 1. ledna
2007.
■ Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“),
která je prováděcím právním předpisem nového stavebního zákona a podrobněji
upravuje náležitosti obsahu pořizování územně analytických podkladů.
Pořizování ÚAP je provázáno s dalšími zákony a vyhláškami, které definují jednotlivé
segmenty, ze kterých se tento nástroj územního plánování skládá. Jedná se
především o legislativní předpisy, které definují hodnoty a limity využití území, anebo
transponují politiku udržitelného rozvoje území do tohoto nástroje.
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2 Současný stav řešené problematiky
V ideálním případě, jak je zakotveno v novém stavebním zákoně, by dnes měly mít
obce s rozšířenou působností (jejich úřady územního plánování) zpracované ÚAP
svých správních obvodů a do 30.6.2009 měly být pořízeny ÚAP krajů. Proto je
v současné době nejvhodnější okamžik pro první odborná posouzení tohoto nového
nástroje územního plánování, jeho dopadu na územně plánovací činnost, na výkon
veřejné správy a zda bylo docíleno jeho základního poslání jako jednoho z nástrojů
pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Na začátku každé vědecké práce, kterou je i příprava mé disertační práce, je
nezbytné se seznámit s historií a současností řešené problematiky, a to jak
v domácím prostředí České republiky, tak i u svých sousedních zemí a ve světě. Pro
dané téma a jeho vlastnosti jsou však historické prameny omezeny díky svému
„mladému věku“ a především rychlému technickému pokroku ve zpracování dat o
území prostřednictvím počítačové techniky a geografickým informačním systémům.
Přesto bude zajímavé v disertační práci v minimální podobě popsat historický vývoj
územně plánovacích podkladů, vztahu k problematice udržitelného rozvoje a srovnat
se současnou praxí.
2.1 Územně plánovací podklady v České republice
Jedním z prvních se v minulosti (90.léta minulého století) s metodikou sběru dat o
území zabýval Terplan, který dostal za úkol zpracovat Katalog datové báze ISÚ
(integrovaný informační systém o území) jako informační materiál pro projektanty
zabývající se územním plánováním, případně pro specialisty navazujících oborů a i
pro další uživatele zajímající se o údaje o území. Katalog spolu se softwarovým
produktem metainformačního registru Sekundární datové báze ISÚ METALem
v prostředí osobního počítače podával úplný přehled o struktuře a obsahu datové
báze ISÚ včetně informací o charakteristických vlastnostech jednotlivých registrů dat.
Datová báze ISÚ umožňovala svým obsahem a metodickou konstrukcí plnit funkci
informační obsluhy především několika vybraných významných okruhů využití
územně orientovaných informací:
•
informační podpora tvorby ÚPD, a to jak na úrovni regionů, okresů, tak i na
úrovni koncepcí a studií celostátní povahy;
•
informační podpora tvorby demografických studií a úloh;
•
komunikace a zajištění speciální agendy pro Jednotný informační systém o
životním prostředí.
Veškerá data, která byla do ISÚ uložena, zaplatil prostřednictvím státních zakázek
stát v zastoupení tehdejšího garanta územního plánování – Ministerstva
hospodářství ČR.
Budu-li pokračovat v exkurzi do minulosti, tak v předešlém stavebním zákoně
č.50/1976 Sb. již můžeme najít podobnost územně technických podkladů s ÚAP:
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„územně technické podklady … účelově zaměřené a soustavně doplňované soubory
údajů charakterizujících stav a podmínky území“ §3 odst.2) písm.d) zákona
č.50/1976 Sb.
Citovaný zákon však nesplňoval požadavky současné praxe, ačkoliv byl ve své době
tento předpis pokrokový, především ve vztahu k pojetí udržitelného rozvoje, i když
v něm tento princip nebyl explicitně popsán. Není tak náhodou, že je stále základem
slovenské stavební legislativy.
Na začátku tohoto století se dále metodikou sběru dat o území a uplatněním principů
udržitelného rozvoje území zabýval výzkumný tým kolem profesora K.Maiera na
Fakultě architektury ČVUT v Praze a výrazným počinem v posledních letech byly
také učební texty Územně analytické podklady v praxi od kolektivu autorů z Fakulty
pedagogické Technické univerzity v Liberci vytvořené v rámci projektu „Profesní
vzdělávání pracovníků pro zavádění, správu a aktualizaci územně analytických
podkladů“.
Veškeré citované zdroje však předcházely procesu pořizování ÚAP v letech 20082009, a tak nepřináší aktuální informace o ÚAP tak, jak si klade za cíl moje disertační
práce.
2.2 Územní plánování v zahraničí
Srovnání problematiky územně plánovacích podkladů v České republice a zahraničí
musí začít u seznámení se základními principy územního plánování ve
vybraných sousedních státech (Německo, Polsko, Slovensko), v Evropě (Rusko,
Velká Británie, Francie, Itálie a Nizozemí) a ve světě (USA, Japonsko a Indie). Výběr
byl stanoven pro váhu a tradice územního plánování v jednotlivých regionech a na
jednotlivých světadílech.
Studiem systémů prostorového resp. územního plánování v různých zemích
nacházíme řadu společných rysů, zejména v evropských zemích, kde je to dáno
existencí unijních předpisů a metodik.
Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi vyplývají ze dvou hlavních příčin:
1.Rozdílnost historického vývoje, kdy se územní plánování v některých zemích zatím
týká především velkých měst nebo zvláště specifikovaných aglomerací a územní
plánování venkovských sídel je teprve v počátcích. Příkladem je Indie, ale i Rusko,
což v obou případech souvisí i se značnou rozlohou země a množstvím řídce
osídlených území.
2.Rozdílnost státního uspořádání a územní organizace zejména co do stupně
centralizace státní správy. Ve státech s výraznou decentralizací státní správy se
úloha centra omezuje na metodické vedení a koordinaci plánů zejména v oblasti
infrastruktury. Existuje zde i zákonodárství v oboru územního plánování na nižší než
centrální úrovni (jednotlivé státy USA, německé spolkové země, regiony v Rusku).
Srovnatelné s těmito zeměmi (s výjimkou existence regionálního zákonodárství) jsou
i systémy v Itálii a Spojeném Království. Lze říci, že oproti většině sledovaných zemí
je český systém (a jemu podobné slovenský a polský) výrazně centralistický.
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Obsahová náplň územně plánovací dokumentace je však ve všech zemích velmi
podobná a s pokračující globalizací lze předpokládat další stírání rozdílů.
Pojem „Územně analytické podklady“ tak, jak je specifikován v českém stavebním
zákoně, není v zahraničí používán. Nejpodobnější naší úpravě je formulace
v polském zákoně o územním plánování, kde je taxativně vyjmenován rozsah
podkladů, které musí být respektovány při tvorbě územních plánů na všech stupních.
Bez ohledu na to, zda je rozsah těchto podkladů specifikován v zákoně či nikoliv, lze
však při studiu konkrétních územních plánů konstatovat, že více či méně podrobné
územně analytické podklady jsou součástí (zpravidla přílohou) územně plánovací
dokumentace ve všech zemích.
Za jednu z hlavních předností systému sběru a aktualizace územně analytických
podkladů, tak jak jej zavedl zákon 183/2006 Sb. lze považovat oddělení tohoto
systému od vlastní tvorby územního plánu. To znamená, že územně analytické
podklady jsou vždy k dispozici pro každou úroveň plánování, což je výhodné zejména
při řešení meziregionálních vztahů.
Zřejmě nejpropracovanější systémy shromažďování územně analytických podkladů
fungují v některých státech USA, kde se touto činností zabývají specializované
agentury, sdružené v URISA (Urban and Regional Information Systems Association http://www.urisa.org/). Na druhou stranu jsou v USA i státy (např. Kalifornie), které
spoléhají na evidenci územních podkladů u jednotlivých soukromých subjektů a
výměna dat probíhá čistě na komerční bázi – prodej nebo výměna.
3 Cíl disertační práce
Cílem disertační práce je provést důkladnou analýzu procesu pořizování územně
analytických podkladů včetně obsahu jejich dokumentací, stanovit a definovat
problémové partie a na základě nich navrhnout doporučení k optimalizaci tohoto
procesu, který by zvýšil naději na úspěšné zajištění udržitelného rozvoje území.
Nezbytné pro naplnění těchto cílů bude nutné nalézt i doporučení k optimalizaci
jednotlivých vazeb mezi ÚAP a ostatními nástroji územního plánování jako je Politika
územního rozvoje ČR, územní studie, zásady územního rozvoje, územní plán,
regulační plán, územní rozhodnutí popř. územní souhlas.
V neposlední řadě bude nutné vyhodnotit možnost zapojení veřejnosti do tohoto
procesu tak, jak je zakotveno v základním dokumentu popisujícího principy
udržitelného rozvoje - Agenda 21 a z něho vycházející místní Agendy 21.
Obecně lze v této fázi stanovení cílů definovat tyto základní problematické okruhy
k řešení v disertační práci:
•
úloha pořizovatele v procesu pořizování ÚAP;
•
úloha zastupitelů obcí a krajů, dotčených orgánů státní správy, autorizovaných
osob, odborníků a veřejnosti v procesu pořizování ÚAP;
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•
•
•
•
•
•

vymezení povinných údajů o území;
obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území;
geografické informační systémy v ÚAP – datové modely;
metodika rozboru udržitelného rozvoje území;
aktualizace ÚAP;
přímé a nepřímé vazby ÚAP na ostatní nástroje územního plánování.

4 Postup řešení disertační práce
Postup řešení je stanoven v jednotlivých fázích následovně:
I. etapa)
Teoretická část - současný stav problematiky územního plánování
v České republice a zahraničí, legislativa, stávající metodické dokumenty,
zpracované projekty;
II. etapa)
Analytická část - analýza procesu pořizování územně analytických
podkladů;
III. etapa)
Syntéza výstupů analytické části, závěry pro další rozvoj vědecké práce
a možnosti aplikování závěrů a doporučení v praxi.
Výsledkem disertační práce bude vyhodnocení změn v technice územního plánování
v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona, nabídka změn a úprav metodiky
pořizování ÚAP s důrazem na udržitelný rozvoj území a v neposlední řadě způsob
využití nových technologií (GIS) jako produktivního nástroje pro pořizovatele,
zpracovatele, dotčené orgány státní správy, orgány územního plánování a ostatní
účastníky procesu pořizování ÚAP.
4.1 Teoretická část
První etapa byla zahájena v roce 2004 studiem legislativních předpisů, dostupné
odborné literatury, veřejných elektronických informačních zdrojů, výukou v rámci
individuálního studijního plánu (ISP) a aktivní účastí na konferencích. V této době
byla vědecká činnost orientována obecně na všechny nástroje územního plánování
v rámci techniky územního plánování, neboť pouze pochopením celého systému
územního plánování je možné detailněji zkoumat jednotlivé principy a procesy.
4.2 Analytická část
V této etapě byly v následujících letech až do dnešní doby analyzovány procesy
pořizování ÚAP na úrovni SO ORP a krajů. Tato část vědecké práce přináší mnoho
výstupů především statistických, které budou pomáhat při formulaci závěrů a
doporučení.
Pro účely analytické části nebyly zkoumána území všech SO ORP (206 v ČR), ale
byla vybrána území obcí III.řádu v Jihočeském a Plzeňském kraji. Důvodů výběrů
bylo několik [Tab.1] např. přibližně stejný počet obyvatel, počet SO ORP, společný
jmenovatel – NUTS II a NP Šumava, odlišný datový model, znalost místních orgánů
územního plánování, společná hranice, státní hranice se „západní Evropou“ atd. Pro
účely analytické části je tento vzorek dostatečný.
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Počet obyvatel *
Rozloha [ha]
Počet SO ORP
Datový model
Hranice se Středočeským
krajem [km]
* údaj k 31.12.2002

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

625097
1007100
17
Hydrosoft Veleslavín

549374
756590
15
T-mapy

155

180

Tab.1: Přehled vybraných údajů o Plzeňském a Jihočeském kraji (NUTS II).

Na úrovni krajských ÚAP je nezbytné zkoumat všechna správní území včetně
hl.m.Prahy (14), která má specifické postavení díky tomu, že plní funkce jak obce
s rozšířenou působností, tak kraje.
Analytická část je zpracovávána do jednotných databází, které zaznamenávají
charakteristiku metodiky zpracování ÚAP, zpracovatelských týmů, pořizovatele,
procesu pořizování, kvality údajů o území, rozboru udržitelného rozvoje území atd.
Již nyní se ukazují z této etapy nedostatky především v procesu pořizování ÚAP díky
neexistenci rad obcí při ORP a v kvalitě zpracování ÚAP dané různými přístupy
pořizovatelů a zpracovatelů.
Do této fáze vědecké práce jsou i zahrnuty praktické projekty ÚAP, na kterých jsem
se jako autor nebo spoluautor podílel v roce 2008 a které jsou zdroje cenný
zkušeností pro řešení mého vědeckého úkolu. Těmito projekty jsou:
Územně analytické podklady ORP Milevsko (Jihočeský kraj)
Zpracovatel: Ing.Václav Jetel
Kontakt na zadavatele:
Ing.Petr Švára, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Milevsko
tel.: 382 504 223, svara@milevsko-město.cz
Územně analytické podklady ORP Nový Bydžov (Královehradecký kraj)
Zpracovatel: Ing.Václav Jetel
Kontakt na zadavatele:
Ing. Jan Rejthárek, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov
tel.: 495 703 951, rejtharek@novybydzov.cz
Územně analytické podklady ORP Domažlice (Plzeňský kraj)
Zpracovatel: Ing.Václav Jetel, Ing.Petr Kohoutek
Kontakt na zadavatele:
Ing.Ivana Sladká, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice
Tel.: 379 719 184, Ivana.Sladka@město-domazlice.cz
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Územně analytické podklady ORP Tábor (Jihočeský kraj)
Zpracovatel: Doc.Ing.arch. Ivan Horký, DrSc.
Kontakt na zadavatele:
Ing.Vlastimil Křemen, vedoucí odboru územního rozvoje MěÚ Tábor
Tel.: 381 486 170, vlastimil.kremen@mu.tabor.cz
Územně analytické podklady Kraje Vysočina
Zpracovatel: Ateliér T-Plan, s.r.o.
Kontakt na zadavatele:
Ing.arch.Jan Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ
Tel.: 564602197, strejcek.j@kr-vysocina.cz
4.3 Syntéza výstupů
V poslední etapě (konečné fázi DP), v roce 2010, budou formulovány závěry
z předchozích dvou etap, hodnocena dosavadní praxe zpracovávání a pořizování
ÚAP v ČR a následně navrženy doporučení k optimalizaci tohoto procesu, který by
zvýšil naději na úspěšné zajištění udržitelného rozvoje území.
Závěry disertační práce budou obsahovat návrhy na změnu legislativních předpisů,
metodických pokynů, datových modelů a vztahů mezi ÚAP a ostatními nástroji
územního plánování.
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Východiska, zpracování, výsledky pozemkových úprav
a jejich potenciál

Land Consolidation Starting Point, Processing, Results and its Potential
Ing. Josef Vlasák, Ph.D.

Katedra geodézie a pozemkových úprav, Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice, vlasak@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT:
Pozemkové úpravy nabízejí velmi široké možnosti změn v krajině. Jedná se o změnu
v uspořádání druhů pozemků a jejich využití, zpřístupnění pozemků a dalších
krajinných prvků. Pozemkové úpravy vytvářejí systém protierozní ochrany půdy a
vodních zdrojů, napomáhají ke zlepšení vodního režimu v krajině. Dále přispívají ke
zvýšení ekologické stability v území a k ochraně krajiny. Požadavek zákona na
vytvoření podmínek pro hospodaření vlastníků půdy je v současné době neadekvátní
počtu skutečně hospodařících vlastníků pozemků. Zákonnou součástí zpracování je
projednávání návrhu s vlastníky, státními orgány a veřejností. Zatím nevyřešený je
vztah pozemkových úprav k územnímu plánování, stejně tak další diskusi je otevřen
vztah plánu společných zařízení k různým oborovým nástrojům a programům.
ABSTRACT:
Land consolidation offers very wide possibilities for changes in landscape. It is a
change of a land use arrangement, plots and other land components accessing.
Land consolidation ensures soil and water sources conservation, assists to
improvements of hydrological regime in landscape. Further it contributes to
increasing ecological stability and landscape protection. Claim by law for creation of
conditions for soil farming by their owners is not adequate to number of truly farming
proprietors. Part of negotiation by law is hearing with tenants, state administration
body and community. So far not solved is relation between land consolidation and
land planning, relation of plan of common measures to various branch tools and
programs is opened for next discussion as well.

1 Úvod
Pozemkové úpravy jsou jednou z forem krajinného plánování [4]. Jejich tradice
vznikla v polovině 18. století, kdy začala éra nejprve dobrovolného a od roku 1883
úředního scelování (tradičně nazývaného komasace). Původním smyslem scelování
bylo zlepšit podmínky pro zemědělství, sloučit rozdrobenou a roztříštěnou
pozemkovou držbu, zefektivnit zemědělskou výrobu. Součástí pozemkových úprav
od jejich prvopočátků bylo také zpřístupnit nové pozemky, v řadě případů se k tomu
přidávala ochrana pozemků proti erozi, případně zavlažování pozemků. Postupným
rozvojem zákonných a technických předpisů se vyvinuly agrární operace a scelovací
řízení, jejichž principy jsou velmi podobné dnešním pozemkovým úpravám. Tento
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vývoj trval až do roku 1948, kdy byl přijat zákon č. 47/1948 Sb. o některých
opatřeních v oboru technicko-hospodářských úprav.
Ve stejné době probíhala revize 1. pozemkové reformy a doznívalo tzv. přídělové
řízení z doby po ukončení 2. světové války. Obě tyto činnosti s sebou přinesly velmi
rozsáhlé změny ve vlastnických vztazích k pozemkům, často spojené s prvky
scelování pozemků.
Po roce 1948 však nastal zásadní zlom ve směřování státu, což se projevilo
v evidenci respektive neevidenci vlastnických vztahů k pozemkům a naopak
v evidenci užívacích vztahů, které sloužily pro plánování zemědělské výroby a dalším
státním úkolům. Pozemkové úpravy byly v tomto období zneužity jako jeden
z nástrojů pro násilné zakládání jednotných zemědělských družstev, kolektivizaci a
neuvážené a překotné rozorávání mezí a slučování pozemků [3]. Jen pro zajímavost
lze uvést příklad, kdy zaniklé hranice pozemků v přírodě (v podobě rozoraných mezí,
zlikvidovaných liniových porostů keřů a stromů) byly zrušeny také v tehdejších
katastrálních mapách a teprve v současné době jsou postupně doplňovány zpět. Od
roku 1964 se do evidence nemovitostí vrátily vlastnické vztahy, ačkoliv i nadále byly
maskovány nejrůznějšími jinými názvy jako je „v trvalém osobním užívání“ apod. [1].
Pozemkové úpravy po roce 1989 navazují na předchozí velmi dobrou tradici před
rokem 1948, přejaly většinu osvědčených principů, mezi které patří v první řadě
respektování vlastnických práv, osobní jednání se všemi vlastníky, opakované
veřejné projednávání, princip majority při schvalování konečného návrhu. Nedílnou
součástí dnešních pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení. Ten
obsahuje návrh změn druhů pozemků, návrh nové cestní sítě, návrh systému
protierozních, protipovodňových a drobných vodohospodářských opatření, návrh
ekostabilizujících a přírodě blízkých ploch, rozpracování ÚSES.
2 Východiska pozemkových úprav
Na výchozí stav pozemků před pozemkovými úpravami je možné se podívat ze dvou
úhlů. Za prvé z hlediska evidence pozemků a věcných práv k nim, za druhé
z pohledu skutečného uspořádání pozemků, jejich druhů a způsobů využití v krajině.
2.1 Výchozí evidence pozemků
Současné uspořádání pozemkové držby v území, kde ještě neproběhly pozemkové
úpravy, je v podstatě v nezměněném stavu z počátku 50. let 20. století. Jeho původ
je v době ještě o 100 let starší, poplatný tehdejším technologiím a způsobům
hospodaření. Vyznačuje se značnou roztříštěností pozemků, jejich převážně malými
výměrami a tvary nevhodnými pro moderní způsoby hospodaření. Část pozemků je
nepřístupná z veřejných cest. Tento stav je zachycen na mapách bývalého
pozemkového katastru. Tyto mapy jsou dnes převedeny do rastrového formátu a
přibližně na ½ území se ještě používají jako podklad zjednodušené evidence
pozemků. K tomu je nutné přičíst některé chybějící nebo nesprávné údaje o
vlastnících vedené v katastru nemovitostí.
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Na významné části území je evidence pozemků ještě více zkomplikována tím, že po
roce 1948 zde zůstala do dnešních dnů nedokončená scelovací řízení a
nedokončená přídělová řízení. Vývoj a rozvoj těchto území, plánování, trh
s nemovitostmi, národní a evropská finanční podpora je zde do značné míry
zablokována nepřesnou a chybějící pozemkovou evidencí.
2.2 Výchozí stav pozemků v krajině
Současné využívání krajiny je velmi odlišné od toho, jak jsou pozemky evidovány.
V období mezi roky 1948 – 1989 byly původní vazby na vlastní pozemky zpřetrhány
a dnes hospodaří pouze jednotlivci z řad vlastníků. Ostatní většinová výměra je
obhospodařována různými zemědělskými subjekty v rámci nájemních vztahů.
Výjimkou nejsou ani případy, kdy zemědělský subjekt užívá pozemky, jejichž vlastník
není v katastru nemovitostí uveden, nebo u něj chybí některý základní údaj.
Zemědělec čerpá dotace v závislosti na výměře pozemků, které využívá, bez ohledu
na druh majetkoprávního vztahu nebo dokonce jeho existenci. Tím je také trochu
předurčen jeho vztah k využívaným pozemkům. Chová se k nim jako k cizí věci o níž
není nutné se nějak úzkostlivě starat, jeho uvažování, chování a způsob využívání
pozemků je dáno cílem dosáhnout ekonomického zisku v poměrně krátké době.
Velikosti obdělávaných pozemků jsou mnohonásobně větší než velikosti pozemků
evidovaných – vlastnických. Je to výsledek vývoje zemědělství a celého státu po roce
1948. Ani rok 1989 nepřinesl žádnou výraznější změnu, které bychom si mohli
v krajině všimnout.
Dalším aspektem současného stavu je dosti lhostejný vztah vlastníků k jejich
pozemkům a obecně k území, kde žijí. Pokud žije vlastník ve zcela jiné části
republiky, tak je možné to chápat, hůře se s tím smiřujeme u místních obyvatel.
2.3 Zákonné a správní podklady pozemkových úprav
Pozemkové úpravy se dnes provádějí zejména podle zákona č. 139/2002 Sb. o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle vyhlášky č. 545/2002 Sb. o
postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových
úprav. Při zpracování jsou aplikována ustanovení mnoha dalších souvisejících
zákonů a vyhlášek. Dále je k dispozici celá řada normativních a metodických
předpisů. Provádění pozemkových úprav je plně v kompetenci pozemkových úřadů
jakožto orgánů státní správy. Jejich činnost je koordinační, řídící a organizační.
Věcné zpracování pozemkových úprav je svěřeno komerční sféře, která zpracovává
jednotlivé pozemkové úpravy na základě vyhraných veřejných soutěží. Územím pro
zpracování jedněch pozemkových úprav je zpravidla jedno katastrální území a to
pouze jeho nezastavěná část – extravilán. Zastavěná část se do pozemkových úprav
zpravidla nezahrnuje.
V 90. letech 20. století byly řešeny zejména jednoduché pozemkové úpravy, které
vytvořily podmínky pro rychlé zahájení hospodaření vlastníků. Tato vlna požadavků
již pominula a dokonce od roku 2002 již není tento typ pozemkových úprav
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zahajován. Od roku 1995 se naopak postupně rozšiřovalo provádění komplexních
pozemkových úprav. Ty mají všechny dále uvedené cíle, jejich výsledek slouží kromě
jiného také k obnově katastrálního operátu. Za posledních 15 let bylo dokončeno
přibližně 1000 komplexních pozemkových úprav, je snahou ročně zahajovat a
následně také ukončovat 100-200 komplexních pozemkových úprav. Po roce 2002
bylo tempo pomalejší zejména z důvodu nedostatku financí, tato otázka se
v posledních letech výrazně zlepšila, limitujícím faktorem je nyní kapacita
pozemkových úřadů, které celou tuto činnost řídí. Při počtu zhruba 13000 tisíc k.ú.
v rámci České republiky je možné odhadnout provádění pozemkových úprav na
dalších 50 až 100 let, než budou zpracována všechna potřebná území.

obr. 1 – Přehled pozemkových úprav – Středočeský kraj (zdroj: ÚPÚ-MZe)

2.3 Cíle pozemkových úprav – vlastnické hospodaření ano či ne
Cíle pozemkových úprav jsou definovány v § 2 zákona č. 139/202 Sb. Je zde
uvedeno nové, účelné a funkční uspořádání pozemků, jejich zpřístupnění,
uspořádání vlastnických práv a věcných břemen, obnova katastrálního operátu,
ochrana a zúrodnění pozemkového fondu, zlepšení životního prostředí, vodního
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. S těmito cíli pozemkových úprav
nechci nijak polemizovat, naopak mi připadají rozumné a správné.
V uvedeném paragrafu je však také uvedeno jako cíl vytvoření podmínek pro
racionální hospodaření vlastníků půdy. Tento požadavek je však vzhledem k velmi
malému počtu skutečně hospodařících vlastníků zbytečně přísný a svazující.
Důvodem k jeho zařazení do zákona bylo očekávání poměrně početného navrácení
vlastníků k zemědělskému hospodaření na malých rodinných farmách, tak jako to
známe z některých sousedních zemí. Důvodem byla také snaha o obnovu tzv.
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„plného“ vlastnictví, kdy má vlastník zaručený přístup na své pozemky, což
v předchozím stavu pozemkové držby zdaleka nebylo splněno. Naplnění tohoto cíle
pozemkových úprav se uskutečňuje návrhem nových polních cest, hlavních,
vedlejších či doplňkových, případně zřizováním věcných břemen zajišťujících přístup
přes sousední pozemky.
Zkušenost posledních 15 let, kdy byly pozemkové úpravy dokončeny ve stovkách
případů, však ukazují, že ten vlastník, který nehospodařil alespoň v omezené míře
před rokem 1989 nebo se nevrátil k hospodaření krátce po roce 1989, tak ten již své
pozemky s velkou pravděpodobností nebude aktivně využívat. Původní představa, že
po pozemkových úpravách se do krajiny vrátí pestrá mozaika menších pozemků, a
že zmizí nadměrně veliké bloky orné půdy se bohužel nenaplnila. I po skončených
pozemkových úpravách zůstávají v krajině nadměrně veliké bloky orné půdy, zvláště
tehdy, je-li v území nedostatek státní a obecní půdy na společná zařízení a je-li ze
strany velkoplošného uživatele odpor k návrhu a realizaci protierozních a přírodních
prvků.
Domnívám se, že toto ustanovení zákona je již překonané a cílem pozemkových
úprav by nemuselo být připravit podmínky pro hospodaření všech vlastníků. Stačilo
by zlepšit podmínky těm skutečně hospodařícím vlastníkům a velkoplošné uživatele
spíše regulovat v jejich nadměrném a místy nešetrném využívání půdy.
Současná praxe provádění pozemkových úprav si našla svůj vlastní způsob, jak se
vypořádat se zmiňovaným ustanovením zákona. Již při návrhu společných zařízení –
polních cest, je dopředu známo, že některé cesty jsou navrhovány jen z důvodu
naplnění požadavku zákona a nepočítá se s jejich realizací.
3 Zpracování pozemkových úprav
Účastníkem pozemkových úprav podle zákona jsou obce, vlastníci řešených
pozemků a oprávnění z dalších věcných práv, případně stavebník, pokud jsou
pozemkové úpravy vyvolány jeho stavební činností. Dalšími účastníky jsou dotčené
orgány státní správy, katastrální úřad, orgán územního plánování, stavební úřad,
orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody,
vodohospodářský orgán a orgán státní správy lesů. Za určitých podmínek jsou
dotčeny i další orgány státní správy ( zákon o drahách, o pozemních komunikacích
apod. …). Důležitými účastníky jsou správci a provozovatelé nadzemních a
podzemních sítí, pokud se jejich zařízení nachází v obvodu pozemkových úprav.
Veřejnost při projednávání pozemkových úprav je vtažena do procesu ze zákona a to
ve formě několikerého osobního jednání se všemi vlastníky. Samozřejmě se vyskytují
případy, kdy je vlastník neznámý, případně zemřelý a dosud nebylo ukončeno
dědické řízení, nebo vlastník nemá zájem o jednání. Většina vlastníků však této
možnosti využívá alespoň k tomu, aby byli podrobně informování o podkladech,
postupu prací a hlavně o návrhu nového uspořádání. S tím, jak postupně pozemkové
úpravy vcházejí do širšího povědomí veřejnosti, přibývá vlastníků, kteří na jednání
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přicházejí s konkrétními požadavky a představami o budoucím uspořádání svých
pozemků.
Na druhou stranu se vyskytují vlastníci, kteří urputně trvají na zachování umístění,
tvaru a polohy svých původních pozemků, na kterých hospodařili jejich předci, ale
současný vlastník je často v terénu nedokáže ani přibližně lokalizovat. Jestliže je
však v průběhu jednání seznámen s rozmístěním původních pozemků, nebo jeho
pozemky přiléhají ke zjišťovaným hranicím a on se zúčastní místního šetření
v terénu, tak na věc často získá pevný názor a je velmi složité dohodnout s ním
sloučení a směnu pozemků.
Potom velice záleží na zpracovateli, aby během jednání s vlastníky, s obcí a
s dotčenými orgány státní správy nalezl všestranně přijatelné řešení, ve kterém
budou rovnoměrně zastoupeny soukromé, obecní, podnikatelské i veřejné zájmy.
Někdy se stává, že majoritní nájemce pozemků získá od vlastníků plné moci pro
zastupování při řízení o pozemkových úpravách a potom se snaží návrh ovlivnit ve
prospěch svého hospodaření. Zpracovatel a pozemkový úřad jako zadavatel a
objednatel prací musí v tomto případě důsledně trvat na návrzích, které mají ve
veřejném zájmu chránit půdu, vodní zdroje, přispívat ke zvýšení ekologické stability a
naplňovat další cíle pozemkových úprav. V několika případech se nájemcům půdy
podařilo natolik negativně ovlivnit názory vlastníků na pozemkové úpravy, že další
pokračování v řízení bylo neúčelné a proto bylo zastaveno.
3.1 Sbor zástupců
Na začátku řízení je zvolen sbor zástupců, což je orgán, který spolupracuje se
zpracovatelem na návrhu plánu společných zařízení a nového uspořádání pozemků,
vyjadřuje se k odvoláním, účastní se jednání vlastníků se zpracovatelem, předkládá
vlastní návrhy. Sbor pracuje i po zápisu pozemkových úprav do katastru nemovitostí,
účastní se realizací společných zařízení. Členy sboru jsou vlastníci zvolení na
úvodním jednání a dále dva nevolení členové, zástupce pozemkového úřadu a
zástupce obce.
3.2 Etapy a formy projednávání pozemkových úprav
Během pozemkových úprav se mohou vlastníci několikrát vyjádřit ke zpracování a
k návrhu plánu společných zařízení a nového uspořádání pozemků. Některé jednání
je společné, některé je individuální. V následující tabulce je přehled základních etap
a forem jednání během pozemkových úprav. Vlastníci jsou průběžně informováni o
výsledku jednotlivých etap, jsou jim doručovány pozvánky nebo části výsledných
dokumentací. Celá dokumentace je vždy veřejně přístupná v obci a na pozemkovém
úřadě. Orgánům státní správy je doručena informace o zahájení pozemkových úprav,
tyto mají 30 dní na to, aby si stanovily podmínky k ochraně svých zájmů v území.
Stejný postup se aplikuje i ve vztahu ke správcům a provozovatelům technické
infrastruktury v území, ačkoliv zákon o pozemkových úpravách to výslovně neukládá.
Vyplývá to však z ostatních oborových zákonných předpisů.

181

Člověk, stavba a územní plánování 4

V následující tabulce je uveden přehled etap a forem jednání, která probíhají při
pozemkových úpravách. Domnívám se, že transparentnost celého procesu a
možnost vyjádřit svůj názor je poskytnuta v dostatečné míře všem účastníkům. V tom
vidím určitou výhodu pozemkových úprav proti některým jiným formám krajinného
plánování. Přece jen pokud jsou vlastníkovi doručovány různé pozvánky a
dokumentace a je vyzýván k účasti na jednání, lze získat jeho názor snadněji, než
když je například pouze na úřední desce oznámení o veřejném projednávání zadání
či konceptu územního plánu nebo posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Sbor
zástupců

DOSS

Správci IS

Veřejná
vyhláška

-

Doručení,
stanovení
podmínek

Doručení
(vyjádření)

Pozvánka

Pozvánka

Zvolení

Pozvánka

(Pozvánka)

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

(Pozvánka)

Veřejná
vyhláška,
doručení

Projednání,
doručení

Projednání

-

-

Projednání

Projednání,
posouzení

Doručení,
vyjádření

-

Projednání,
návrhy,
připomínky

-

-

Pozvánka

Pozvánka

-

Doručení,
odvolání

-

Doručení
na KP

-

Doručení

-

Doručení
na KP

-

Etapy PÚ

Forma

Vlastníci

Zahájení

Veřejná
vyhláška,
doručení

Úvodní
jednání
Zjišťování
hranic
Soupis
nároků
Plán
společných
zařízení
Návrh
pozemkových
úprav
Závěrečné
jednání
1. rozhodnutí

2. rozhodnutí

Veřejná
vyhláška,
doručení
Pozvánka
Veřejná
vyhláška,
doručení
Veřejná
vyhláška,
doručení

Projednání,
vyjádření,
souhlas (?)
Pozvánka,
námitky,
připomínky

tab. 1 – Etapy a formy jednání pozemkových úprav

V těchto případech se vlastník o připravovaném jednání často ani nedozví, téma pro
něj může být příliš vzdálené nebo odborné. Při pozemkových úpravách se jedná
přímo o jeho vlastní pozemky a vlastníkův zájem je mnohem větší. Na druhou stranu
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to, že při zmiňovaných veřejných projednáních je veřejnost zastupována občanskými
sdruženími nebo občanskými iniciativami má také své nesporné výhody. Ty jsou
dány odborným, personálním a dalším zázemím těchto spolků. Při pozemkových
úpravách se zmiňované spolky vyskytují jako účastníci jednání dosti sporadicky,
ačkoliv mohou přinášet nové a poučené názory, zejména od místních lidí.
4 Výsledky pozemkových úprav
Výsledkem pozemkových úprav je obnovený katastrální operát a plán společných
zařízení, respektive jeho realizace v krajině. Nová přesná katastrální mapa a
přehledné vlastnické vztahy v území jsou viditelné hned po skončení pozemkových
úprav. Nové uspořádání pozemků je v katastru nemovitostí evidováno s potřebnou
podrobností a je možné je kdykoliv dostatečně přesně vyznačit a obnovit v přírodě.
S realizací společných zařízení je to složitější, protože realizace je 10-20krát
finančně náročnější než zpracování samotných pozemkových úprav. To je také
důvodem, proč realizace postupují mnohem pomaleji. Nicméně každá úspěšná
realizace probouzí zájem vlastníků o další realizace a další pozemkové úpravy,
probouzí jejich zájem o „svoji“ krajinu o území, kde žijí a pracují.
Přehledná pozemková evidence umožňuje rozvoj obce, plánování ve veřejné i
soukromé sféře, státní správa získává správný podklad pro svoji činnost.
4.1 Pozemkové úpravy a územní plánování
Zákon o pozemkových úpravách říká, že výsledky pozemkových úprav slouží jako
nezbytný podklad pro územní plánování. Dále je uvedeno, že plán společných
zařízení je možné projednat jako regulační plán nebo jako změnu stávajícího
územního plánu. V každém případě je projednáván s úřadem územního plánování.
Na druhou stranu pozemkové úpravy zcela přirozeně musí respektovat územní plán
a vycházet z něj. Problém může nastat tehdy, jestliže v územním plánu je extravilán
vyřešen formálně, bez bližšího prozkoumání detailních podkladů. Potom se při
zpracování plánu společných zařízení naráží na střety s územním plánem a je nutno
iniciovat jeho změnu.
V současné době jsou zpracovány územně analytické podklady na úrovni krajů a
obcí s rozšířenou působností. Zatím není metodicky připraveno jejich rutinní využití
pro pozemkové úpravy, není určeno, které sledované jevy jsou pro pozemkové
úpravy nejdůležitější.
Existuje názor, že pozemkové úpravy jsou realizačním nástrojem územního
plánování. S tímto názorem by bylo možné souhlasit za určitých podmínek:
1. vyhotovení územního plánu bude předcházet pozemkovým úpravám,
2. územní plán bude řešit extravilán formou regulačního plánu, tedy na úrovni
plánu společných zařízení,
3. v území bude dostatek státní a obecní půdy potřebné na výměru
navrhovaných společných zařízení (respektive veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací).
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Ještě je nutno poznamenat, že realizací se zde míní realizace tzv. společných
zařízení, neboli krajinotvorných a ochranných staveb, zařízení a opatření, která
naplňují cíle pozemkových úprav a cíle územního plánování v extravilánu. Problém
nastane tehdy, jestliže některý z předchozích bodů nebude splněn. Potom by při
realizaci nastaly velmi obtížně řešitelné komplikace.
Nesplnění bodu 1. je evidentní, realizace pozemkových úprav musí při neexistenci
územního plánu vycházet z plánu společných zařízení.
Nesplnění bodu 2. je častou překážkou při potenciální realizaci stávajících územních
plánů, které se zaměřují na intravilán a jeho rozvoj, s návazností na dopravní
infrastrukturu. Extravilán není v některých územních plánech vyřešen vůbec nebo jen
formálně, bez uvažování dalších souvislostí. Jsou například navrhovány nové polní
cesty bez jejich zapojení do systému protierozní ochrany, bez posouzení jejich
estetického a krajinotvorného působení, bez uvažování reálných šířek, které jsou
potřebné pro umístění nejenom samotné vozovky, ale celého tělesa koruny, příkopu,
doprovodné zeleně apod. V územním plánu se nepředpokládá, že bude obsahovat
podrobnější technickou dokumentaci jednotlivých návrhů, ačkoli u regulačního plánu
je možné si představit sadu regulativů, které poměrně úzce vymezí prostor pro
vlastní technický návrh. Pozemkové úpravy respektive jejich plán společných
zařízení v tomto ohledu jdou ještě dále, protože povinnou součástí plánu společných
zařízení je dokumentace technického řešení, která poměrně přesně předjímá vlastní
projekt jednotlivých technických zařízení. Tento postup je vynucen tím, že je již v této
fázi nutné přesně znát potřebnou výměru všech navrhovaných zařízení, aby bylo
možné posoudit, zda je v území dostatek půdy ve vlastnictví státu a obce, která se na
tyto realizace přednostně používá.
Nesplnění bodu 3. přináší komplikace v podobě nutných výkupů pozemků od
soukromých vlastníků, v krajním případě potřebu vyvlastnění. V případě nedostatku
státní a obecní půdy disponují pozemkové úpravy možností vyčlenit chybějící výměru
z vlastnictví všech ostatních vlastníků podle poměru jejich nároků ve výměře.
Technicky je to řešeno zavedením tzv. druhého opravného koeficientu. Nesmíme
však zapomenout na obrovskou sílu směny pozemků, která umožňuje většinu
realizací společných zařízení.
Pokud bychom přistoupili na názor uvedený v úvodu této kapitoly, tak bychom také
přistoupili na to, že prostor pro tvůrčí činnost zpracovatele pozemkových úprav –
projektanta se velmi zúží. Zbude mu návrh nového uspořádání pozemků v rámci
existujících a nově navrhovaných bloků půdy. To je podle mého názoru příliš málo a
domnívám se, že i územní nebo regulační plán by mu měl ponechat možnost
pozměnit a doplnit tento podklad. To je však námět pro určité legislativní nebo
alespoň metodické změny stávajících předpisů.
4.2 Pozemkové úpravy a další krajinotvorné programy
Pozemkovým úpravám je někdy vyčítáno, že KPU nejsou ve skutečnosti komplexní,
že upřednostňují pouze některou stránku návrhu, například cestní síť nebo
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protierozní opatření, na úkor třeba revitalizace vodních toků. Domnívám se, že žádný
rozsáhlý projekt typu pozemkových úprav nemůže být zcela spravedlivý ke všem
oborům, které se v něm potkávají. Vždy se bude jednat o určitý kompromis. Pokud
budou k dispozici všechny potřebné oborové podklady, jako jsou například studie
revitalizace vodních toků, plány USES, studie protierozní a protipovodňové ochrany,
potenciální posouzení ochrany krajinného rázu, územní plány apod., potom nic
nebrání tomu, aby byly v pozemkových úpravách rozpracovány do úrovně
vlastnických pozemků. Pokud se musí vše výše uvedené řešit až v pozemkových
úpravách, nelze naplnit některá očekávání specialistů.
5 Závěr – potenciál pozemkových úprav
Pozemkové úpravy jsou velmi efektivním nástrojem krajinného plánování. Byť jsou
prováděny vždy na relativně malém území. Jejich obrovská výhoda je v zahrnutí
majetkoprávních vztahů do výsledného řešení. Jejich další významný přínos vidím
v tom, že startují obnovu vztahu obyvatel ke krajině, k pozemkům, k přírodním
zdrojům, půdě, vodě atd. Mohou přispět k obnově starých cest, alejí, solitérních
stromů,
památných
míst.
Z praktického
hlediska
podporují
budování
protipovodňových opatření, protierozních opatření, polních cest, výsadbu stromů a
keřů, zatravnění, zalesnění, apod. Ve vztahu k ostatním nástrojům krajinného
plánování se mohou opravdu stát realizačním nástrojem a důstojným partnerem.
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Přístupnost objektů v Ostravě
Accessability objects in Ostrava
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ABSTRAKT:
Počet osob se zdravotním postižením stále stoupá. Tito lidé musí čelit každodenním
překážkám, které jsme jim vytvořily vlastní apatií a lhostejností k jejich potřebám. V
této skupině lidí, kteří se nemohou pohybovat se může ocitnout kdykoli kdokoli z nás.
Proto bychom měli ve svém vlastním zájmu vytvářet prostředí, které bude otevřené
všem bez ohledu na věk nebo zdravotní postižení.
ABSTRACT:
Number of persons with disabilities continues to increase. These people must face
daily obstacles that we have them create their own apathy and indifference to their
needs. In this group of people who are unable to move may find themselves at any
time any of us. Therefore, we should in their own interest to create an environment
that is open to everyone regardless of age or disability.
1 Úvod
Tento článek vznikl na základě projektu „Bezbariérová přístupnost staveb
občanského vybavení ve vlastnictví statutárního města Ostravy“, v návaznosti na
dopravní obslužnost. Jedná se především o objekty úřadů městských obvodů,
objekty Policie ČR, vzdělávací instituce a zdravotnická zařízení a k nim přiléhající
tramvajové zastávky. Došlo k vytipování konkrétních objektů na celém území města
a v etapách se zpracovávají průzkumy těchto staveb a dále pak opravné návrhy a
řešení pro každý konkrétní objekt.
1.1 Co je to handicap?
„Handicap - nevýhoda, znevýhodnění, subjektivní pocit oslabené pozice jedince vůči
sociálnímu okolí, způsobený objektivními příčinami (hlavně tělesně postižených
lidí).“ [1]
Termín handicap bývá především spojován a myšlen s tělesně či smyslově
postiženými. Jde o mylné chápání tohoto problému Pojmem handicap je obecně
myšlena ztráta nebo omezení příležitostí, ať už se jedná o zdravotně postižené,
starší osoby, dočasně postižené vlivem úrazu nebo o osoby s nadměrnými lidskými
proporcemi. Je samozřejmé, že i lidé s těmito handicapy mají právo na život, práci i
odpočinek, a proto musí mít zajištěn přístup do budov, ale také do vnějšího prostředí
bez cizí pomoci. Proto je daleko výstižnější pracovat s pojmem přístupné prostředí,
které již samo o sobě navozuje představu vstřícného prostředí pro každého bez
rozdílu věku či zdravotního postižení. [2]
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1.1.1 Charakteristika současného stavu
Bezbariérová přístupnost staveb je důležitým faktorem kvality života a hraje klíčovou
úlohu pro volbu místa bydliště a pracoviště handicapovaného obyvatelstva proto, aby
se mohli zapojit do aktivního života.
Dostupnost dopravy v obcích i mimo ně je pro osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace nedostatečná. Připočteme-li k tomu i současný trend vedoucí k
omezování dopravních spojů a místy až k útlumu veřejné autobusové a železniční
dopravy, dostávají se některé skupiny obyvatelstva do vážných problémů. Většinová
populace řeší problémy s dostupností dopravy přesunem k osobní automobilové
dopravě. Zbytek populace, který tuto možnost nemá, je vyčleňován ze společnosti.

obr. 1 – Prostor potřebný pro otočení

2 Metodika hodnocení přístupnosti
Zatím nejvýraznější posun v oblasti stavebního práva a problematiky přístupného
prostředí je v novém stavebním zákoně č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, který přináší změny v oblasti bezbariérové přístupnosti. Výraznou a
podstatnou změnou je fakt, že bezbariérovému řešení a užívání staveb se dle § 132,
odst.(3), písmene e) přiznává veřejný zájem.
Detailní řešení všech staveb z hlediska jejich bezbariérové přístupnosti a užívání je
obsaženo v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu. V nové prováděcí
vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb jsou zahrnuty podmínky a požadavky
na srozumitelně vyjádřené a kontrolovatelné řešení staveb s ohledem na přístupnost
a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a to jak v části
textové, tak výkresové. Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití
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území, stanoví podmínky pro navrhování veřejných prostranství tak, aby bylo
umožněno jejich bezbariérové užívání.
V současné době se vstupují v platnost poslední prováděcí vyhlášky stavebního
zákona. Z oblasti bezbariérové přístupnosti je to především nová vyhláška
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby a jejich části tak,
aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a
mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami
doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou
schopností pohybu nebo orientace“) nahrazující vyhlášku č.369/2001 Sb. (tato byla
použita pro hodnocení), která doznala velmi podstatných a výrazných změn. Nové
podmínky bezbariérového užívání se tak následně promítnou do připravované
vyhlášky o technických požadavcích na stavby (stávající vyhláška č.137/1998 Sb.).
Úpravy nástupišť MHD jsou závislé na druhu dopravního prostředku dle zvláštního
předpisu (zákon č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (zákon
103/2004 Sb.) a detailní bezbariérové úpravy jsou stanoveny v ČSN 73 6425
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek
(2007).
2.1 Budovy
Každý vytipovaný objekt jsme osobně navštívili a nafotili jsme prostory a konstrukce
rozhodující pro bezbariérový pohyb v místech určených pro veřejnost. Jednalo se o
tyto prostory:
• Parkoviště a odstavné plochy
• Přístupy, vstupy a vstupní prostory
• Hygienické prostory
2.1.1 Protokol hodnocení přístupnosti objektu
Protokol hodnocení obsahoval tyto údaje:
• Číslo protokolu, datum šetření a jméno zpracovatele protokolu
• Název a adresa objektu
• Popis objektu – počet podlaží, kapacita, vstup do objektu, základní popis
provozu, bezbariérové části
• Typ objektu a zařazení dle § 1 odst. 1 vyhlášky 369/2001 Sb.
• Údaje o vlastnictví objektu
• Hodnocení přístupnosti objektu
• Celkové hodnocení objektu
• Závěr – závěrečná analýza s popisem stávajícího řešení a závad
• Grafické schéma objektu
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2.2 Tramvajové zastávky
Vyplnění Generelu zastávek v níže uvedených bodech bylo podmínkou pro uzavření
a odevzdání protokolu. Šetření na místě bylo provedeno v souladu s vyhláškou
č. 369/2001 o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vlastní posouzení je
zpracováno formou výběru možností „splněno – nesplněno – neposuzuje se“
v jednotlivých požadavcích. Každá z položek je také doplněna o fotodokumentaci.
2.2.1 Protokol hodnocení přístupnosti zastávek
Protokol hodnocení přístupnosti zastávek „Generel zastávek“ obsahoval tyto údaje:
• Označení zastávky, Název zastávky, Směr jízdy tramvaje
• Hodnocení přístupnosti rozdělené do 4 hlavních sekcí:
o nástupiště – šířka nástupiště, průjezdný profil, signální pás,
bezpečnostní odstup, barevné řešení nástupiště, přístřešek
o zábradlí – výška, vodící tyč
o bezbariérový přístup na přilehlý chodník – z nástupiště na úroveň
komunikace, šířka přechodu, z úrovně komunikace na chodník,
hmatové úpravy
o bezbariérový přístup na protilehlý chodník - z nástupiště na úroveň
komunikace, šířka přechodu, z úrovně komunikace na chodník,
hmatové úpravy

obr. 2 – Poloviční snaha
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3 Vyhodnocení průzkumu
3.1 Budovy
Na základě výsledků bylo provedeno hodnocení a uvedena poznámka s popisem
stávajícího stavu a závad. Ke každému objektu byla zpracována tzv. „karta objektu“,
kde byla zhodnocena celková přístupnost.
Po zařazení do příslušné kategorie je v tzv. „kartě objektu“ uveden i návrh řešení
k odstranění nedostatků.
Hodnocení
1
2
3
4
5
6
7

Bezbariérový
Bezbariérový po drobných úpravách
Bariérový pro pohybově postižené
Bariérový pro zrakově postižené
Bariérový pro sluchově postižené
Bariérový
Neurčuje se

Počet
objektů
0
1
2
0
0
37
0

tab. 1 – Shrnutí výsledků hodnocení objektů

Z tabulky je patrné, že drtivá většina objektů je bariérových. Jen ve třech případech
se jednalo o objekty, u kterých je možno po nevelkých úpravách dospět k závěr, že
se bude jednat o bezbariérový přístup.
3.1.1 Nejčastější chyby a problémy
• Vnější prostředí
o Obsazená nebo úzká parkovací stání
o Nerovnosti a výškové úrovně chodníků, reklamní stojany
• Přístup do budov
o Schodiště před vstupem
o Příliš strmé nájezdové rampy
o Špatná manipulace se vstupními dveřmi
o Chybějící vodící prvky a zábradlí u ramp
o Nedostatečný prostor před vstupem
• Vnitřní prostředí
o Malé rozměry výtahové kabiny
o Malý manipulační prostor
o Nevyhovující dosahové vzdálenosti (tlačítka, okénka, pulty…)
o Uzamčené bezbariérové hygienické prostory či jejich využití k jinému
účelu
o Ve většině případů špatné dispoziční řešení WC kabiny
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3.2 Tramvajové zastávky
Shrnutí výsledků Generelu zastávek je uvedeno pro názornost v grafu 1, ze kterého
je patrné, že nejčastějším problémem je barevné řešení nástupiště, bezpečnostní
odstup a vodící tyč pro nevidomé.
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Graf 1 - Shrnutí průzkumu – bodové hodnocení

Celkovém hodnocení (viz. Graf 2) ukázalo, že pouze 4% šetřených zastávek splňují
zákonné požadavky bezbariérového řešení zastávek MHD. A celých 18% nesplňuje
ani jediný požadavek.
4%

splňuje ve všech
kritériích
nespňuje 1 až 5
kritérií
nesplňuje 6 až 10
kritérií
nesplňuje 11 až 15
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18%
35%

16%
27%

Graf 2 - Shrnutí průzkumu – celkové hodnocení
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4 Závěr
Prováděné průzkumy neustále dokazují, že přístup k handicapovaným
spoluobčanům je stále laxní a je i nadále nutné důsledně upozorňovat na potřeby
této skupiny osob. I když se investují nemalé částky z veřejných financí do úprav a
mnoho staveb prošlo za poslední roky rekonstrukcí, přesto nejsou dodržovány ani
základní požadavky jako udržování pořádku natož ty zákonné zabezpečující užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Urbanistické koncepty veřejného prostoru z pohledu sluchové
architektury a vnímání sluchem

Town planning concepts of public space with reference to aural architecture
and aural perception
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ABSTRAKT:
Architektonická tvorba a formy přístupu k programování vizuálních vjemů v prostoru
se dnes nedají jednoduše shrnout do jednotného stylu či směru. Existuje mnoho
studií a výzkumů, které se zabývají problematikou veřejného prostoru, datovaných
zejména během posledních dvaceti let, kdy se městský prostor dostal do popředí
odborné veřejnosti. Většina teoretických prací zaměřených na městské prostory
uvažuje v podobných souvislostech – zabývá se vizuální stránkou věcí, fyzickými
a optickými bariérami.
Doktorská práce je zaměřena na problematiku tvorby a vnímání veřejného prostoru
z pohledu zdůrazňující sluchovou stránku vnímání a z pohledu interakce řešeného
prostoru a akustické pohody v něm. Příspěvek o práci v současném stavu
rozpracování přináší přehled světových i domácích teorií a prací spojených
s fenoménem sluchové architektury a vnímání prostoru. Zdůrazněny budou práce
spojené s veřejným prostorem.
ABSTRACT:
Architectural design and programmatic approaches to the formation of visual
perceptions in urban space cannot be generalized into a single style or stream. In the
last 20 years, when public space has captured the attention of experts, many works
and theories on public space design have emerged. Most theoretical work on public
spaces deals with topics such as visual aspects, physical and optical barriers.
The doctoral thesis concentrates on the design and perception of public space,
emphasizing aural aspects of perception and the interaction between designed space
and acoustic comfort. This paper about the doctoral thesis in its current state
presents a digest of the state of the art in international and domestic theories and
works related to the phenomenon of aural architecture and the perception of space.
Works related to public spaces will be emphasized.

1 Zameranie dizertačnej práce
Mojím príspevkom približujem zameranie svojej dizertačnej práce, ktorá sa
v súčasnom stave rozpracovanosti nachádza na úrovni doktorskej štúdie. Chcem
upozorniť, že nasledujúci text nemá byť chápaný ako vedecká analýza ani syntéza.
Má za cieľ zhrnúť a priblížiť poznatky na poli stále ešte nie celkom známej sluchovej
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architektúry. Štúdia je zamýšľaná ako písomná príprava na dizertačnú prácu, ktorá si
kladie za cieľ preskúmať zvukové aspekty mestských priestorov a ich využitie
v procese navrhovania urbanistického parteru. Podať dôraz na sluchovú stránku
priestorového vnímania. Zahrňuje prehľad súčasného vedeckého poznania
a bádania v oblasti sluchovej architektúry, zvukového designu a akustiky vo
verejných priestoroch. Súčasťou štúdie je aj prehľad zahraničných teórií a prístupov
k navrhovaniu a realizácií verejných priestorov s ohľadom na sluchovú architektúru,
zvukový design a stavebnú akustiku. Zahrňuje aj krátke rešerše a príklady realizácií a
projektov verejných priestorov v kontexte sluchovej architektúry.
2 Úvod
Náš každodenný život v meste je úzko spätý s verejným priestorom mesta. Kvalita
a dostupnosť mestského priestoru, priestoru „medzi budovami“, priamo alebo
nepriamo ovplyvňuje spoločenské vzťahy a psychickú pohodu obyvateľov. Existuje
mnoho prác a výskumov, ktoré sa zaoberajú problematikou verejného priestoru,
datovaných hlavne do posledných dvoch desaťročí, kedy sa mestský priestor dostal
do popredia záujmu odbornej verejnosti. Práce J. Gehla, W.H. Whyta, J.
Jacobsonovej a mnohých ďalších jednoznačne zhodujú vo svojich záveroch :
Sídlisko sa stáva skutočným mestom vtedy, keď nosným prvkom jeho štruktúry je
fungujúci verejný priestor, naplnený ľuďmi. A aby sa určité miesto stalo fungujúcim
verejným priestorom, je potrebná jednota vzhľadu a funkcie miesta, jeho jedinečnosť
a naplnenosť životom. Iba ak ľudia daný priestor využívajú a vytvárajú v jeho rámci
sociálne vzťahy, má získava priestor s pohľadu neustáleho vývoja legitimitu
a udržateľnosť. Mnoho prác prichádza s podobnými vývodmi : význam verejných
priestorov je pre fungovanie mesta a život jeho obyvateľov nezastupiteľný. Sú
zásadným priestorotvorným prvkom urbánnej štruktúry, integrujú funkcie, sú
priestorom spoločenského kontaktu ( napr. Brath 2001, Gehl 1996 ).
Aké sú podmienky a požiadavky na skutočne kvalitný a funkčný verejný priestor?
Otázku zodpovedajú teoretické práce a výskumy, vychádzajúce s rôznych hľadísk a
zameriavajúc sa pritom na špecifické aspekty.
Cieľ výskumov je vždy rovnaký – porozumieť ako sa ľudia vzťahujú k miestam kde
žijú, čo ovplyvňuje mieru ich seba identifikácie s daným priestorom a ako vnímajú
samých seba v kontexte daného priestoru. Väčšina teoretických prác, týkajúcich sa
oboru urbanizmus / architektúra a zameraných na mestské priestory uvažuje
v rovnakých intenciách – zaoberá sa väčšinou vizuálnou stránkou vecí, fyzickými
a optickými bariérami. Architektúra, na rozdiel od ostatných umení, vytvára priestory
pre náš každodenný život a zároveň vplýva na náš zmysel pre estetiku. Architekt tvorca priestoru používa široký „slovník“ priestorových prvkov, ktoré majú často
prenesené hodnoty, symbolické významy a odzrkadľujú tak jeho kultúrne prostredie.
Absolútna väčšina architektov uvažuje s vizuálnymi aspektmi štruktúry a priestoru.
Iba zriedka berú do úvahy akustické aspekty priestoru a priestorových prvkov. Ak
architekt uvažuje nad akustikou, tak len v intenciách predchádzania hlučnosti.
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Audiálna a vizuálna stránka priestoru však formuje dojem s priestoru súbežne.
Navzájom sa dopĺňajú [1].
Základnou úvahou, s ktorej bude dizertačná práca vychádzať je , že dojem
s priestoru formujú vnemy všetkých ľudských zmyslov., skombinované do jedného
výsledného vnemu. Vizuálna percepcia prostredia je základným predpokladom pre
hodnotenie architektonického, resp.
urbanistického priestoru. Vizuálne kvality
(kompozícia, materiály, atd. ) nie sú však jediné, ktoré vytvárajú konečnú formu
a charakter prostredia. Problematiku verejného priestoru chcem teda skúmať
z dôrazom na jeho audiálne ( sluchové, akustické ) zložky – celok je viac ako súčet
jeho častí.
2.1 Vysvetlenie kľúčových pojmov
2.1.1 Mrzutosť
Pojem mrzutosť sa objavuje v prácach zaoberajúcich sa akustikou ako kategória
reakcie obyvateľstva na zaťaženie hlukom. Je to pojem vychádzajúci s hlukovej
tradície prístupu k akustickým aspektom prostredia [2]. Vyjadrenie emocionálneho
pôsobenia hluku. Mrzutosť je pocit nepríjemnosti spojený s akýmkoľvek činiteľom
alebo podmienkou - vedome nepriaznivou. Mrzutosť je subjektívny činiteľ, ktorý
podľa svojho stupňa rozhoduje, e sa zvuk stane hlukom. Podrobnejšie vysvetlenie je
v časti Súčasné teórie k problematike akustických aspektov vo V.P.
2.1.2 Sonosféra
McLuhan (2000), Schafer (1993), Wrighton (2001) zhodne tvrdia, že
uprednostňovanie zraku ako kritéria pravdivosti nie je univerzálne a možno ani
prirodzené. Celkové chápanie zvukového prostredia konkrétneho miesta SONOSFÉRA ( soundscape ) je ako ústredný koncept okolo ktorého sa v 60. rokoch
XX. stor. sformovala výskumná tradícia, ktorej čelným predstaviteľom je R. M.
Shafer. Zvukové prostredie odmieta redukovať na údaje o hlučnosti a zdôrazňuje
zvuky charakteristické pre dané miesto, príjemné, zaujímavé kultúrne a historicky
cenné.
2.1.3 Weber-Fechnerov zákon
Zákon, ktorý hovorí, že ak sa menia fyzikálne podnety pôsobiace na naše zmysly
radou geometrickou, vnímame ich zmenu v postupnosti aritmetickej. V dôsledku
toho, že sluch nie je rovnako citlivý pre tóny rôznych výšok, môže byť subjektívna sila
zvuku ( hladina jeho hlasitosti ) rôzna aj pri dvoch zvukoch s rovnakou intenzitou.
Mimo to platí, že subjektívna sila zvuku nerastie úmerne s jeho fyzikálnou intenzitou.
Tento zákon sa dotýka nielen hlasitosti zvuku, ale tiež osvetlenia, či odhadu
hmotnosti predmetov [3].
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3 Sluch a akustika – ako chápeme „počutie“ ?
Sluch je spôsob dotýkania sa na diaľku. Stojí niekde medzi zrakom a hmatom. Je
zmyslom sociability, zmyslom zdieľania. Auditívny svet je bytostne dynamický,
existujúci vďaka zmene. Je svetom udalostí a aktivít, oproti vizuálnemu svetu
artefaktov.
Ak chceme lepšie porozumieť vplyvu zvuku na naše celkové vnímanie priestoru, je
potrebné predostrieť práce týkajúce sa vnímania samotných zvukových podnetov po
fyzikálnej, psychickej a sociálnej stránke. Pre účely článku nie je potrebné spomínať
fyzikálne zákony a princípy prenosu a merania zvuku a vibrácií.
3.1 Štúdie sluchovej percepcie
Veľa oborov súvisí so štúdiom sluchovej percepcie. Tie relevantné, ktoré súvisia s
témou tejto doktorskej štúdie sú :
štúdium komunikácie - relevantná v tomto obore je práca B. Truaxa (2001) , ktorá
vychádza z akustickej ekológie a chápe zvuk ako mediátor vzťahu medzi jedincom a
prostredím.
ergonómia a akustický design - vytváranie akustických priaznivých a podporujúcich
prostredí (Schafer 1977/94), (Brown, Muhar 2004)
akustická ekológia - štúdium spôsobov akými zvuk sprostredkováva vzťahy medzi
tvormi a ich prostredím, vrátane sociokultúrnej roviny vzťahov. ( Truax 1998/2001 )
3.2 Sluchová percepcia
Percepcia je vždy funkciou interakcie s prostredím. Nikdy neprebieha odtrhnuté od
ostatných aktivít jedinca. Spôsob, akým sme v kontakte s prostredím ovplyvňuje ako
budeme k zvukom pristupovať. Naša pozornosť k detailom, k aspektom,
prisudzovanie významu rôznym zvukom závisí od našej situácie v prostredí.
Počúvanie alebo načúvanie je aktívny a vedomý proces, zahrňuje pozornosť a
možnosť voľnej kontroly. Počutie je pasívna činnosť, automatická citlivosť k
zvukovým podnetom.
3.3 Sluchové vnemy
Elementárny sluchový vnem má tri základné charakteristiky:
Hlasitosť - daná intenzitou podnetu, pričom závislosť hlasitosti na intenzite
zodpovedá Weber-Fechnerovmu zákonu.
Výška - určuje ju frekvencia akustického podnetu, pričom závislosť výšky na
frekvencií tiež zhruba zodpovedá Weber-Fechnerovmu zákonu.
Ľudské ucho dokáže vnímať zvuky s frekvenčným rozsahom 16 - 20 000 Hz.
Najostrejšie ľudské ucho rozlišuje zvuky s frekvenciou 2000 Hz.
Vnímaná hlasitosť zvuku závisí nielen na fyzikálnej intenzite a na jeho frekvencií.
Citlivosť ucha je rôzna pre rôzne frekvencie. Vnímaná výška tónu daného zvuku je
závislá tiež nielen na frekvencii ale aj na intenzite - ak zosilníme hlboký tón, zdá sa
nám hlbší, a naopak.

196

Člověk, stavba a územní plánování 4

Časový priebeh - zvukové javy sú dynamické - odohrávajú sa a sú vnímané v čase.
Sú tri dôležité fázy - nábeh, trvanie, dozvuk. Segment trvania sa u niektorých zvukov
nevyskytuje. Tento časový priebeh sa obecne nazýva časová ADSR obálka ( obr.1 ).
Časový rozmer je dôležitý z hľadiska percepcie zvukovej udalosti. Aby zvukový
podnet vyvolal vnem, musí trvať určitú minimálnu dobu - prah časového minima. Aby
bol zvuk vnímaný vo svojej plnej podobe, musí presiahnuť dobu časového optima.
Dĺžka týchto časových úsekov je závislá na intenzite.
Všetky tri dimenzie zvukového podnetu ešte ovplyvňujú Témber (Farba tónu), ktorým
odlišujeme zvuky s rovnakou intenzitou a výškou a priebehom. Je závislý na
spektrálnom zložení tónu, na fluktuácií intenzity frekvencií a nábehovej časti zvukovej
obálky.

obr. 1 – ADSR obálka

3.4 Organizácia poľa percepcie zvuku
Reálne prostredie skoro nikdy nepozostáva s jediného zdroja zvuku, ktorý vplýva na
pozorovateľa. Akustické vlnenia zo zdrojov sa navzájom maskujú ( prekrývajú ).
Napriek tomu dokážeme komplexnú sluchovú scénu analyzovať, rozpoznávať
jednotlivé zložky - zvukové prúdy [4]. Máme napríklad tendenciu spojovať zvuky
podľa podobnosti témbru, podľa frekvenčnej blízkosti, časovej blízkosti atď. Táto
úroveň percepcie je podľa Bregmana takzvaná primitívna pretože je vrodená a
dochádza k nej mimovoľne. Proti tomu stojí segregácia založená na schéme.
Vyžaduje pozornosť, spočíva v porovnaní vnemu so schémou uloženou v pamäti.
Utváranie zvukových prúdov je dôležitým predpokladom pre diferenciáciu zvukovej
scény na figúru a pozadie. Pozornosť zameriavame vždy iba na jeden prúd, druhý sa
automatický stáva pozadím.
Dôležitým aspektom sluchovej percepcie je schopnosť reprezentovať priestor.
Lokalizuje zdroj alebo prináša hrubú informáciu o okolitom priestore. Určenie smeru,
s ktorého zvuk prichádza, umožňuje binaurálne porovnanie fázy a intenzity signálu a
filtrovanie zvuku vlastným telom - ušnými lalokmi, ramenami, krkom, hlavou.
Dokážeme odhadnúť aj vzdialenosť zdroja, vďaka akustickým kľúčom ( Moore,
prebraté s [2] ). Ak je vlnenie priame, ľahko posúdime zdroj zvuku. Následné odrazy
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od povrchov obvykle nie sú vnímané ako samostatné zvuky, ale ako súčasť jediného
zvuku. Toto "sfarbenie" zvuku utvára dojem priestorovosti, napovie nám o charaktere
prostredia. Niečo iné sa deje, ak sa odrazy oneskorujú nad určitú hranicu - potom sú
vnímané ako ozvena. Odborne sa času oneskorenia zvuku hovorí Doba dozvuku.
4 Vybrané práce a spojené so sluchovou architektúrou a mestským priestorom
Nasledujú predstavitelia prác z oblasti sluchovej architektúry, prežívania prostredia,
ktoré nejakým spôsobom súvisia s verejným priestorom.
4.1 Tuzemskí autori
4.1.2 Řiháček, T. – štúdie prežívania zvukového prostredia mesta jeho obyvateľmi
V rámci svojho výskumu zameraného na kvalitatívnu analýzu zážitkových významov
zameraných na reálne mestské prostredia Brna. Řiháček pristupuje k zvukovému
prostrediu bez dopredu pripravených hodnotiacich kritérií a v zážitku bez
prekoncepcií nechať do popredia vystúpiť fenomenologikcú podstatu súčasného
zvukového prostredia mesta.
Jeho práca vychádza s fenomenologického pohľadu, aký obhajuje Susane Dankin
(2003). Hľadá zážitkami zakotvené významy, vznikajúce v interakcií jedinca so
zvukovým prostredím. Skúmaním "mrzutosti" teda popisuje mechanizmy pôsobenia
zvuku na psychiku, ktoré sa dajú použiť pri interpretácií niektorých dojmov s
prostredia. ( Řiháčkov výskum mapuje práve tieto zážitky)
Řiháček hľadá odpoveď na otázku ako obyvatelia mesta zažívajú jeho zvukové
prostredie. Vo svojej práci sa venuje dvom "tradíciám" prístupu k problematike
akustických aspektov mesta. Prvou je hluková tradícia, založená na prístupe
k zvukom prostredia ako k nežiaducim vlastnostiam s negatívnymi účinkami. Jej
cieľom je eliminovať tieto zvuky, ktoré sú spoločne ponímané ako hluk. Túto hlukovú
hladinu sa snaží potom znížiť na prijateľnú úroveň. Negatívna emočná reakcia
obyvateľstva na hluk je v jeho práci označovaná ako "mrzutosť"
Tradícia sonosféry - vychádzajúca s práce R. M. Shafera, kvalitatívne rozlišuje
zvukové prostredie daného miesta (sonosféru) a poníma ho celostne. Všíma si aj
pozitívne efekty zvukového prostredia. Vychádza s výsledkov projektu World
Soundscape Project. Koncept sonosféry je vysvetlený v časti 2.1. a podrobnejšie sa
mu venuje popis práce R.M. Shafera uvedený ďalej. Pre účely výskumu Řiháček
upravuje Shaferov model sonosféry a vytvára vlastný deskriptívny model.
Popisuje zážitkové kategórie, ktoré sa dajú vztiahnuť k fenoménu zvukových hraníc :
osobná dištancia, voľnosť - stiesnenosť, ambivalencia. Výsledky jeho dvoch štúdií
potvrdzujú, že tradičný hlukový prístup merania mrzutosti úplne míňa pozitívne
zážitky spojené so zvukovým prostredím. Poodkrýva bohatosť a diferencovanosť
zážitkov. Vyplynulo z nich niekoľko hypotéz, ktoré sú zaujímavé s pohľadu urbanistu
[2].
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4.2 Zahraniční autori
4.2.1 Shafer, R.M. (1977/1994) – Sonosféra miesta
Popisuje dva typy sonosféry - vysokoinformačná sonosféra(hi-fi) a nízkoinformačná
sonosféry(lo-fi). Ako vysokoinformačné označíme také zvukové prostredie, v ktorom
jednotlivé zvuky môžu byť počuteľné zreteľne, vrátane detailov a priestorovej
orientácie. Takáto sonosféra dodáva zvukovému prostrediu priestorovosť.
Nízkoinformačná sonosféra obsahuje zvuky nezreteľné, prekrývanie zvukov
spôsobuje zvýšenie hluku v pozadí. Lo-fi sonosféra vytvára prostredie bez hĺbky, kde
zostávajú iba zvuky bezprostredne prítomné. Za vysokoinformačnú sonosféru
môžeme označiť typický prírodné prostredie a prostredie vidieka. Ako
nízkoinformačnú sonosféru predstavuje Shafer typické uličné priestory veľkomiest,
zaťažené dopravou.
Schaferov model sonosféry má tri zložky :
Základný tón ( keynote ) - udávajú zvuky, ktoré patria neodmysliteľne k danej
sonosfére. Kvôli svojej stálej prítomnosti väčšinou nie sú uvedomované. Tvoria
pozadie, referenčnú rovinu.
Signál (signal) - zvuk v popredí, ktorý upúta pozornosť recipienta. Prináša konkrétnu
informáciu, s priamym významom.
Význačný zvuk ( soundmark ) - zvuk nejakým spôsobom jedinečný, cenený a stojí za
uchovanie a ochranu. Ide o kultúrnu hodnotu zvuku.
Schafer zavádza pojem "akusticky horizont". V jeho terminológií je analogický k
vizuálnemu horizontu. Je priestorovou hranicou počuteľnosti. Závisí na pomeroch
vzdialených zdrojov k ambientým ( Riháčkova kategória popredia ) zvukom ( Shafer,
1994, prebraté s [2] ). Ako jednu s príčin súčasného stavu, v akom sa nachádza
zvukové prostredie je podľa neho určité adaptívne znecitlivenie, ktorým sa
mimovoľne chránime pred narastajúcim hlukom. Je tu potom priestor pre ďalší vzrast
celkovej hladiny hluku. Ľudia si zvyknú na všetko.
4.2.2 Amphoux, P. ( 1993 ) – zvuková identita miesta
Vo svojej rozsiahlej práci popisuje ako vyjadriť a popísať zvukovú identitu daného
miesta v meste :
o Klasifikácia vnímania zvukovej identity miesta
Počúvanie je spojené so zvukovým signálom. Tento je diskontinuitný, je to oddelená
zvuková udalosť.
Počutie je spojené so zvukovým pozadím. Toto je kulisou. Je kontinuálne.
Pozorovanie je spojené so zvukovou atmosférou, prostredím. Pozornosť je tu
zameraná na samotné zvuky, nie na ich fyzikálny kontext. Atmosféra je
charakterizovateľná pomocou jej zvukovej dynamiky.
o Zvukový podpis
Spôsob charakteristického vyjadrenia zvukovej identity miesta. Sú to súbory zvukov
alebo zvuk, ktorý dané miesto autenticizuje. Tri typy zvukových podpisov :
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Zvukový emblém – zvuk alebo súbor zvukov, ľahko rozoznateľný kýmkoľvek,
priradzujúci rovnaké asociácie. Sociálne kodifikovaný zvuk.
Zvukové klišé – Zvuky spoločné a uznané len určitou homogénnou skupinou
obyvateľstva.
Zvuková pohľadnica – komplexný systém zvukov, svojou skladbou vyjadruje
podstatu daného mesta
4.2.3 Truax, B. ( 1998/01 ) – Modely a stratégie pre akust. design a ak. komunikáciu
Jeho práce sú základom relatívne nového vedeckého oboru Akustickej komunikácie.
V nich stavia proti sebe zaužívaný model energetického prenosu/spracovania
zvukového signálu v akustike a model komunikačného prístupu. Druhý kladie dôraz
na informáciu, uloženú vo zvuku, jej význam pre poslucháča a navzájom previazané
správanie sa zvuku ako systém vzťahov. Truax podňecuje k zásadnej zmene
nazeranie na vnímanie a propágáciu zvuku. Vysvetľuje, že v našom vzťahu k zvuku
a zvukovému prostrediu ide o viac než len o akustické veličiny tlaku a intenzity
popisujúce miesto a typ zvuku, či prípadne psychologické veličiny popisujúce
subjektívnu „mrzutosť“. Takýto prístup nárába so zvukom ako izolovaným objektom
prostredia a jedincom ( poslucháčom ) ako s ľudským meradlom hladiny hluku,
ktorého vzťach k hluku je definovaný ako funkcia zvukovej intenzity. Truax tieto
veličiny vo svojich prácach nepodceňuje, ukazuje ale, že pre pochopenie účinkov
zvuku na naše vnímanie prostredia nepostačujú. Riešenia pri znižovaní hluku
prostredia tu prirovnáva k „akustickým náplastiam“, neriešiacich príčiny ale
symptómy. Vo svojich prácach vyzdvihuje otázky : Ako znovu oživíme interakciu
poslucháča s prostrédím pomocou počúvania; ako navrhnúť naše sonosféry tak, aby
boli funkčné a v ľudskom merítku; ako rozpoznať čistý prínos ponúkaný technológiou
od jej rozrušiteľských utlačujúcich aspektov ? [5]
Koncept sonosféry v uvedených prácach jasne vystupuje ako dôležité rozšírenie
naše tradičného pohľadu na akustické aspekty mestského priestoru. Je zjavné, že
prírodné zvukové prostredie zvádza k jeho chápaniu ako ideálneho modelu. Mesto
však nie možné chápať ako symbol degenerácie zvukového prostredia. Pre mesto je
typická pluralita a tú treba hľadať aj pri odkrívaní jeho svojbytných sluchových
špecifík, tvorených zmiešavaním Lo-fi a Hi-fi sonosfér.
4.3 Niektoré zaujímavé výskumy zvukového prostredia miest
Pripájam aj zmienky o niektorých výskumoch s pozoruhodnými závermi, ktoré sa
týkajú ujasnenia si potreby uvažovania nad akustickým desingom mestských
priestorov už v koncepčnej fáze návrhu.
4.3.1 Ninoura a Hiromatsu ( 2003 ) – Zvuky sa môžu stať súčasťou identity miesta.
Na príklade japonského Kjóta ukazujú, že charakteristický zvuk tkáčskych krosien ,
ľahko považovateľný za hluk, má pre mnoho obyvateľov symbolický význam.
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Sebaidentifikujú sa tak s rušnou a živou oblasťou mesta. Je to identita ich komunity.
Zvuk týchto obyvateľov spája.
4.3.2 Cusack, P. – pozitívne sonosféry, návrh a hodnotenie zvukov ver. priestoru
Projekt zachytávania a analýzy charakteristických zvukov verejných priestorov
rôznych svetových miest. Projekt zapája participáciu širokej verejnosti – užívateľov
mestského priestoru. Snaží sa o rozpoznanie typických a zvukov, ktoré navyše
verejnosť pokladá za hodnotné a obľúbené. Výskum prebehol v Londýne, Chicagu,
Pekingu a v súčasnosti aj v Prahe. Výsledky nahrávok pražskej sonosféry boli
odvysielané v pražskom rádiu Vltava. Závažnosť a relevantnosť multidisciplinárneho
projektu potvrdzuje fakt, že si tento pre potreby rozvoja územného plánu zón vyžiadal
aj magistrát mesta Manchester.
4.3.3 Yang W., Kang J. – Štúdia preferencií zvukov a sonosfér v Sheffielde
Hlavným cieľom štúdie bolo demonštrovať dôležitosť medzinárodného dizajnu
mestských sonosfér na námestiach. Skúmané bolo celkové vnímanie mestských
sonosfér obyvateľmi a ich sluchové preferencie s prihliadnutím na demografické
faktory. Na základe intenzívneho dotazníkového prieskumu na dvoch námestiach
v Sheffielde prebehla zvuková klasifikácia a identifikácia. Výsledky potvrdili
obľúbenosť prírodných a kultúrnych mestských zvukov pred umelými mestskými a že
využívanie námestí závisí aj na preferencií určitých prvkov sonosféry. Zvuková
preferencia prebieha v troch úrovniach – obecnej, makroskopickej a osobnej. [6]
4.4 Implementácia teórií sluchovej architektúry vo výuke architektúry.
Sheridan a Van Lengen obhajujú potrebu dbať o sluchový charakter stavebného
prostredia a možnosť integrovania zvuku do konceptuálnej fáze architektonického
návrhu ako aj hodnotiacej fázy. Audiálne aspekty budov môžu byť uvedomelo
artikulované tak, aby dali vznik bohatšiemu, uspokojujúcejšiemu stavebnému
prostrediu - prostrediu lahodiacemu očiam aj ušiam. Podotýkajú že v ateliérovej
tvorbe a výuke na školách je užívanie zvuku ako generátora konceptu návrhu mizivé
Reálnosť a vykonaťeľnosť takéhoto požiadavku demonštrovali v roku 2000 na Virgin
University School of Architecture. Viedli ateliér ktorý skúmal tieto možnosti. Ateliér
pozostával z analytickej a návrhovej časti. Témou bol návrh úpravy jedálne
v pavilóne v kontakte s hlavným vonkajším priestorom školy. Ako príklad projektu
ktorý je odzačiatku koncipovaný ako vizuálny a sluchový zážitok, predviedli projekt
The Philips Pavilion ( 1958 ) od autorov Le Corbusier, I. Xenakis a E. Vaeres.
Podrobne o výsledkoch a procese ateliérovej tvorby informuje ich článok [7].
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5 Zahraničné príklady akustického dizajnu vo verejnom priestore.
5.1 Iniciatíva The fun theory.com – Teória zábavy ( 2000 + )
Ľudia formujúci projektový team tejto švédskej iniciatívy, podporovanej automobilkou
Volkswagen, si dali za cieľ prinútiť ľudí k zodpovednejšiemu a ekologickejšiemu
správaniu sa na verejnosti. Vychádzajú z predpokladu, že ľudia väčšinou robia to, čo
ich baví, čo je zábavné a interaktívne. Iniciatíva prebieha formou súťaže, kde
verejnosť podáva návrhy úprav určitých zariadení a vybavenia vo verejnom priestore
tak, aby sa zatraktívnilo ich používanie. Porota posudzuje jednotlivé návrhy. Tie
najrelevantnejšie spomedzi nich sú : Úprava schodišťa podchodu stanice metra
v Stockholme a Interaktívna úprava rohožky pri vstupe do obchodného domu
v Nemecku [8].
5.2 Morský organ v Zadare - arch. Nikola Basić ( 2005 )
K projektu obnovy morskej promenády ( Riva ) v chorvátskom Zadare pristupoval
architek Basić invenčne – vytvoril gigantické biele stupne z mramoru vchádzajúce do
pod morskú hladinu. More je v tomto projekte živým a hlavným aktérom – hráčom na
organ, ktorý je zabudovaný v stupňoch veľkého schodišťa. Vlny vháňajú vzduch do
píštaľ v stupňoch schodov, takže podľa zmien morskej hladiny a amplitúdy vĺn sa
adekvátne k tomu mení aj skladba, ktorú organ vyludzuje. Projekt získal cenu
European prize for Urban public space. ( obr. 2 )

obr. 2 – Morský organ na nábreží Zadaru

5.3 Diplomový projekt múzea v Bratislave – arch. M. Vallo ( 2004 )
Vynikajúcim príkladom použitia princípov sluchovej architektúry v projekte je návrh na
novostavbu múzea židovskej kultúry a holokaustu na okraji Starého mesta
v Bratislave, ktorý je diplomovou prácou architekta Matúša Valla. V ulici, do ktorej je
obrátené priečelie modernej budovy stávala v minulosti stredoveká Vydrická brána
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do mesta. S konštrukcie brány nezostalo nič. Architekt sa rozhodol vniesť do
priestoru ulice typický zvuk ľudských krokov v tuneli ako formu pamiatkovej obnovy
brány. Zvuk ma pripomínať zvukový dojem ktorý chodec zažíval pri prechode popod
bránu, presne v miestach, kde sa pôvodne nachádzala. Po konzultáciach
s odborníkom v oblasti stavebnej akustiky architekt umiestnil v hladkom rovinnom
priečelí galérie oceľovú platňu ako obrovský rezonátor a do betónového povrchu
ulice v miestach podchodu v bráne ťažkú oceľovú platňu s tuhým spojením
s fasádou. Zámerom je preniesť vibrácie vytvárané chodcami dupajúcimi na oceľovú
platňu do fasády, ktorá by tieto zvuky zosilňovala a reprodukovala. Vytvára sa tu tak
vnem charakterizovaný Amphouxom ako „zvuková pohľadnica“, či Shaferov
„význačný zvuk“ verejného priestoru..
6 Záver
Verím, že poznanie vzťahov človek – okolie a zákonitostí vnímania priestoru poslúži
pri utváraní a zlepšovaní vonkajších priestorov, hlavne verejných priestorov mesta.
Je dôležité uvedomiť si súvislosti medzi vnemami všetkých zmyslov a celkového
dojmu s priestoru. Implementovanie zásad zvukového designu a vedomostí
o sonosfére do konceptuálnej tvorby architekta prinesie nové možnosti projektovania
a celkové zlepšenie akustických podmienok vo verejnom priestore. Je nevyhnutné
zaradiť do povedomia architektov zmysel pre sluchovú stránku návrhu už v jeho
konceptuálnej fáze. Predíde sa tak množstvu nežiaducim akustickým problémom
a architekt získa nové možnosti artikulácie priestoru.
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ABSTRAKT:
Problém suburbanizace je aktuálním tématem, které se dotýká nejenom odborné
veřejnosti, ale především širokého okruhu uživatelů území.
Tento proces a jeho dopady na území a prostředí jsou většinou vnímány negativně.
Zkoumání procesů suburbanizace nemá u nás dlouhou historii, nicméně zkušenosti
z již realizovaných záměrů umožňují stanovit výčet a rozsah negativních dopadů
těchto forem činnosti. Stejně tak byla zformulována doporučení a zásady, jak se
vyvarovat nevhodných forem suburbanizace a jaké nástroje lze pro to využít.
Tato kapitola se zamýšlí nad skutečností, že stále nově dochází k navrhování,
schválení a realizaci zjevně nevhodných forem intenzívní zástavby v suburbánních
územích. V souvislosti s požadavky na dosažení udržitelného rozvoje území je tedy
zřejmě nutné vedle prosazování zásad stanovit i odpovědnost jednotlivých subjektů,
podílejících se na vytvoření nevhodných intenzívních forem zástavby.
ABSTRACT:
The suburbanization is a topical issue that has an influence not only on community
specialists, but especially on the wide range of the area users.
The suburbanization process and its impact on the area and the environment is
perceived as a negative phenomenon. The research of this process is relatively
young, however the experience of already carried out plans shows the negative
impact in various aspects. At the same time the recommendations and principles to
avoid unsuitable forms of suburbanization and tools that are possible to use were
defined.
This chapter considers the fact that still, new designs, approvals and realization of
apparently unsuitable forms of intensive building development in the suburbanization
areas occur.
In connection with the needs for the achievement of the area sustainability, it is
evidently necessary together with urging the principles to stipulate also the
responsibility of relevant subjects involved in the unsuitable intensive forms of
building development.
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1
Úvod
Pojem suburbanizace je v současné době velmi frekventovaným a aktuálním
tématem, které se dotýká nejenom odborné veřejnosti, ale především širokého
okruhu uživatelů území.
Pod tímto pojmem obecně rozumíme přesun obyvatelstva, určitých aktivit a určitých
funkcí z jádrových (centrálních) částí měst do okrajových částí, předměstí.
Tento proces, resp. jeho dopady na území a prostředí, jsou většinou vnímány
negativně. Je však potřeba si uvědomit, že nikoli sám tento proces, ale forma a
intenzita, jakou je realizován, je nevhodná. Vždyť urbanizace, resp. suburbanizace
probíhala i v historii a je celkem logickým vyústěním demografického vývoje, změny
životního stylu společnosti, technického pokroku a dalších vlivů.
Zkoumání procesů suburbanizace nemá u nás příliš dlouhou historii, nicméně
zkušenosti z již realizovaných záměrů dostatečně umožňují stanovit téměř úplný
výčet a rozsah negativních dopadů těchto forem činnosti na urbanizované území,
přírodu a krajinu, obyvatelstvo, životní prostředí atd.
Stejně tak byla zformulována srozumitelná doporučení a zásady, jak se vyvarovat
nevhodných forem suburbanizace a jaké nástroje lze pro to využít.
Tato kapitola se však zamýšlí nad skutečností, že stále nově dochází k navrhování,
schválení a realizaci zjevně (alespoň v kontextu s obecnými zásadami) nevhodných
forem intenzívní zástavby v suburbánních územích, a to přesto, že obecné povědomí
o této nevhodnosti sílí tak, jak sílí odborná a vědecká činnost různých institucí,
osvěta i zkušenost laické veřejnosti při užívání území.
V souvislosti s požadavky na dosažení udržitelného rozvoje území je tedy zřejmě
nutné vedle prosazování zásad stanovit i odpovědnost jednotlivých subjektů,
podílejících se na vytvoření nevhodných intenzívních forem zástavby, ať již
rezidenčního nebo komerčního charakteru.

2
Hlavní subjekty procesu suburbanizace
Na procesu suburbanizace se přímo podílí celá řada subjektů, jejichž úkoly, zájmy,
pravomoce, možnosti a odpovědnosti jsou různé.
Následující text popisuje tyto rozdílné aspekty s cílem odhalit možnosti direktivního
ovlivnění subjektů žádoucím směrem.
Hlavní subjekty, které se přímo podílí na přípravě a realizaci suburbanizačních aktivit
možno rozdělit do následujících skupin :
• developer, obecně iniciátor změn v území
• architekt, obecně projektant příslušného stupně dokumentace
• obec, která vystupuje v těchto procesech na několika úrovních
• klient developera, obecně cílová osoba podnikatelských záměrů
• uživatel území jako celku ( původní obyvatel, návštěvník atd.)
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Developer
Ať už se jedná o soukromý podnikatelský subjekt jakékoli velikosti, nebo o
developerské aktivity obcí, hlavním zájmem je zisk. V případě aktivit obcí nejsou
někdy tržní zájmy majoritní, avšak takové případy mnohdy právě z tohoto důvodu
nelze označovat za nepřijatelné formy suburbanizace.
Tento hlavní zájem vede developera ke všesměrným tlakům na maximální využití
území a je podmíněn téměř zásadně ekonomickými hledisky. To je potřeba si
uvědomit pro to, aby bylo možno opatření cílit přesně. Odpovědnost developera není
prakticky žádná, resp. ošetřena smluvně v individuálních případech.
Architekt
Situace architekta je v těchto procesech velmi složitá. Zájmy architekta jsou
v podstatě dvojí – profesní uznání, úspěch či čest a zisk z podnikatelské činnosti.
Odpovědnost je mnohem složitější : obecná odpovědnost ze zákona, odpovědnost
dle profesního a etického řádu ČKA, odpovědnost za dodržení příslušných
technických předpisů, ČSN a podobně.
Zde je tedy mnoho cest, jak činnost architekta ovlivnit.
Obec
Vystupuje v těchto vztazích na mnoha úrovních :
Zadání ÚPD, projednávání a schvalování ÚPD, stanovení podmínek pro zpracování
územních studií a regulačních plánů, účastník plánovací smlouvy a jiných
veřejnoprávních smluv, účastník územních řízení a stavebních řízení, dotčený orgán
státní správy atd.
Zájmy a odpovědnosti obce jako celku jsou nepochybně směřovány ve prospěch
obce. Na všech těchto úrovních, resp pomocí těchto nástrojů má obec možnost
situaci ovlivnit. Hledejme odpovědi na otázky, proč se tak mnohdy neděje.
Klient developera
V podstatě osoby, které mají zájem se v suburbii usídlit. Jejich zájmy jsou
rozmělněny mezi nesourodé aspekty jako je například cena nemovitosti a kvalita
bydlení. Jejich odpovědnosti jsou navenek nerelevantní, ale latentní odpovědnost je
mimořádně vysoká! Bylo by nanejvýš vhodné zpracovat jakýsi „ psychologický profil
typického klienta developera“. Totiž klient svou poptávkou určuje do značné míry
úroveň produkce. Jinými slovy, pokud se klient přestal chovat systémem : všichni tak
bydlí, tak je to v pořádku“, případně systémem : nic jiného stejně není nebo je to moc
drahé“ a model chování by vypadal spíše : „v tomhle bydlet nebudu“, pak aktivity
developerů by byly „neviditelnou rukou trhu“ samovolně usměrněny.
To ovšem předpokládá zvýšení úrovně povědomí těchto klientů.
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Obecný uživatel území
Možnosti zapojení do věcí veřejných jsou nezanedbatelné a legislativní pravomoce
demokratického občana relativně silné k tomu, aby zásahy do území byly
ovlivnitelné.

3
Vztahy subjektů v procesu
Následující tabulka na příkladu subjektů účastných
suburbanizace nastiňuje vztahy a možnosti řešení :
subjekt

úkoly

zájmy

odpovědnosti

ekonomické

vysoké,
omezené pouze
legislativně či
smluvně

vysoké,
omezené pouze
materiální
základnou

nízké,
stanovené
pouze
legislativně či
smluvně

profesní úroveň

profesní uznání,
zisk

v rámci profese
neomezené !

vysoké a
všestranné

zajištění
všestranných
zájmů obce

zájmy obce x
osobní zájmy
pracovníků

v rámci profese
vysoké,
omezené pouze
legislativně či
smluvně
velmi vysoké

velmi vysoké,
omezené jen
finančně či
odborností
pracovníků

velmi vysoké

zajištění bydlení
pro rodinu

optimální poměr
cena x užitná
hodnota

reálně omezené
zdroji a
znalostmi

vysoká – určují
trend

-

přijatelné okolní
prostředí

relativně
vysoké,
v případě
pasivity
omezené,

relativně vysoká
– určují trend

architekt

klient

reálné
možnosti

zisk

developer

obec

pravomoce

v procesu

obecný
uživatel

vysoké na
základě
demokratických
i tržních principů
vysoké na
základě
demokratických
i tržních principů

rezidenční

možnosti
ovlivnění
ekonomické
sankce
zakotvené
v legislativě, tlak
poptávky
klientů,
zamezení
korupce
pokuty, závazné
podmínky
vylučující
dumping
zvýšení
odbornosti
pracovníků,
zamezení
korupce,
zvýšení osobní
odpovědnosti.
maximální
osvěta resp.
výchova, dotace
výchova,
referendum

tab. 1 – Vztahy subjektů

Z textu tabulky je zřejmé, že řada tvrzení by zasloužila hlubší výklad či diskuzi, který
by však přesáhl prostor pro tuto kapitolu. Je však nepochybné, že jen vědecké
zkoumání či osvěta suburbanizaci nezastaví a je potřeba přijmout řadu rasantních
pravděpodobně legislativních opatření, která mohou být velmi účinná, neboť jak
ukazuje poslední sloupec tabulky, možností, jak proces negativní suburbanizace
usměrnit, je velké množství.
LITERATURA:
[1]

HNILIČKA, P.: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných
domů, Brno : Era, 2005 , ISBN 80-7366-028-8 .
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Panelové sídliště jako místo pro kvalitní život
Panel-built block of flats as a place for good life
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice, martin.mastalka@seznam.cz
ABSTRAKT:
Jedním z problémů posledních let se v České republice stala panelová sídliště
budovaná od 60. do začátku 90. let minulého století. Celá řada konferencí,
odborných i populárních článků upozorňuje na možnost vzniku ghett v těchto
lokalitách. Při znalosti všech problémů panelové výstavby je však občas zapotřebí se
zastavit a pokusit se vyhodnotit problematiku z jiných úhlů pohledu. Tento příspěvek
se snaží na panelová sídliště a jejich prostředí pohlédnout z pozitivního úhlu a
pokouší se je porovnat alespoň v základních ohledech s novými lokalitami bytových
domů, které v současné době vznikají především na okrajích našich měst.
ABSTRACT:
Last few years one of the problematics that are solved on the field of housing in the
Czech Republic became the regenereation of block of flats built by the panel
technology in the period from 60´s to early 90´s of the last century. There are many
conferences, papers and articles warning of ghettos and excluded localities that
could appear in this areas. Having all these problems on mind sometimes there is a
time to stop and try to analyse problematics from new point of view. Therefore I have
decided to look at the panel-built block of flats and their local environment in a
positive way and to make the basic camparison with the new dweling development
projects that are growing on the peripheries of czech towns.

1
Panelová výstavba
Přestože první domy stavěné panelovou technologií začaly vznikat už ve dvacátých
letech 20. století, masivní výstavba panelových domů je spojena až s koncem druhé
světové války, která kromě jiných důsledků přinesla také velkou destrukci bytových
domů. Pro obnovu bytového fondu začaly být navrhovány domy stavěné cenově
příznivou panelovou technologií, jejíž prvky architektonicky vycházely především
z meziválečného funkcionalismu. Nová výstavba probíhala sice částečně ve vnitřních
částech měst, kde nahrazovala zničené jejich zničené části (Německo, Polsko,
Francie), ale stěžejní část bytové výstavby byla situována na okrajích, kde tvořila
ucelená sídliště pro větší počty lidí (např. v Berlíně sídliště Marzahn-Hellersdorf přes 170 tis. obyv.).
Přestože prvotní podněty pro stavbu panelových sídlišť byly napříč Evropou
podobné, rozdíl mezi jednotlivými státy spočívá především v tom, jakým nájemníkům
či vlastníkům byly byty v nových sídlištních celcích určeny. Zatímco především ve
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Francii a Velké Británii byly nové byty od počátku chápány především jako byty
sociální, např. v Německu (obou jeho částech), Rakousku a v zemích bývalého
východního bloku se jednalo o bydlení pro poměrně širokou škálu sociálních vrstev.
Tento prvotní návrh předurčil další vývoj v oblasti bydlení v panelových sídlištích.
V České republice dochází k panelové výstavbě od 50. let 20. století. Největšího
rozmachu pak bylo dosaženo na přelomu 70. a 80. let. Poslední projekty byly
dokončeny na začátku devadesátých let. V roce 2001 se dle posledního sčítání lidu,
domů a bytů u nás z celkového počtu 3,8 mil. všech bytových jednotek, nacházelo
v panelových domech 1,2 mil., tzn cca 32%. Ačkoliv od posledního SLDB uplynulo již
9 let a situace se díky nové výstavbě mírně změnila ve prospěch bydlení v jiných
druzích domů, stále byty v panelové zástavbě tvoří velmi významnou část bytového
fondu.
Přesto – nebo právě proto – že v panelových domech žije téměř jedna třetina
obyvatel České republiky, stává se tento druh bydlení často neoprávněně terčem
nejrůznějších připomínek a až katastrofických vizí. Již od 90. let se stavební
odborníci pokoušejí upozorňovat na důsledky některých konstrukčních nedostatků
panelových domů a na nutnost jejich údržby, která je náročnější než u domů
cihlových. Při návrhové životnosti 50 let se totiž mnohé objekty blíží okamžiku, kdy
bude třeba výrazně investovat do jejich revitalizace. Tento zákrok se však už nejeví
tak náročný jako tomu bylo na konci 90. let. Přesun bytů z obecního, podnikového či
státního do soukromého a družstevního sektoru totiž výrazně změnil přístup obyvatel
sídlišť nejen k vlastním domům, ale i k jejich nejbližšímu okolí. Také systém státních
podpor a změna úvěrové politiky bank zlepšuje klima pro modernizaci domů.
Souhrn výše zmíněných zkušeností dělá z panelových bytů stále relativně atraktivní
druh bydlení. A to i přesto, že časté příspěvky realitních makléřů v médiích se jej
snaží převážně dehonestovat.

obr. 1 – Benešova třída jako součást sídliště Moravské Předměstí v Hradci Králové
(Zdroj: www.hradeckralove.org, 2010)
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2
Zhodnocení kvality panelového sídliště na příkladu dat z Hradce Králové
Samozřejmě situace jednotlivých sídlišť a domů se může výrazně lišit, i přesto lze
však generalizovat některé skutečnosti, které budou dále uvedeny na příkladech
z Hradce Králové. Toto město prodělalo v poválečném období bouřlivý rozvoje, kdy
počet jeho obyvatel během 50 poválečných let stoupl téměř třikrát. Většina jeho
nových obyvatel našla svůj nový domov právě v domech postavených panelovou
technologií.
Jak již bylo uvedeno výše, kolem 3 milionů Čechů žije v panelákových bytech a jak
vyplývá z průzkumů většina těchto obyvatel je se svým bydlením spokojena. Jako
příklad lze uvést průzkum spokojenosti obyvatel Benešovy třídy v Hradci Králové,
kde na cca 1 km dlouhé ulici žije v deseti deskových panelových domech více než
5,5 tisíce lidí.

ano
spokojen
18%

nespokojen
8%

spíše
nespokojen
25%
spíše ano
spokojen
49%

obr. 2 – Spokojenosti s bydlením na Benešově třídě
(Zdroj: Magistrát města Hradec Králové, 2007)

Přestože v lokalitě probíhal průzkum v době, kdy byly v místních médiích diskutovány
možnosti revitalizace tohoto území a mnozí politici tuto část města označovali za
vznikající slum a její obyvatele za především sociálně slabší, nejen samotný průzkum
ale i další analýzy území a jeho sociální struktury v dalších letech ukázaly, že tato
negativní vyjádření nebyla založena na pravdě a více než o objektivní posouzení
stavu se opíraly o osobní dojmy, názory a především předsudky.
2.1
Subjektivní vnímání vlastního bydlení
Přestože spokojenost s vlastním bydlením v lokalitě vyjádřilo téměř 70% jejích
obyvatel, rozložení spokojenosti dle věku respondentů ukazuje, že panelové sídliště
nevyhovuje především skupině lidí od 30 do 39 let. V jejích očích je především
chápáno jako méněcenné v porovnání s cihlovou výstavbou, novými bytovými domy
a především s vlastnictvím rodinného domu. Ačkoliv zájem o bydlení v suburbánních
lokalitách kopíruje v poslední době vývoj v západních zemích a tedy již
nezaznamenává tak vysoké nároky a částečně již dochází k návratu některých
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rezidentů do městského prostředí, vlastní dům za městem je pro mnoho Čechů stále
ještě vysněnou metou.
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obr. 3 – Spokojenost s bydlením na Benešově třídě v Hradci Králové dle věku respondenta
(Zdroj: Magistrát města Hradec Králové, 2007)

Dalším průzkumem, který vypovídá o spokojenosti obyvatel této královéhradecké
lokality je „spokojenost občanů s místním společenstvím“, který si nechává místní
magistrát zpracovávat pravidelně ve dvouletých intervalech. Toto porovnání již pro
panelovou výstavbu nedopadá příliš dobře. Z kartogramu v obr. 3 vyplývá, že nejnižší
spokojenost občanů s bydlením vykazují občané v lokalitách s výrazným výskytem
panelových sídlišť. Výše uvedená Benešova třída je součástí urbanistického celku
Moravské Předměstí, kteréžto je se svými 30 tis. obyvateli největším v bývalém
Východočeském kraji. Subjektivně je jako největší problém uvedených lokalit
uváděno s parkování a také nadměrný hluk. V souvislosti s parkováním je zajímavé,
že přestože je toto vnímáno jako poměrně velký problém, celá ¼ respondentů
v místním průzkumu odmítla jakoukoliv platbu za parkoviště v okolí svého domu.
Naopak k nejspokojenějším patří občané sídlišť ve městě vůbec s nabídkou
veřejných služeb jako jsou školy, sociální služby a MHD a také služeb komerčních.
Rezidenti rovněž oceňují možnosti, které jim jejich okolí dává v souvislosti s možností
věnovat se vlastním zálibám a koníčkům. Poměrně překvapivě obyvatelé
Moravského Předměstí mnohem více než ostatní občané města oceňují kvalitu
okolního životního prostředí.
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obr. 4 – Spokojenost s bydlením v jednotlivých částech města Hradec Králové
(Zdroj: Magistrát města Hradec Králové, 2007)

2.2
Objektivně ověřitelné ukazatele
V Hradci Králové od roku 2003 probíhá v rámci sledování ukazatelů strategického
plánu rozvoje města ve dvouletém intervalu měření „Dostupnost veřejných
prostranství a služeb“. Služby a veřejná prostranství jsou rozdělena na 16 kategorií.
Poměrně široké spektrum od zastávek MHD, přes základní školy a školky,
zdravotnictví, možnosti nákupu čerstvého pečiva a ovoce, dětská hřiště, parky až po
nádoby na separovaný odpad. Pro každý jednotlivý dům, resp. číslo popisné a počet
osob v něm trvale přihlášených k pobytu, je následně pomocí GIS vypočítán počet
služeb, které jsou pro každého obyvatele dostupné v okruhu do 300m a nebo do 15
minut chůze od jeho bydliště.
Tato metoda umožňuje následně rozdělit bytové jednotky ve městě podle počtu
služeb, které mají jejich uživatelé v dosahu.

obr. 5 – Dostupnost služeb pro vybrané číslo popisné na Moravském Předměstí v Hradci
Králové v letech 2003, 2005 a 2008 (Zdroj: www.hradeckralove.org, 2010)
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Z analýzy dat vyplývá, že převážná většina bytových jednotek na sídlištích města
Hradce Králové má ve své blízkosti všech 16 sledovaných druhů služeb. Tak
rozsáhlou nabídku nedosahují ani některá území v samotném centru města. Nové
lokality, které developerskou výstavbou vznikají především na okraji města,
nedosahují hodnot dostupnosti ani 10 sledovaných služeb. Z tohoto pohledu patří
sídlištní byty mezi ty ve městě vůbec nejkvalitnější.
Další problematikou často obecně zmiňovanou s souvislosti s panelovými sídlišti je
zmiňována kriminalita. V rámci přípravy podkladů pro Integrovaný plán rozvoje města
(IPRM) byla shromážděna data ohledně přestupků a trestných činů spáchaných
v okolí sledovaného území a bylo zjištěno, že tato lokalita nikterak nevybočuje
z průměru města. Při přepočtu trestných činů a přestupků na jednoho obyvatele
dokonce území vycházelo jako relativně bezpečnější.
Jedním z dalších ukazatelů zahrnutých v ukazatelích pro vytvoření IPRM byla míra
ohrožení občanů sociálním vyloučením, resp. bylo sledováno kolik obyvatel této části
sídliště žije na hranici životního minima a tudíž pobírá dávky hmotné nouze
poskytované státem. Ani v tomto ukazateli sledované území nikterak nevybočovalo
z celoměstského průměru.
2.3
Stručné porovnání panelových domů s novou výstavbou
2.3.1 Architektonický návrh a vlastní stavebně-technické provedení domů
Architektonické řešení panelových domů bylo dáno možnostmi vlastní použité
technologie, výsledné ztvárnění tak často nevytvářelo příliš atraktivní celek.
S postupnou revitalizací objektů, jejich zateplováním nebo alespoň údržbou fasád
dochází postupně k roztříštění sídlištní šedi, jednotlivá místa vystupují z uniformity a
osobitý výraz svému okolí. Přestože některá grafická vyjádření nových opláštění
nelze jednoznačně považovat za zdařilá, obecně se situace na sídlištích výrazně
lepší.
Situace v nové výstavbě je značně rozličná a v rámci jednoho města či lokality se
může měnit. Používané stavební materiály dovolují architektům větší volnost
v návrzích domů a tím i posun k větší kvalitě celého prostoru. Bohužel ne vždy je tato
možnost využita. Nepříjemností také může být vzájemná funkční neprovázanost
jednotlivých, byť sousedních, lokalit. Tyto chyby způsobuje mix aspektů pohybujících
se od vzájemné nekomunikace developerů až po chyby v koordinaci výstavby na
úrovni místní samosprávy. S tím také souvisí v mnohých případech až přílišné
zhuštění nejen samotné zástavby, ale také ploch pro parkování vozidel. A to
samozřejmě na úkor volných ploch nebo plánovaných hřišť.
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2.3.2 Provedení vlastních bytových jednotek
Vlastní byty jsou v případě panelových domů většinou navrženy z dispozičního
hlediska relativně prakticky a umožňují pozdější zásahy do konstrukcí takovým
způsobem, aby v případě zájmu majitelů mohlo dojít k přeměně jejich dispozice.
Přecijen stárnoucí rozvržení a materiály (především umakartová jádra) již nejsou
delší čas v souladu s trendy moderního bydlení. Velkou slabinou bytových domů tak
v porovnání s novou výstavbou zůstává malá nabídka bytů se stále populárnějšími
terasami nebo balkony či lodžiemi. Panelákové byty sice lodžiemi disponují, jejich
rozměry jsou však natolik minimalizovány - a dodatečným zateplováním domů se
dále zmenšují - že jejich využití k odpočinku obyvatel je v podstatě nemožné.
Vzhledem k nákladnému řešení se k rozšiřování lodžií nebo balkonů odhodlává
pouze zanedbatelná část bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Tento
nedostatek tak zřejmě ani do budoucna nebude odstraněn.
Pomineme-li problémy domů z počátku výstavby panelovou technologií, tzn. cca do
poloviny 60. let, netrpí panelové domy při řádné údržbě většími nedostatky. Většina
jich má již vyměněny páteřní rozvody vody a plynu, z technických rozvodů tak
problémem povětšinou zůstávají dnes již nevyhovující elektrické rozvody.
Co se týče hluku z vlastního provozu domu, nelze paušalizovat, která forma výstavby
je pro uživatele nejvýhodnější. Známé nepříznivé hodnoty zvukové průzvučnosti u
panelových domů nemusí být pravidlem. Stejné problémy má i starší zděná zástavba
a bohužel také novostavby, kde jsou mnohdy zdravotechnické instalace vedeny
v provozně nevhodných místech a ruší tak pobytovou pohodu obyvatel.
Materiály zvolené pro vlastní stavbu a pro základní vybavení bytů jsou u novostaveb
samozřejmě o několik generací modernější než tomu je u panelové výstavby. Kvalita
těchto materiálů však je ve standardním provedení nevalná a budoucí uživatelé musí
často v rámci dodatečných úprav investovat nemalé prostředky do zvýšení komfortu
bydlení. Ostatně ne jinak tomu bylo před lety v případě panelových domů.
3
Závěr
Tento příspěvek si nekladl za cíl vyčerpávajícím způsobem hodnotit rozdíly mezi
novou výstavbou a stávajícími byty v panelových domech. Zvláště když celá řada
aspektů zde zůstala opominuta. Autor se pouze snaží o své alespoň minimální
přispění k tomu, aby se na byty v panelových domech nahlíželo jako na
plnohodnotný typ bydlení, který má samozřejmě svá negativa, ale zároveň přináší
svým uživatelům i samotnému fungování města celou řadu pozitivních aspektů.
Je jistě chvályhodné, že se řada odborníků snaží poukazovat na potenciální hrozby,
které samotné využívání panelových domů z principu jejich technologie přináší, ale
na druhou stranu není třeba šířit až panickou hrůzu z panelových domů a sídlišť.
I v našich podmínkách se sice sociální struktura jejich obyvatel pomalu mění, zdaleka
však prozatím ve většině lokalit tyto změny nedosahují takových směrů a rozsahů,
aby hrozil v dohledné době vznik uzavřených sociálních ghett a slumů. Mnohá
zbytečně kritická prohlášení by totiž místo záchranného efektu mohla mít pro proces
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degradace více záchranný, spíše urychlující efekt. Vniveč by tak mohly přijít nemalé
částky, které investoval nejen stát díky systému podpůrných programů, ale
především obyvatel sídlišť, kteří investovali peníze často nejen do svého bytu, ale
prostřednictvím bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek také
do údržby a oprav svých domů.
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Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí
Urban planning as an instrument of environmental protection
Mgr. Lucie Tučková

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
tuckoval@kr-s.cz
ABSTRAKT:
Ochrana životního prostředí znamená ochranu životního prostředí jako celku, tedy
všech jeho složek a jejich vzájemné interakce. V tomto smyslu je územní plánování,
jako soustavné a komplexní zajišťování účelného využití a prostorového uspořádání
území, nejvýznamnějším z nástrojů ochrany životního prostředí. Cílem tohoto
příspěvku je seznámení s procesem pořizování územního plánu se zaměřením na
dotčený orgán z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je krajský
úřad, jeho zkušenosti z praxe a problémové okruhy v procesu pořizování územního
plánu.
ABSTRACT:
Protecting the environment means protecting the environment as a whole, all of its
components as well as their interactions. In this sense, urban planning as
a systematic and comprehensive security and efficient use of the spatial arrangement
is the most important instrument of environmental protection. The main aim of the
contribution is to introduce the process of urban planning focused on the institution
concerned in terms of assessing environmental impact, which is the regional office,
its practical experiences and problem topics in process of urban planning.
1 Územní plán jako koncepce posuzovaná z hlediska vlivů na životní prostředí
Územně plánovací dokumentace na různých úrovních určuje požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území, prověřuje možnost budoucího využití a vymezuje
plochy vhodné k jednotlivým lidským činnostem.
Zejména územní plán obce je pro budoucí využití území a ochranu složek životního
prostředí velmi důležitým dokumentem, stanovuje základní koncepci rozvoje území
obcí, mimo jiné také zajišťuje ochranu hodnot území a určuje plošné a prostorové
uspořádání a tzv. limity využití území. Územní plány jsou speciálním typem
koncepce. Jejich projednání a zpracování je stanoveno stavebním zákonem (zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a jako koncepce
zpracovávané v oblasti územního plánování podléhají procesu strategického
posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. SEA).
Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen SEA) je proces, kterým
jsou hodnoceny koncepce zpracované v oblasti územního plánování, energetiky,
průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, zemědělství, lesního hospodářství,
myslivosti, rybářství, nakládání s vodami atd., jež stanovují rámec pro budoucí
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povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí).
Problematika SEA je zakotvena nejen v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, ale také ve stavebním zákoně a v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (posuzování vlivů na území soustavy
NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
Jak již bylo zmíněno, zvláštním druhem koncepcí jsou územní plány. Proces
posuzování jejich vlivů na životní prostředí probíhá odlišným způsobem v porovnání
s ostatními koncepcemi. Hlavním rozdílem je, že proces posuzování respektuje
postup přípravy územních plánů (zadání, koncept, návrh) podle stavebního zákona.
Posuzování územně plánovací dokumentace se řídí ustanovením § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a zároveň tedy příslušnými ustanoveními
stavebního zákona. Obecně lze říci, že posouzení vlivů podléhají územně plánovací
dokumentace, pokud stanoví rámec pro budoucí posouzení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo pokud není
vyloučen vliv na soustavu NATURA 2000 na základě stanoviska orgánu ochrany
přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
2 Příslušné úřady pro SEA – dotčený orgán
Stavební zákon odkazuje ve svém § 4 odst. 1 na definici dotčeného orgánu
uvedenou v § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb. (správní řád), která říká, že dotčenými orgány jsou orgány, o kterých
to stanoví zvláštní právní předpis.
Tuto podmínku splňuje zákon o posuzování v § 10i odst. 3, kdy Ministerstvo životního
prostředí a orgán kraje jsou dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona při
pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.
Krajské úřady zajišťují posuzování koncepcí v případě, že dotčené území zasahuje
výlučně do územního obvodu kraje a dle § 22 písm. e) orgány kraje vydávají
stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (dále jen
vyhodnocení SEA).
Ministerstvo životního prostředí zajišťuje posuzování koncepcí tehdy, kdy dotčené
území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů nebo na území
národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo pokud dotčené území tvoří
území celého státu. Dále zajišťuje mezistátní posuzování koncepcí a vydává
stanovisko k vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostředí
a stanovisko k vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí.
3 Proces pořizování územního plánu – z pohledu dotčeného orgánu kraje
Krajský úřad k návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny (dále jen územní
plán) vydává stanovisko jako dotčený orgán podle § 47 odst. 3 stavebního zákona.
Krajský úřad Středočeského kraje vydává koordinované stanovisko, jehož součástí je
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i stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivů na soustavu NATURA 2000
a stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě kritérií
uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona je stanoven požadavek na zpracování
vyhodnocení SEA, na jeho obsah a rozsah, případně požadavek na zpracování
možných variant řešení územního plánu.
Vyhodnocení SEA a posouzení vlivů na soustavu NATURA 2000 je součástí
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, náležitosti obsahu stanovuje příloha
č. 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území, tj. na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území (využití
území optimálním způsobem, ochrana a rozvíjení hodnot území..), je jedním z úkolů
územního plánování. Vyhodnocení má ověřit a posoudit, zda je územní plán navržen
tak, aby rozvoj území přispěl pozitivně k vyváženosti územních podmínek všech
třech pilířů udržitelného rozvoje.
Dokumentaci SEA zpracovává osoba oprávněná podle § 19 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, zpracovatel vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000
může být pouze oprávněná osoba dle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Náležitosti vyhodnocení SEA stanovuje příloha stavebního zákona.
Vyhodnocení SEA je zpracováno ve fázi konceptu nebo návrhu územního plánu,
(pokud koncept nebyl zpracován) a krajský úřad v této fázi vydává stanovisko
k vyhodnocení SEA. Ve stanovisku k vyhodnocení SEA zhodnotí náležitosti
zpracovaného vyhodnocení, požadavky vyplývající z projednaného zadání,
resp. konceptu územního plánu, dále varianty zpracování územního plánu (pokud
byly požadovány), vydá souhlas, souhlas s podmínkami nebo nesouhlas se
zpracováním územního plánu a vyhodnocením SEA a uvede, zda navrhovaná
koncepce bude či nebude mít vliv na soustavu NATURA 2000 (na základě stanoviska
příslušného orgánu ochrany přírody).
4 Význam SEA
Vyhodnocení SEA přináší informace o stavu životního prostředí v posuzovaném
území a je podkladem pro rozhodování o dalším využití území při jeho nezbytném
rozvoji. Na základě vyhodnocení potenciálních vlivů na životní prostředí jsou
formulována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo
předpokládaných vlivů na životní prostředí. V závěrech a doporučeních SEA jsou
potom tato opatření stanovena jako podmínky, za jakých je či není koncepce
akceptovatelná. Tato opatření lze nazvat „koncepčními“ – doporučí optimální variantu
z hlediska životního prostředí při vícevariantním řešení, „prostorovými“ - podmínky za
jakých je možno dané území rozvíjet a jakým směrem (průmysl, rekreace, sport,
bydlení…) a „projektovými“ – limity a podmínky pro řešení daných problémů v další
fázi projektové přípravy konkrétních investičních záměrů včetně „projektové“ EIA.
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5 Územní plány posuzované ve Středočeském kraji
Krajský úřad Středočeského kraje má cca 6letou zkušenost s posuzováním
územních plánů ve vztahu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. I přes relativně
dlouhé období bohužel stále převládá skutečnost, že SEA je vnímána pořizovatelem
negativně, převážně z pohledu časového zdržení pořízení územního plánu (čas na
vypracování SEA dokumentace i vydání stanoviska) a finanční náročnosti. Podle
stavebního zákona nese náklady na vyhodnocení SEA obec, která rozhodla
o pořízení územního plánu.
Pořizovatel by měl vyhodnocení SEA vnímat především jako nástroj k řešení
problematiky ochrany životního prostředí, který ve fázi pořízení územního plánu
zajistí do budoucna odpovídající kvalitu životního prostředí ve vztahu k jeho
současnému stavu v území. Navrhuje optimální řešení funkčního uspořádání území
tak, aby nedocházelo ke střetům zájmů ve fázi, kdy je v budoucnu projednáván
konkrétní investiční záměr v procesu EIA (posuzování vlivů záměrů na životní
prostředí), který sice je v souladu s územním plánem, ale prokáže se, že je zcela
nevhodný a nežádoucí (např. umístění nerušící komerce, zemědělské výroby,
průmyslové zóny v blízkosti obytné zástavby atd.). Může jít o případ, kdy konkrétní
záměr z pohledu složek životního prostředí nemá významný vliv na životní prostředí,
ale vzhledem ke svému umístění je neakceptovatelný veřejností (výkrmna býků,
vepřů, autolakovna, autovraky apod.).
SEA by měla pomoci a dát odpověď na to, zda územní plán neobsahuje návrhy,
které mohou v budoucnu ovlivnit životní prostředí, a předejít tak nepříznivým
důsledkům nevhodně umístěných ploch a jejich funkčního využití, a v konečné fázi
také důsledkům špatně pořízeného územního plánu.
Graf 1 znázorňuje počty obdržených návrhů zadání územních plánů nebo jejich
změn v jednotlivých letech od doby posuzování územně plánovací dokumentace (od
působnosti zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterým se
do předmětu posuzování včlenily koncepce a stanovil postup jejich posuzování).
Graf zobrazuje počty zadání územních plánů nebo jejich změn pro jednotlivé roky,
u kterých jsme jako dotčený orgán nepožadovali vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a u kterých jsme požadavek na zpracování vyhodnocení SEA uvedli.
U části územních plánů, u kterých byl ve fázi zadání uveden požadavek na
vyhodnocení SEA a následně došlo ze strany pořizovatele k úpravě zadání (konfliktní
plochy byly upraveny, odstraněny nebo byly konkretizovány záměry v požadavcích
na rozvoj území obce tak, že vyhodnocení SEA nebylo následně nutné), bylo od
požadavku na zpracování SEA upuštěno. Navíc je uveden údaj, který znázorňuje
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na soustavu NATURA 2000, což
nevylučuje požadavek na zpracování SEA z jiného důvodu.
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graf 1 – Středočeský kraj – posuzování územních plánů ve fázi zadání

6 Problémové okruhy
6.1
Posuzování ÚPD po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb.
Po nabytí účinnosti nového stavebního zákona od 1.1.2007 se objevila řada
nejasností ve vztahu k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Často
dostáváme dotazy od obcí a zpracovatelů územně plánovací dokumentace, na které
není jednoznačná odpověď s oporou v zákoně. Doposud nebyla zpracována
metodika nebo společný výklad Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
životního prostředí, který by nám pomohl.
Již od počátku procesu pořizování územního plánu nebo jeho změny se, jako
dotčený orgán, setkáváme s řadou problémů, od procesních postupů daných zákony,
přes obsah a rozsah zpracovaných podkladů, až po spolupráci s pořizovateli
a zpracovateli dokumentací, nevyjímaje úroveň zpracování SEA a uplatňování jejich
závěrů a doporučení.
Mnohé odpovědi nám společně dává praxe a nabyté zkušenosti. Předpokladem je
dobrá spolupráce všech zúčastněných stran (pořizovatel, zpracovatel vyhodnocení,
dotčený orgán státní správy, příslušný úřad). Mezi další předpoklady patří především
podrobnější zpracování zadání územního plánu, tzn. konkretizace rámce pro záměry
a jiné činnosti (funkční využití území) vzhledem k jejich umístění, povaze a velikosti,
snaha eliminovat zábory kvalitní půdy (I. a II třída ochrany) na základě upřesnění
bonitace a tříd ochrany zemědělského půdního fondu již v zadání územního plánu
a následně v konceptu, resp. návrhu podrobné vyhodnocení záborů zemědělského
půdního fondu, v neposlední řadě spolupráce při poskytování podkladů dotčenému

220

Člověk, stavba a územní plánování 4

orgánu kraje pro vydání stanoviska k vyhodnocení SEA (dokumentace konceptu,
návrhu, vyhodnocení na udržitelný rozvoj).
6.2
Obecná, univerzální regulace území
V mnoha případech je v územních plánech omezována regulace funkčního využití
území na co nejobecnější a nejuniverzálnější. Projevuje se rozdíl v postojích starostů
obcí, kteří v regulaci vidí jedinou možnost obrany území proti invazi zástavby jak
obytné, tak komerční, ze které mají obavy, jiní naopak vidí finanční příspěvek do
rozpočtu obce od vlastníků pozemků či developerů s lukrativními investičními
záměry. Nová zástavba často využívá skromné často i zastaralé infrastruktury
existujících sídel a nová infrastruktura (napojení kanalizace, vodovodu, plynu,
kapacita čistíren odpadních vod, dopravní infrastruktura) není v územním plánu
dostatečně kapacitně řešena či je zcela opomíjena.
Nicméně v případě, že investor od svého záměru upustí a v budoucnu přijde jiný,
obecná regulace se potom ze zkušeností jeví jako nevhodná a naopak napomůže
budoucímu investorovi, který si v území prosadí svůj záměr. Vyhodnocení SEA by
mělo v takovém případě pomoci k doporučení a stanovení takových regulativů, které
zamezí realizaci obdobných záměrů a budoucím střetům zájmů v řešeném území.
Mezi konfliktní případy z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí můžeme
zařadit například plochu výroby a skladování v návaznosti na čistě obytnou zástavbu,
naddimenzovanou výstavbu řadových domů v území s venkovským charakterem
zástavby, kemp o rozloze cca 5 ha nebo chatovou osadu v bezprostřední blízkosti
areálu pro chov prasat apod. (dále jen konfliktní plochy).
Trendem poslední doby je v každé druhé obci umísťovat fotovoltaickou elektrárnu
(plochy pro výrobu elektrické energie). Využití těchto ploch je nutno ošetřit
v regulativech, plochu určit výhradně pro umístění fotovoltaické elektrárny a jiné
využití pro výrobu vyloučit. Tvrzení obcí a investorů, že jde pouze o dočasný zábor
půdy (jen 20-30 let), se nezdá jako pádný důvod umisťování těchto záměrů na
I. A II. bonitách zemědělské půdy v rozsahu často překračujícím 10 ha. Z pohledu
posuzování územních plánů může záměr takového rozsahu významně ovlivnit okolní
prostředí, a to zejména z hlediska vlivu na krajinný ráz, na vodohospodářské poměry
v území, na mikroklimatické podmínky prostředí (nárůst teploty, ovlivnění srážek,
případně i změny skladby vegetace ...).
6.3
Obsah zadání územního plánu
Zadání územních plánů ve většině případů neobsahují dostatek informací,
umožňujících jednoznačně posoudit, zda vyhodnocení SEA požadovat či ne,
přestože jsou zadání zpracována v souladu se stavebním zákonem. Problémem je
zejména skutečnost, že podle platného stavebního zákona nejsou pořizovatelé
územních plánů povinni předkládat dotčeným orgánům grafickou část zadání
(grafická část není jeho povinnou součástí).
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V mnoha případech ani samotní pořizovatelé nemají ve fázi zadání územního plánu
zřejmou představu o záměrech, jež by měly být v daném území řešeny a umístěny.
Z tohoto důvodu je obtížné rozhodnout, kdy je vyhodnocení SEA nutné, někdy je
proto vyžadováno jako preventivní nástroj při rozhodování o využití daného území.
Pokud pořizovatel upřesní požadavky na rozvoj území a předloží podrobnější
podklady nebo některé konfliktní plochy vyřadí či zmenší, je možné následně po
zhodnocení dostupných podkladů od požadavku vyhodnocení SEA upustit.
Z hlediska dotčeného orgánu ochrany přírody nutno uvést, že textová ani grafická
část zadání často ani nezmiňuje, zda se v řešeném území nachází lokalita soustavy
NATURA 2000, a v mnoha případech jsou v grafické části konceptu či návrhu
nesprávně zakresleny prvky územního systému ekologické stability nebo některé
přírodní a krajinné prvky nejsou vůbec zobrazeny.
6.4
Uplatnění požadavku SEA, včetně variantního řešení
Ve stanovisku k zadání územního plánu, jako dotčený orgán kraje, uplatňujeme
požadavek na vyhodnocení SEA, na jeho obsah a rozsah, případně požadavek na
zpracování možných variant řešení územního plánu s doporučením rovněž
vyhodnotit tzv. nulovou variantu, která vychází ze současného stavu a využití území
navrženého podle platné územně plánovací dokumentace. Dále ve svém stanovisku
uvádíme, že požadujeme ve vyhodnocení stanovit přípustné varianty a za jakých
podmínek jsou přípustné, případně navrhnout kompenzační opatření, jež by mohla
jejich negativní vlivy zmírnit nebo eliminovat.
Volba variant je však závislá na pořizovateli a vychází ze schváleného zadání
územního plánu obce, pro kterou je územní plán pořizován. Pořizovatel sice zadává
vypracovat vyhodnocení SEA externímu zpracovateli, avšak zpravidla požaduje
provést pouze jednovariantní posouzení vlivů, a to pro variantu, která je schválená
v zadání. Pořizovatel zjevně neuvažuje o zpracování variantního řešení, tj. konceptu
územního plánu. Druhá varianta je pak vyhodnocena jako nulová varianta ve
vyhodnocení SEA, nikoli jako varianta územního plánu. Koncept sice není povinný,
avšak pouze pokud není požadováno variantní řešení. Pak může pořizovatel
přistoupit rovnou ke zpracování návrhu a zpravidla v dalším kroku předkládá ke
konečnému projednání a schválení invariantní návrh, aniž by tento krok v procesu
konzultoval s dotčeným orgánem. Tím ovšem pořizovatel popřel jakýkoli skutečný
význam SEA a zjevně nerespektoval stanovisko dotčeného orgánu z hlediska
posuzování vlivů. Výsledkem je, že probíhá posuzování vlivů zadání a není počítáno
s variantně řešeným konceptem územního plánu. Není zde možnost volby
a doporučení vhodnějšího řešení z koncepčního hlediska (záborů půdy, ochrany
přírody a krajiny, vlivu na krajinný ráz, ale ani dopravního řešení nebo vlivu na
veřejné zdraví).
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6.5
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Stavební zákon říká, že pokud je tak v zadání stanoveno, pořizovatel zajistí
zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to na základě uplatnění
požadavku na posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí nebo na soustavu
NATURA 2000. Pokud se tak nestanoví v zadání, potom se toto vyhodnocení
nezpracovává. Otázkou je, zda je správný postup toto vyhodnocení, jako jeden
z úkolů územního plánování, vůbec nezpracovávat. Povinnost zpracovat toto
vyhodnocení je nutné vnímat jako ochranu před některými nezodpovědně
navrženými lokalitami pořizovateli či zpracovateli.
Vyhodnocení zajišťuje pořizovatel až v průběhu prací na územně plánovací
dokumentaci a zpravidla zadává tuto práci externí firmě s patřičnou kvalifikací. Tím je
také zajištěna větší objektivita zpracovatele oproti druhé možnosti, kdy pořizovatel
zadává zpracování tohoto vyhodnocení přímo projektantovi územního plánu, který si
zajistí kvalifikovaného subdodavatele. Je-li hlavním cílem projektanta vypracovat
dobrý územní plán, může být nezávislá firma pro urbanistu vítaná.
Ze stavebního zákona není zřejmá časová souslednost prací na zpracování
konceptu či návrhu, a zahájení zpracování tohoto vyhodnocení. Výsledkem je často
nedopracované vyhodnocení stejně jako nezapracování závěrů vyhodnocení SEA do
dokumentace konceptu či návrhu. Při projednávání se pak zpravidla nelze vyhnout
připomínkám, kterým lze předejít právě zapracováním podstatných výstupů těchto
vyhodnocení do dokumentace a reagováním na ně případnou úpravou dokumentace.
6.6
Úroveň zpracování vyhodnocení SEA
Vzhledem k tomu, že dosud není zpracovaná metodika, jak postupovat při
provázaném procesu pořizování územně plánovací dokumentace a posuzování vlivů
na životní prostředí, tento postup není zcela jednotný. Rozhodnutí o tom, které
koncepce podléhají SEA, tedy mohou mít významný vliv na životní prostředí, je
obtížné a nelze spolehlivě či obecně takové koncepce oddělit od těch, které
vzhledem k obsahu významné vlivy mít nemohou. Navíc po vydání stanoviska nejsou
zavedeny reálně fungující mechanismy na kontrolu implementace a monitoringu vlivů
na životního prostředí ze strany posuzovatele. To je jednou z překážek v efektivitě
SEA, přispívá to ke zhoršení pověsti procesu SEA, snižuje ochotu podrobovat
koncepce tomuto procesu ze strany předkladatele koncepce.
Pro vydání stanoviska SEA je možné prodloužit lhůty (dle příslušných ustanovení
stavebního zákona, § 48, § 50), maximálně o 30 dní. Tato lhůta je však mnohdy
nedostačující. Z projednání územního plánu s dotčenými orgány a následně
s veřejností mohou vyplynout požadavky na přepracování územního plánu, ve fázi
konceptu či návrhu. Krajský úřad by proto měl mít možnost vydat stanovisko
k vyhodnocení SEA až ve fázi finální verze územně plánovací dokumentace a měl by
mít možnost zhodnocení požadavků a připomínek ostatních dotčených orgánů, ale
také ze stran veřejnosti a jejich vlivu na konečnou podobu územního plánu. Podle
stavebního zákona však není jednoznačně stanovena povinnost předkládat veškeré
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podklady potřebné pro vydání kvalifikovaného stanoviska k vyhodnocení SEA
(uplatněná vyjádření ostatních dotčených orgánů a veřejnosti, výsledků projednání
konceptu, resp. návrhu).
Není tak sjednocen ani pohled na problematiku SEA ve smyslu vrácení
k přepracování vyhodnocení SEA. Bohužel ve většině případů se forma vyhodnocení
SEA, i když se její úroveň lepší, jeví nedostatečně obsahově a kvalifikovaně
zpracovaná. Neodpovídá pak smyslu SEA, která má hodnotit koncepci komplexně,
tj. jak všechny složky životního prostředí, tak v celém řešeném území. Vyhodnocení
SEA je často velmi obecné, bez konkrétních výstupů, často jsou vyhodnoceny pouze
jednotlivé lokality, nikoli celá koncepce rozvoje (v návaznosti na vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území), jsou navrženy obecné podmínky a řešení problémů v území
a potenciální negativní vlivy na životní prostředí jsou přesouvány do dalších fází
tj. projektové EIA.
V některých případech se zdá vhodné vyžadovat hlukovou nebo rozptylovou studii
(např. pokud jsou v obci stávající zdroje znečištění ovzduší, lze změřit hodnoty
pozadí), aby jednoznačně identifikovala současný stav některých složek životního
prostředí. Tento požadavek se však setkává s nelibostí u zpracovatelů. Pro zajištění
optimálního rozvoje se však jeví toto jako účinné, pro určení přesnější regulace ploch
i jako zdroj informací pro umisťování konkrétních záměrů.
6.7
Provedené změny v koncepci v průběhu projednávání územního plánu
Dotčeným orgánům je předkládán návrh zadání územního plánu k uplatnění
požadavků, po jeho zveřejnění na základě těchto požadavků a podnětů pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem obce návrh zadání upraví a předkládá ke
schválení zastupitelstvu obce. Upravené zadání již nemusí být s dotčenými orgány
dohodnuto, jak tomu bylo podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., a mohou tak
vznikat rozpory v obsahu oproti návrhu zadání, ke kterému se dotčený orgán
původně vyjadřoval. Potom vzniká otázka, zda je možné měnit stanovisko, tedy
v našem případě ustoupit od vyhodnocení SEA v případě vyřazení některých
konfliktních lokalit. Nebo v opačném případě, zda je možné požadovat SEA
v následných fázích pořizování územního plánu (koncept, návrh), pokud by byla
navíc zařazena konfliktní plocha z hlediska významných vlivů na životní prostředí.
Předkladatel sice není povinen informovat o změnách koncepce, ale v obdobných
případech doporučujeme pořizovateli konzultaci a předložení nového návrhu zadání,
který by měl být opět projednán s dotčenými orgány.
6.8
Zábory kvalitní zemědělské půdy
Dlouhodobým trendem je umisťování průmyslových a komerčních zón (sklady
a výroba) na „zelené louce“, růst intravilánu, především expanzí satelitních měst
a nákupních, zábavních obchodních, logistických aj. center do volné krajiny,
a to především se souvisejícím rozvojem dopravní infrastruktury. Rozsáhlé záměry
jsou umisťovány bez ohledu na kvalitu zemědělských půd. Ztráty na nejúrodnějších
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půdách znamenají nepropustné překrývání povrchu, zásadní eliminaci ekologických
funkcí půd a narušování krajinotvorné, estetické a rekreační funkce.
Projektant a pořizovatel jsou povinni zajistit hájení veřejných zájmů podle zvláštních
právních předpisů. Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je pořizovatelům
a projektantům územně plánovací dokumentace ukládána povinnost ochrany
zemědělského půdního fondu prováděná podle zvláštních předpisů (stavební zákon).
Dále jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (podle § 4
cit. zákona), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější.
Z pohledu dotčeného orgánu kraje nejsou dostatečně odůvodněné zábory půd.
V řešeném území není dostatečně vyhodnoceno využití zastavitelných ploch
podle platné územně plánovací dokumentace a nové zábory nejsou řádně
odůvodněny v souladu s platnými předpisy. Toto odůvodnění často není dostatečně
řešeno ani ve vyhodnocení SEA, přesto že je zde zpravidla podrobnější
a přehlednější než v územně plánovací dokumentaci.
Zatím nedostatečně využívanou možností, jak eliminovat zábory kvalitních půd, je
využití „brouwnfields“, kde jsou vhodné předpoklady využití pozemků pro stavební
účely. U ploch přestavby v zastavěném území obce je nutné zhodnotit vhodné
využití, často bývalých zemědělských areálů navazujících na obytnou zástavbu obcí.
6.9
Suburbanizace
Suburbanizace je v současnosti významným problémem ve vztahu ke krajině
i společnosti. Přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z centra města do
zázemí s sebou přináší celou řadu dopadů na krajinu, fyzické a sociální prostředí
lokalit a každodenní život jejich obyvatel. Rezidenční suburbanizace je
charakteristická prostorovým obrůstáním příměstských sídel bez pracovní a obslužné
funkce, v řadě případů je realizována formou individuální nebo developerské
výstavby K nerezidenčním suburbiím patří rozsáhlé skladové a obchodní areály,
nové výrobní zóny, nejčastěji budované na „zelené louce“..
Důsledky komerční a rezidenční suburbanizace se neprojevují pouze v lokalitách,
kde dochází k nové výstavbě, ale mají vliv na mnohem větší území zahrnující celý
městský region. K určité regulaci může být nápomocné vyhodnocení SEA
zpracované nejen pro výrobu a komerci, ale i pro rozvoj rezidenčních sídel. V tomto
ohledu je nutno přiznat, ve smyslu posuzování územních plánů obcí, že proces SEA
často hodnotí nanejvýš území ve správě obce, neřeší však širší vztahy a další
dopady suburbanizace, i když je snaha zejména v některých oblastech toto
vyžadovat. Nicméně řešení rozvoje v širších vztazích území by mělo být řešeno
koncepcemi na úrovni vyšších územních celků, tedy zásadami územního rozvoje
a v územních plánech velkých územních celků.
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7 Závěr
Proces SEA je preventivním nástrojem pro rozhodování o rozvoji daného území. Je
však potřeba na každou předkládanou koncepci pohlížet zvlášť a zhodnotit, zda
v konkrétním případě bude proces SEA opravdu přínosným, či pouze formálním
krokem. V procesu SEA je zatím řada překážek, zejména v propojenosti jednotlivých
legislativních postupů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí vs. stavební
zákon), proto je nutné zefektivnit proces posuzování vytvořením metodiky
a sjednocením postupu na základě výstupů z dosavadní několikaleté praxe.
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Zachovávanie a využitie potenciálov prímestskej krajiny – Štúdia
lesoparku Háj-Nicovô, Liptovský Mikuláš

Preservation and use of the countryside around urban areas – The study of the
forest park Háj-Nicovô, Liptovský Mikuláš
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ABSTRAKT:
Prímestská krajina je priestorom horizontálneho rastu sídiel. Prebiehajúci proces
suburbanizácie však nie je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, pretože
pri tomto procese dochádza k zaberaniu a degradácii krajiny. Ochranu prímestskej
krajiny je možné obsiahnuť v územnom plánovaní tak, že najhodnotnejšie časti budú
zachované a využité ako rekreačné plochy s ohľadom na ich ekostabilizačné
pôsobenie. Mesto Liptovský Mikuláš je príkladom koncepčného plánovania tvorby
prímestskej krajiny. Územie s vysokým rekreačným potenciálom a duchovnou
hodnotou bolo v procese územného plánovania vymedzené ako lesopark.
Spracovanie vízií pre územie lesoparku bolo riešené najprv prostredníctvom
študentských prác a následne zadané Fakulte architektúry STU v Bratislave.
ABSTRACT:
The countryside around the urban areas is the space for horizontal urban growth.
The suburbanization process does not correspond with the principles of sustainable
development because the land is being built-up and degraded. Preservation of the
countryside around the urban areas can be reached through the urban planning
where the most valuable landscape areas are preserved and used for recreation with
regard to their impact on ecological stability. Liptovský Mikuláš is an example of the
conceptual planning of landscape adjacent to the town. The territory with a high
recreational potential and spiritual value was defined as the forest park. The visions
for this territory were elaborated by the students first and subsequently submitted to
the Faculty of Architecture at the Slovak University of Technology in Bratislava.
1 Rast sídiel
Sídla sú dynamickými jednotkami rozvíjajúcimi sa v čase a priestore. Ich rast
prebieha v horizontálnom a vertikálnom smere. Vertikálny smer rastu predstavuje
zahusťovanie priestorov vnútorného mesta. Pri horizontálnom raste dochádza
k rozširovaniu plochy mesta v jeho okrajových častiach.
Horizontálny rast sídiel sa často zamieňa s pojmom suburbanizácia. Je potrebné ale
rozlišovať medzi formami priestorového rastu sídiel. Pri rozširovaní mesta ako
kompaktného celku na svojich okrajoch hovoríme o postupujúcej urbanizácii.
Suburbanizácia má priestorovo odlišnú formu. Prejavuje sa vo forme rozvoľnenej
zástavby, a to buď ako „urban sprawl“ – veľmi riedkou formou zástavby alebo vo
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forme území, ktoré sú od urbanizovaných zón priestorovo oddelené no zároveň
funkčne späté (tzv. leapfrog development).
V príspevku je sledovaná problematika horizontálneho rastu sídiel a jeho vzťahu
k prímestskej krajine. Cieľom je hľadanie možností pre paralelný rozvoj sídiel v ich
okrajových polohách a ochrana a rekreačné využitie prímestskej krajiny. Ako príklad
je uvedený lesopark Háj-Nicovô pri Liptovskom Mikuláši.
2 Dôsledky suburbanizácie
Prímestské zóny sú pod neustálym tlakom postupujúcej výstavby. Výhodu
prímestských oblastí je ich blízkosť k mestu s dobrým dopravným napojením
a cenová ako aj plošná dostupnosť pozemkov, ktoré sa využívajú na výstavbu
obytných štvrtí rodinných domov (rezidenčná suburbanizácia) alebo pre obchod,
skladovanie či výrobu (komerčná suburbanizácia).
Nevýhody rezidenčných suburbánnych území sa spájajú najmä nízkou hustotou
obyvateľstva, na ktorou sú naviazané ďalšie negatíva. Obyvatelia prímestských
rezidenčných zón sú úplne závislý na meste, v ktorom je koncentrovaná väčšina ich
aktivít (práca, škola, zábava). Spojenie s mestom je možné len individuálnou
automobilovou dopravou, pretože vzhľadom na nízku hustotu obyvateľstva hromadná
doprava nie je pre tieto oblasti rentabilná. Hranica hustoty osídlenia, pod ktorú sa už
nedá vyhnúť závislosti na individuálnej automobilovej doprave sa pohybuje medzi 3040 obyvateľov na hektár, čo približne zodpovedá zástavbe so samostatne stojacimi
rodinnými domami. Individuálna automobilová doprava zvyšuje nároky na dopravné
stavby, nároky na parkovacie miesta v meste a zaťažuje životné prostredie.
Kvalitu bývania v prímestských obytných zónach znižuje nízka kvalita a nedostatok
alebo úplná absencia verejných priestorov. V kolóniách rodinných domov je na
prvom mieste záujmu obyvateľov individuálny súkromný priestor. Bývanie sa však v
skutočnosti neobmedzuje len na intímnu sféru, človek žije, teda ja býva, aj na
verejnosti. (Hnilička 2005) Ďalším problémom verejných priestorov v oblastiach
s rozvoľnenou zástavbou je ich údržba, ktorá je technicky aj finančne náročná.
Pri komerčnej suburbanizácii je okrem problémov spojených so zmenou funkčného
využitia krajiny a záberom pôdy dominantným problémom dopravné zaťaženie
a nároky na technickú infraštruktúru spôsobené priestorovou segregáciou aktivít v
krajine.
Suburbánna výstavba je charakteristická extenzívnou formou využívania krajiny.
Zmeny spôsobené postupujúcou rozvoľnenou výstavbou v krajine sú dlhodobé a
nezvratné.
3 Ochrana prímestskej krajiny
Urbanizačný proces prebieha vo všetkých fázach vývoja spoločnosti. Vhodnými
politikami a nástrojmi je možné jej postup usmerňovať. Koncentrovaná
suburbanizácia alebo urbanizácia vybraných okrajových častí miest je oveľa bližšia
princípom udržateľného rozvoja ako súčasný spôsob rozvoja prímestských oblastí.
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Spôsob rastu sídiel závisí na vyspelosti spoločnosti. Menej vyspelé spoločnosti
urbanizujú svoje životné prostredie živelne a nekoordinovane kým vyspelá
spoločnosť rozvoj svojich sídiel plánuje a usmerňuje tak aby optimálne využila
podmienky územia.
Ochranu prímestskej krajiny (presnejšie tej krajiny, ktorá nie je chráneným územím
podľa zákona alebo sa nenachádza v jeho ochrannom pásme) je možné v ideálnom
prípade dosiahnuť zachovaním hraníc súčasných miest. Rast miest by s tak
uskutočňoval len v horizontálnom smere formou prestavieb, vyplňovaním prázdnych
miest a zahusťovaním s ohľadom na zachovanie a tvorbu verejných priestorov
a systému sídelnej zelene. Rozvoj sídla by sa mal v prvom rade zamerať na plochy
„brownfields“ ( plochy v sídle ktoré už neplnia svoju funkciu, v minulosti patrili
väčšinou k priemyslu), ktorých opätovné využitie je však finančne aj technicky
náročnejšie, na úkor „green fields“ (nezastavaných plôch v meste alebo v krajine).
Jedným z nástrojov ochrany krajiny by tak bola podpora rozvoja vnútorného mesta
v jeho existujúcich hraniciach.
Pomocou územného plánovania je možné dosiahnuť hospodárnejšie využívanie
plôch mesta a krajiny. Súčasná legislatíva nízku hustotu zástavby podporuje
stanovovaním napr. maximálnej prípustnej hustoty zastavania alebo nízkou
povolenou podlažnosťou objektov. Analyzovaním problémov suburbánnych zón je
možné určiť regulatívy územného rozvoja tak aby vzniknutá zástavba mala
kompaktný charakter s dostatočnou hustotou obyvateľov, so zachovaním výhod,
ktoré poskytuje bývanie v rodinnom dome. Ušetrené plochy prímestskej krajiny je
potom možné využiť na rekreačné účely.
Ochranu prímestskej krajiny je možné uskutočňovať úplne, zastavením
horizontálneho rastu sídiel na úkor ich vertikálneho rastu, alebo čiastkovo,
koordinovaním priestorového rozvoja sídiel koncentráciou zástavby a vyčlenením
plôch prírodného alebo kultúrneho charakteru.
3 Podmienky pre budovanie prímestských rekreačných zón
Niektoré plochy prímestskej krajiny je možné využiť na rekreačné účely vo forme
lesoparkov, parkov, športových areálov. Pri vymedzovaní území na prímestskú
rekreáciu je potrebné:
 zhodnotiť existujúce prírodné podmienky: reliéf, vodstvo, vegetácia,
bioklimatické podmienky
 zladiť rekreačné územie s priľahlým územím: poloha k ostatný funkčným
plochám v sídle, časová dostupnosť, kapacita
 zhodnotiť dané územie a následne navrhnúť program a zodpovedajúcu
vybavenosť
Faktor určujúci potrebu prímestskej rekreačnej zelene vyplýva z aproximácie nárokov
obyvateľov na zotavenie v konkrétnych územných podmienkach. Rozloha
prímestskej rekreačnej zelene sa stanovuje na základe predpokladanej nárazovej
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návštevnosti, najmä jednorazovej. Pre rekreačné oblasti je príznačná nárazová
návštevnosť cez víkendové dni, pre ktorú treba robiť aj návrh potrebnej rozlohy.
Pri určovaní základnej rozlohy rekreačnej zelene v prímestských rekreačných
priestoroch sa obvykle vychádza z kritéria plošnej rozlohy (normatívu) na obyvateľa,
resp. návštevníka pri predpoklade určitého podielu návštevnosti z počtu obyvateľov.
Názory na rozsah tejto plošnej jednotky sa líšia. Pri plánovaní mimomestskej zelene
pre každodennú rekreáciu sa vychádza v podmienkach českých zemí z max. výmery
50 m2 /obyv. za predpokladu 25 %-nej jednorázovej návštevnosti z celkového počtu
obyvateľov sídelného útvaru. Tomaško (1970) uvádza 200 – 300 m2/návštevníka
a 10 m2/obyv. mesta. Všeobecne sa v územno-plánovacích usmerneniach uvažuje
pre poldennú rekreáciu s 15 os./ha (GPBLP).
Pri stanovení tejto rozlohy treba zohľadňovať nielen počet obyvateľov sídelnej
aglomerácie, ale aj špecifiká sídelného prostredia, ako životného prostredia
obyvateľov. Konkrétny stav, stupeň vhodnosti mestského životného prostredia si
vyžaduje úpravu rozlohy základného plošného normatívu prímestskej rekreačnej
zelene na obyvateľa formou odchýlok, zohľadňujúcich súčasný, ale aj predpokladaný
stav životného prostredia sídelného útvaru a jeho okolia. Maximálna odchýlka môže
dosahovať 60 % v kladnom a 10 % v zápornom smere, čo predstavuje 45 - 80 m2
rozlohy prímestskej rekreačnej zelene na jedného obyvateľa.
S funkčnou zónou III. kategórie (pokojnou zónou) sa pri výpočte rozlohy nepočíta,
nakoľko sa v nej uvažuje len s rozptýlenou návštevnosťou, alebo prípadnými
rezervnými priestormi.
4 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš sa nachádza na severe stredného Slovenska (576 m n. m.)
v strede Liptovskej kotliny na hlavnej trase Žilina – Vysoké Tatry. Kotlinu ohraničuje
z juhu pohorie Nízke Tatry, zo severozápadu Chočské vrchy a zo severovýchodu
hrebene Západných Tatier. Rozprestiera sa prevažne na pravom brehu rieky Váh,
priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara. Mesto je centrom regiónu
Liptova, hospodárskym a kultúrnym centrom. Je cieľovým miestom turistického ruchu
a východiskovým bodom do Západných a Nízkych Tatier.
4.1 Rozvojové plochy mesta
Dôležitá pozícia sídla v regióne, významný potenciál pre turistický ruch a poloha
v prírodnom prostredí vysokej kvality predsatvuje neľahkú úlohu koordinácie
rozvojových aktivít s ochranou krajiny. Mesto je dôležitou spádovou oblasťou regiónu
čo zvyšuje tlak na rozširovanie výstavby za existujúce hranice. Aktuálny územný plán
pochádza z roku 1996 a v súčasnosti sa spracováva nový územný plán.
Rozširovanie mesta je navrhované na pravom brehu Váhu vo forme obytných území
a v kontakte s diaľnicou D1 je plánované pokračovanie výrobno-obslužnej zóny. Na
juhovýchode sú vyčlenené plochy pre rozvoj priemyselnej výroby. Rozsiahle
rozvojové plochy sú plánované na severozápad od centra pozdĺž brehu Liptovskej
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Mary. Okraj mesta sa takmer po celom obvode rozširuje o rôzne druhy funkčných
plôch. Výnimku tvorí severný okraj mesta. V súčasnosti je bariérou rozvoja sídla
v smere na sever dvojkoľajová železničná trať č. 180 Bratislava - Žilina – Košice
nadregionálneho významu. V rámci modernizácie trate je plánovaná nová trasa
železničnej trate v súbehu s diaľnicou D1 z južnej strany (PHSRLM). Na sever od
centra na južných svahoch sa rozprestiera rozsiahla záhradkárska kolónia, ktorá zo
západnej strany tvorí hranicu lesoparku Háj-Nicovô.
4.2 Lesopark Háj-Nicovô
Územie v okolí vrchu Háj bolo navrhované na lesopark už od prvej polovice
osemdesiatych rokov a preberalo sa v územných plánoch dodnes. V súčasnosti je
lesopark jedným z projektov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Liptovský Mikuláš. Financie na vybudovanie sa mesto snaží získať z fondov
európskej únie, zatiaľ je zámer vybudovať lesopark v polohe vízie. Územie je
v územnom pláne definované ako lesopark a tak chránené pred postupujúcou
urbanizáciou.
4.2.1 Súčasné využitie územia lesoparku
V súčasnosti je územie lesoparku využívané na pasenie dobytka, lesohospodárske
účely, časti územia zaberajú záhradkárske kolónie a rozsiahla časť v kontaktovej
polohe s najväčším sídliskom v Liptovskom Mikuláši, Podbreziny, je neudržiavaná,
plná náletových krovín v opustených sadoch alebo na trávnych porastoch aj pod
vedením veľmi vysokého napätia, ktoré križuje celý areál. V najvyššej polohe územia
lesoparku sa nachádza pietny areál – miesto posledného odpočinku 1386 vojakov –
príslušníkov I. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch o Liptovský
Mikuláš v roku 1945. Pietny areál tvorí pamätník padlým a vojenský cintorín. Bol
otvorený 9. mája 1961. Jeho autormi sú Ing. arch. Ladislav Bauer, Ing. arch. Aladár
Búzik a akademickí sochári Alfonz Groma a Miroslav Ksandr. Lesný porast v okolí
pamätníka bol do roku 2002 evidovaný ako chránený areál. Po veternej kalamite bol
z väčšej časti zničený. „Pretože stromy, ktoré mali dotvárať pietny priestor okolo
cintorína a pamätníka boli zničené, stratilo toto územie opodstatnenie byť chráneným
územím” (Záznam z okresnej revízie chráneného areálu Háj Nicové 2.5.2002).
Súčasné územie lesoparku je charakteristické rôznorodou štruktúrou plôch. Vyplýva
to najmä zo súčasného vlastníctva pozemkov, aj zo začlenenia územia do
urbanistických obvodov. Hlavne vlastnícke vzťahy sú v tomto území komplikované
a neprehľadné.
Obyvatelia mesta využívajú územie lesoparku spontánnym resp. živelným spôsobom
formou prechádzok a rekreačného behu najčastejšie po Ceste hrdinov vedúcej ku
pamätníku alebo po lesných chodníkoch. Lúčne piestory okolo pamätníka sa
využívajú najčastejšie na slnenie, na jeseň na púšťanie šarkanov. Tento atraktívny
priestor býva aj cieľom okružných jázd na koni, ktorých východiskovým bodom je
blízke hospodárstvo Mútnik. Mládež využíva časť lesného chodníka na západnom
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okraji lesa a pasienka na zjazd náročným terénom na bycikloch. Intenzívne je
využívané najmä najmenej vyhovujúce územie nad sídliskom Podbreziny.
4.2.2 Koncepcie riešenia
Územie plánované na lesopark Háj-Nicovô má vysoký rekreačný potenciál vzhľadom
na svoju polohu, prírodné danosti ako aj duchovnú hodnotu. Jeho potenciálne
využitie bolo spracované študentami odboru Krajinná architektúra a krajinné
plánovanie na Fakulte architektúry STU v Bratislave a následne zadané Ústavu
záhradnej a krajinnej architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave.
Vízia pre lesopark bola riešená študentkami prvého ročníka inžinierskeho štúdia
v rámci regionálneho ateliéru. Návrh pozostával z koncepcie turisticko-cyklistických
trás nazvaných zelená a modrá tepna regiónu. Zelená trasa smerovala z Kvačianskej
doliny do Liptovského Hrádku a modrá viedla po toku Smrečianky a Váhu. Trasy
prepájali tri centrá mesta: Lesopark – turistické centrum, centrum mesta – kultúrne
centrum a areál vodných športov – športové centrum. Lesoparkom boli navrhované
tri typy trás: kondičná, náučná a relaxačná.
V inej práci spracovávanej ako diplomový projekt sa riešila celková koncepcia
funkčného využitia plôch, trasovanie komunikácií a umiestnenie nástupných centier.
Nástup do lesoparku od sídliska Podbreziny a jeho napojenie na lyžiarsky areál
a nástupný priestor pre turistov pri lyžiarskom areáli bol riešený ako detail s filozofiou
prelínania sa bývania a lesoparku, kde nástupom do lesoparku je samotné sídlisko.
Štúdia vypracovaná na Fakulte architektúry STU v Bratislave pre mesto Liptovský
Mikuláš pretransformovala vízie do reálnych podmienok s ohľadom na vlastníctvo
pozemkov a udržateľné využitie územia. Pre lesopark bol navrhnutý rekreačný
a náučno-poznávací program, koncepcia využívania, spôsob hospodárenia
a etapizácia budovania lesoparku. Dôvodom pre obstaranie štúdie konceptu riešenia
Lesoparku Háj – Nicovô je predovšetkým potreba riešiť zosúladenie individuálnych
a verejných záujmov pri budovaní lesoparku, naplniť požiadavky obyvateľov na
rekreáciu v tomto prostredí, zosúladiť požiadavky obyvateľstva s kapacitou
a prírodným prostredím a vypracovať koncepčný podklad, ktorý by bol východiskom
pri tvorbe rekreačných priestorov lesoparku aj pri stanovení zásad hospodárenia
v rekreačnom prostredí.
5 Záver
Prímestská krajina je významnou súčasťou plánovania rozvoja sídla. Nie len
ako zdroj a potenciálna plocha pre výstavbu ale aj vo forme prímestských krajinných
priestorov. Na príklade lesoparku v Liptovskom Mikuláši sú demonštrované dve tézy.
Prvou je úloha, ktorú zohráva územné plánovanie pri ochrane prímestskej krajiny.
Atraktívne územie v relatívnej blízkosti centra významného sídla regiónu nebolo
zabraté pre individuálnu výstavbu rodinných domov ani inú formu urbanizácie
(suburbanizácie) ale ponechané ako plocha pre budúci lesopark už skoro 30 rokov
vďaka funkcii, ktorá mu bola priradená v územnom pláne. Druhou je potvrdenie
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potreby nezastavanej prímestskej krajiny, ktorá môže následne slúžiť na rekreáciu
obyvateľov mesta. Územie lesoparku v súčasnosti využívajú obyvatelia aj keď nie sú
vytvorené ideálne podmienky.
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Ochrana přírody, krajiny a krajinného rázu v legislativě
Slovenské republiky

The Natur and the Landscape character protection in the Slovak legislation
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České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 7, Praha 6, Fakulta stavební,
Katedra urbanismu a územního plánování, JitaKubova@seznam.cz
ABSTRAKT:
Ochrana přírody a krajiny má na Slovensku dlouholetou tradici (sahá až na konec
19.století). Pro jeho právní řád platí v této oblasti mezinárodní legislativa (Natura
2000, Úmluva o krajině a další mezinár. smlouvy), z hlediska národního práva se
ochrana přírody a krajiny řídí zákonem č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny
(v platném znění) a je založená na systému omezení v závislosti na stupni ochrany
daného území. Z hlediska ochrany krajiny je v tomto zákoně vymezen v ust. § 2 odst.
1 písm. c) pojem významný krajinný prvek, kterým je část území, vytvářející
charakteristický vzhled krajiny (tento může být vyhlášen za Chráněný krajinný prvek,
resp. Chráněnou část krajiny). V praxi se pro vyhodnocení stavu krajiny využívá
diferenční metoda identifikace (DMI) krajinného rázu, která stanovuje cílový stav
krajiny pomocí regulativů (jsou zásadní pro činnost orgánů státní správy).
ABSTRACT:
The Landscape protection in the Slovak Republic is solved in Act No 543/2002 of the
Slovak National Council on the Conservation of Nature and Landscape. The term for
protection of landscape is defined: A significant landscape component. These
components create typicall physique of landscape. The method of the identification
landscape is used for the evaluation and it determines the limits for using the
landscape structures.

Obr. 1 – Roháče
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1 Seznam legislativy Slovenské republiky v oblasti ochrany přírody a krajiny
Právní předpisy týkající se ochrany přírody a krajiny lze zařadit mezi obecné předpisy
ochrany životního prostředí:
- zákon č. 17/1992 Z.z., o životnom prostředí, v platném znění (ve znění zákona
č. 332/2007 Z.z)
- zákon č. 205/2004 Z.z, o shromažďování a šírení informácií o životnom
prostředí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ve znění zákona
č. 515/2008 Z.z)
- zákon č. 515/2008 Z.z, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti
ochrany životního prostředí v souvislosti se zavedením měny Euro ve
Slovenské republice
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2007 Z.z., kterou se
vykonává zákon č. 205/2004 Z.z. o shromaždování, uchovávání a šíření
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorych zákonov
(ve znění zákona č. 26/2006 Z.z.)
- Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR č. 318/2004 Z.z. o úpravě
dispozičních oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovatel´skej posobnosti
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky při nakladaní
s majetkom štátu (ve znění Opatrenia č. 235/2009 Z.z.)
1.1 Národní legislativa oblasti ochrany přírody a krajiny a související předpisy
Právní předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny lze na základě jejich právní síly
seřadit následovně:
Zákony:
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ve znění zákona
č.525/2003Z.z.,č.205/2004Z.z.,č.364/2004Z.z.,č.587/2004Z.z., č.15/2005 Z.z.,
č.479/2005 Z.z.,č.24/2006 Z.z.,č.359/2007 Z.z.,č.454/2007 Z.z.,č.515/2008Z.z)
- Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ve znění zákona č. 672/2006 Z.z., zákona 330/2007 Z.z.,
zákona č. 452/2007 Z.z. a zákona č. 515/2008 Z.z.
Nařízení vlády:
- Nařízení vlády SR, kterými se vyhlašují národní parky (č.182/1997 Z.z. Nízke Tatry,
č.23/1988 Z.z. Slovenský raj - ve znění zákona NR SR č.287/1994 Z.z.,
č.24/1988 Z.z. Malá Fatra - ve znění zákona NR SR č.287/1994 Z.z., č.47/1997 Z.z.
Pieninsky národný park, č.258/1997Z.z. Poloniny, č.259/1997 Z.z. Muránska
planina, č.101/2002 Z.z. Slovenský kras, č.140/2002 Z.z. Veľká Fatra, č.58/2003Z.z.
Tatranský národný park)
- Nařízení vlády SR č.438/2005 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu
náhrady za obmedzovanie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe
výpočtu náhrady
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Vyhlášky:
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ve znění
vyhlášky č.492/2006 Z. z., vyhlášky č.638/2007 Z.z. a vyhlášky č.579/2008Z.z.
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhlášky, kterými se vyhlašují chráněné krajinné oblasti (č.124/1979 Zb., Štiavnické
vrchy - ve znění zákona NR SR č.287/1994 Z.z., č.68/1984 Zb. Kysuce - ve znění
zákona NR SR č.287/1994 Z.z., č.58/1985 Zb. Ponitrie - ve znění zákona NR SR
č.287/1994 Z.z., č.220/1988 Zb. Záhorie - ve znění zákona NR SR č.287/1994 Z.z.,
č.14/1989 Zb. Strážovské vrchy - ve znění zákona NR SR č.287/1994 Z.z.,
č.81/1998Z.z. Dunajské Luhy, č.111/1999 Z.z. Vihorlat, č.138/2001 Z.z. Malé
Karpaty, č.431/2001 Z.z. Poľana, č.433/2001 Z.z. Cerová vrchovina, č.530/2001 Z.z.
Východné Karpaty, č.396/2003 Z.z. Biele Karpaty, č.420/2003 Z.z. Horná Orava a její
zóny, č.122/2004 Z.z. Latorica, č.319/2004 Z.z. zóny Pieninského národného parku).
- Vyhlášky, kterými se vyhlašují státní přírodní rezervace a chráněná naleziště
(č.166/1991Zb.v Tatranském národním parku, ve znění zák. NR SR č.287/1994 Z.z.,
č.83/1993 Z.z., ve znění zákona NR SR č.287/1994 Z.z, zákona č.543/2002 Z.z.
a vyhlášky č. 420/2003 Z.z.).
- Vyhláška č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a
o ich spoločenskom ohodnocovaní, ve znění vyhlášky č.647/2008 Z.z.
- Vyhláška č. 293/1996 Z.z., kterou se zveřejňuje seznam chráněných areálů,
národních přírodních památek a přírodních památek na Slovensku a vyhláška
č. 292/2001 Z.z., kterou se vyhlašují národní přírodní památky.
- Vyhláška č. 17/2003 Z. z., kterou se ustanovují národní přírodní rezervace a
uveřejňuje jejich seznam (ve znění vyhlášky č. 420/2003 Z.z.).
- Vyhlášky, kterými se vyhlašují Chráněná ptačí území (č.173/2005 Z.z. Horná Orava,
č.216/2005 Z.z. Malé Karpaty, č.377/2005 Z.z. Lehnice, č.234/2006 Z.z. Sysľovské
polia, č.593/2006 Z.z. Dolné Považie, č.17/2008 Z.z. Tríbeč, č.18/2008 Z.z. Ostrovné
lúky, č.19/2008 Z.z. Ondavská rovina, č.20/2008 Z.z. Poiplie, č.21/2008 Z.z.,
Kráľová, č.22/2008 Z.z. Košiská kotlina, č.23/2008 Z.z. Parížske močiare,
č.24/2008 Z.z. Poľana, č.25/2008 Z.z. Bukovské vrchy, č.26/2008 Z.z.
Medzibodrožie, č.27/2008 Z.z. Dolné Pohronie, č.30/2008 Z.z. Cerová vrchovina Porimavie, č.31/2008 Z.z. Žitavský lúh, č.32/2008 Z.z. Sĺňava, č.440/2008 Z.z.
Dunajské Luhy, č.437/2008 Z.z. Úľanská mokraď).
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Související právní předpisy:
- Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Zb. ve znění zákona č.244/1998 Z.z.,
zákona č.9/1999 Z.z., zákona č.90/2001 Z.z., zákona č.140/2004, zákona
č.323/2004Z.z., zákona č.463/2005 Z.z. a zákona č.92/2006 Z.z. (ochrany
přírody, krajiny a životního prostředí se týká článke: Čl. 4, 20, 23, 44, 45 a 55).
- Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (báňský zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
- Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o svobodě informacií) ve znění zákona č.747/2004 Z.z.
a zákona č.628/2005 Z.z.
- Zákon č.321/2001 Z.z. o štátnej službe, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme, ve znění zákona
č.365/2004 Z.z. a zákona č.369/2004 Z.z.
- Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon
(Trestné činy proti životnímu prostředí: Hlava šestá, Druhý díl),
- Zákon č.301/2005 Z.z. Trestný poriadok
- Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch.
- Vyhláška MF SR č.481/2000Z.z. podrobnosti úhrady nákladov za sprístupnenie
informácií
- Vyhláška č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii

Obr.2 – Mapa biogeografie Slovenské republiky
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1.2 Legislativa Evropské unie platná pro Slovenskou republiku
Slovenská republika je součástí Evropské Unie, tedy pro její legislativu platí i
legislativa nadnárodní, z hlediska ochrany přírody a krajiny je to zejména:
Nařízení Rady (EHS):
- č.348/1981 o spoločných pravidlách pre dovoz veľrýb alebo výrobkov z veľrýb
- č.338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu
s nimi
- č.1035/2000 ustanovujúce systém dokumentácie výlovu pre druhy Dissostichus a
jeho doplnění č. 699/2003.
Nařízení Komise (ES):
- č.1808/2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady
(ES) č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi
- č.834/2004 a č.1497/2003 kterými se mění a doplňuje nařízení Rady (ES)
č. 338/1997
- č.252/2005, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín do Spoločenstva
- č.776/2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.349/2003, ktorým sa
pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do
spoločenstva
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES):
- č.2152/2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v
spoločenstve (Forest Focus)
Směrnice Rady:
- č. 1979/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva a směrnice č.1994/24/EHS,
kterou se mění a doplňuje příloha II směrnice č. 1983/126/EHS
- č.1981/854/ES, ktorou sa v dôsledku pristúpenia Grécka prispôsobuje smernica
1979/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva
- č.1983/129/EHS o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do
členských štátov a směrnice č.1989/370/EHS, kterou se mění č. 1983/126/EHS
- č.1992/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a
rastlín, a směrnice č.1997/62/EHS, kterou se mění č. 1991/43/EHS
- č.1999/22/ES o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách
- č.1985/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov
na životné prostredie a směrnice č.1997/11/EHS, kterou se mění č. 1985/337/EHS
- č.1996/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia
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Směrnice Komise:
- č.1991/244/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1979/409/EHS o ochrane voľne
žijúceho vtáctva
Směrnice Evropského parlamentu a Rady:
- č.2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov týkajúcich sa
životného prostredia
- č.2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov
a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s
ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady
č.1985/337/EHS a č.1996/61/ES
- č.2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd
Vedle zákonné ochrany národní a nadnárodní je Slovenská republika smluvně
vázaná také některými mezinárodními úmluvami a dohodami v úseku ochrany
přírody (podobně jako Česká republika). Patří mezi ně :
- Úmluva o biologické diverzitě
- Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
- Ramsarská úmluva, která je úmluvou o mezinárodně významných mokřadech
- Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn)
- Úmluva o ochraně africko-euroasijských druhů vodního stěhovavého ptactva
- Úmluva o ochraně netopýrů (EUROBATS)
- Úmluva o ochraně evropských volně žijících organismů a přírodních stanovišť
(Bernská úmluva)
(Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí: č.396/1990 Zb. o uzavretí
Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného
vtáctva, č.159/1991 Zb. o uzavretí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva, č.34/1996 Z.z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite,
č.91/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich
živočíchov, č.93/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich
organizmov a prírodných stanovíšť, č.572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru o
medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín).
Dále v rámci mezinárodního programu UNESCO MAB (Člověk a biosféra)
vznikl projekt Biosférické rezervace. Počínaje rokem 1971 se začala zakládat síť
biosferických rezervací na celém světě. Do současnosti jich bylo vyhlášeno okolo
400, z toho čtyři byly vyhlášeny na území Slovenska v letech 1977–1993, o celkové
rozloze 208 512ha. Z globálního hlediska jsou slovenské rezervace součástí
chráněných ekosystémů v Karpatech. První biosférická rezervace na Slovensku byla
vyhlášena na území NP Slovenský kras. Jedná se o komplex typického krasového
reliéfu. Biosferická rezervace Tatry je ukázkou vysokohorského systému s typickými
formami glaciálního reliéfu, vyvinutou výškovou stupňovitostí vegetace a vysokou
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biodiverzitou. Biosferická rezervace Polana se nachází na území, kde se vytvořila
jedna z největších sopečných kalder v karpatském pásmu. Trilaterální biosferickou
rezervací jsou Východní Karpaty s měkce modelovaným reliéfem na paleogenních
flyšových souvrstvích. Jsou zde rozsáhlé pralesovité komplexy minimálně narušené
činností člověka.

Obr. 3 – Západné Tatry - Roháče

2 Zákon č. 543/2002 Z.z, v platném znění a jeho rozbor ustanovení týkajících se
ochrany krajiny
- § 2 odst. 1): Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí omezování
zásahů, které můžou ohrozit, poškodit nebo zničit podmínky a formy života, přírodní
dědictví, vzhled krajiny, snížit její ekologickou stabilitu, jakož i odstraňování následků
takových zásahů. Ochranou přírody se rozumí i ochrana ekosystémů.
- § 2 odst. 2) písm. b): složky ekosystémů se skládají z prvků, jako jedny z prvků
ekosystémů jsou definovány formy osídlení a využití krajiny.
- § 2 odst. 2) písm. c): významný krajinný prvek je taková část území, která utváří
charakteristický vzhled krajiny nebo přispívá k její ekologické stabilitě, je jím zejména
les, rašeliniště, břehový porost, jezero, mokřad, řeka, kamenné moře, pískový
přesyp, park, alej, remíz.
- § 3 odst. 2): významný krajinný prvek je možné užívat jen takovým způsobem, aby
nebyl narušený jeho stav a nedošlo k ohrožení nebo k oslabení jeho ekologickostabilizační funkce.
- § 2 odst. 2) písm. o): zvláště chráněnou častí přírody a krajiny je část přírody a
krajiny, kterou jsou chráněné druhy (§ 33) a chráněné časti krajiny, zejména
chráněné území (§ 17), území evropského významu (§ 27), soukromé chráněné
území (§ 31), chráněné objekty (§ 49), ochranné pásma (§ 17 a 49)
- § 3 odst. 4): podnikatelé a právnické osoby, kteří svojí činností zasahují do
ekosystémů, jejich složek nebo prvků, jsou povinni na vlastní náklady vykonávat
opatření směřující k předcházení a omezování jejich poškozování a ničení.
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- § 3 odst. 5): podnikatelé a právnické osoby jsou povinni opatření podle odst. 4)
zahrnout již do návrhů projektů, programů, plánů a ostatní dokumentace.
- § 5 odst. 3): za příznivý stav zvláště chráněné časti přírody a krajiny, navrhovaného
území evropského významu (§ 27) a území, na které se vztahují závazky vyplývající
z mezinárodních smluv, kterými je Slovenská republika vázaná se z hlediska jejich
ochrany považuje stav, kdy předmět ochrany je v souladu s cíly jejich ochrany
určenými v dokumentaci ochrany přírody a krajiny tohoto území.
- § 11 odst. 2): pro územní ochranu se stanovuje pět stupňů ochrany. Rozsah
omezení se se zvyšujícím stupněm ochrany zvětšuje (celé území Slovenské
republiky, které nepatří do vyššího stupně spadá do I. stupně).
- § 17 odst. 1): lokality, na kterých se nacházejí biotopy evropského významu a
biotopy národního významu (§ 6 odst. 3), biotopy druhů evropského významu,
biotopy druhů národního významu a biotopy ptáků, včetně stěhovaných druhů, na
jejichž ochranu se vyhlašují chráněná území, významné krajinné prvky nebo území
mezinárodního významu, je možné vyhlásit za chráněné území.
- § 17 odst. 3): pokud je to účelné a vyžaduje to zájem ochrany národního parku,
chráněného areálu, přírodní rezervace nebo přírodní památky, orgán ochrany přírody
vyhlásí jejich ochranné pásmo, a to způsobem, jakým se podle tohoto zákona
vyhlašuje příslušné chráněné území. Stupeň ochrany v ochranném pásmu je vždy o
jeden nižší než je v samotném chráněném území. Pokud u PR nebo NPR nebylo
vyhlášené ochranné pásmo, je jím 100 m a 3. stupeň ochrany, u PP a NPP pokud
nebylo vyhlášeno je jím 60 m a 3 stupeň ochrany (příslušný orgán ochrany přírody
ale může stanovit že tento požadavek neplatí).
- § 18: rozsáhlejší území, (zpravidla s výměrou nad 1 000 ha), s rozptýlenými
ekosystémy, významnými pro zachování biologické rozmanitosti a ekologické
stability, s charakteristickým vzhledem krajiny nebo se specifickými formami
historického osídlení může ministerstvo všeobecně závazným právním předpisem
vyhlásit za chráněnou krajinnou oblast. Obecně platí pro chráněnou krajinou oblast 2.
stupeň ochrany.
- § 19: rozsáhlejší území (zpravidla s výměrou nad 1 000 ha), převážně s
ekosystémy podstatně nezměněnými lidskou činností nebo v jedinečné a přirozené
krajinné struktuře, které tvoří nadregionální biocentra a nejvýznamnější přírodní
dědictví, v kterém je ochrana přírody nadřazená nad ostatní činnosti, může vláda
Slovenské republiky nařízením vyhlásit za národní park. Obecně pro něj platí 3.
stupeň ochrany a může mít vyhlášeno ochranné pásmo.
- § 23: bodové, liniové nebo jiné maloplošné ekosystémy, jejich složky nebo prvky,
(zpravidla s výměrou do 50 ha), které mají vědecký, kulturní, ekologický, estetický
nebo krajinnotvorný význam, může krajský úřad vyhlásit všeobecně závaznou
vyhláškou za přírodní památku. Obecně pro ni platí 4 a 5 stupeň ochrany.
- § 25: významný krajinný prvek, který plní funkci biocentra, biokoridoru nebo
interakčního prvku zejména místního nebo regionálního významu, může okresní úřad
všeobecně závaznou vyhláškou vyhlásit za chráněný krajinný prvek.
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- § 30: chráněné území je možné na základě stavu biotopů členit nejvíc na čtyři zóny,
pokud je to potřebné k zabezpečení jejich ochrany. Zóny se vymezují a
odstupňovávají podle povahy přírodních hodnot v nich tak, aby pátý stupeň ochrany
byl určen v zóně A, čtvrtý stupeň ochrany v zóně B, třetí stupeň ochrany v zóně C a
druhý stupeň ochrany v zóně D. Stupeň ochrany určený podle zón má přednos před
stupněm ochrany ustanoveným tímto zákonem (§ 18 ods. 2 a § 19 ods. 2) nebo
všeobecně závazným právním předpisem, kterým bylo chráněné území vyhlášené
(ustanovené).
- § 31: vlastník takového pozemku, který splní podmínky ustanovené tímto zákonem
pro chráněný areál (§ 21), přírodní rezervaci (§ 22) nebo přírodní památku (§ 23) a
nebyl vyhlášený za chráněný podle § 17 odst. 1, může na základe předloženého
projektu ochrany (§ 54 ods. 10) požádat krajský úřad o vyhlášení soukromého
chráněného areálu, soukromé přírodní rezervace nebo soukromé přírodní památky.
Pokud to vyžaduje zájem ochrany takového to chráněného území, může krajský úřad
na základe žádosti vlastníka vyhlásit i ochranné pásmo (stejným způsobem jako se
vyhlašuje příslušné území).
- § 49: kulturně, vědecky, ekologicky, krajinotvorně nebo esteticky mimořádně
významné stromy nebo jejich skupiny, včetně stromořadí může krajský úřad vyhlásit
všeobecně závaznou vyhláškou za chráněné stromy. Za chráněné stromy je možné
vyhlásit i stromy rostoucí na lesním půdním fondu. Chráněné stromy se považují za
chráněný objekt (podle stavebního zákona) a nevyhlašují se v chráněných krajinných
prvkách, přírodních rezervacích a přírodních památkách.
- § 50 – 52: vyhlášení zvláště chráněných území (povinnosti vyhlašovatele, označení,
vedení Státního seznamu chráněných území, dokumentace péče o zvláště chráněná
území) Podle § 54 odst. 20) je dokumentace ochrany přírody a krajiny podkladem pro
vypracování územně plánovací dokumentace.
- § 57: každý má právo při rekreaci, turistice a obdobném užívaní přírody na volný
přechod přes pozemky ve vlastníctví státu, obce, právnické osoby nebo fyzické
osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku nebo zdraví jiné osoby. Je přitom
povinný respektovat práva a oprávněné zájmy vlastníka pozemku, jako i podmínky
ochrany přírody a krajiny.
Podobně jako Česká republika i legislativa Slovenské republiky implementovala do
svých zákonů institut NATURA 2000, který představuje soustavu chráněných území,
vyhlašovaných v rámci Evropské unie. Označují se jako Evropský seznam lokalit
ochrany přírody (Sites of Community Importance, SCI). SCI je lokalita nebo oblast
vyznačená členským státem, ve kterém se uplatňují legislativní, administrativní nebo
smluvní akty s cílem udržení nebo obnovy přírodních stanovišť nebo populace druhů,
pro jejichž ochranu se chráněná oblast vyhlásila. Významné jsou ty, které v dané
biogeografické oblasti podstatně přispívají k udržení nebo obnově přírodních biotopů.
V zemích EU je vyčleněno šest biogeografických oblastí.
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4 Závěr
Územní ochrana přírody je založená na systému restrikcí (omezení) způsobu
využívání pozemků, uplatňovaných prostřednictvím rozhodnutí orgánů státní správy
ochrany přírody a krajiny diferencovaně v závislosti na stupni ochrany daného území.
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny se systém územní ochrany realizuje v
jednotlivých kategoriích chráněných území, na kterých platí zákonem stanovené
stupně ochrany: (nejvyšší 5. stupeň ochrany, a tím i nejpřísnější režim platí ve
zvláště chráněných územích národních přírodních rezervací a národních přírodních
památek, 4. stupeň se vztahuje na území přírodních rezervací, přírodních památek a
některých chráněných areálů, do 3. stupně ochrany jsou zařazeny národní parky, do
2. stupně jsou zařazeny chráněné krajinné oblasti, chráněné krajinné prvky jsou v
různém stupni ochrany podobně jako chráněné areály, kategorie sítě NATURA 2000,
chráněná ptačí území, mají stupeň ochrany totožný se stupněm ochrany území, který
v něm byl vyhlášen před návrhem ptačího území).

Obr. 4 – Demänovská dolina

Z hlediska ochrany krajinného rázu jsou na Slovensku v současné době aktuální
následující témata:
- začlenění a vliv staveb na krajinné prostředí, rekreačně-sportovní areály
(infrastruktura, hotely, sjezdové tratě, technická infrastruktura), větrné elektrárny,
- péče o krajinu v rámci ochrany přírody, význam hodnoty krajiny, přehodnocení
chráněných krajinných oblastí,
- typologie, hodnota a atraktivita krajiny, její význam,
- metodologie.
Hodnota krajiny není jen v tom že „obsahuje“ chráněné druhy a chráněné území, ale i
složky které vytvářejí ostatní časti krajiny. Jejich význam je v tom, že tvoří
různorodost a pestrost krajinných složek a typů. Strukturální diverzita krajiny je
jednou z podmínek fungování krajiny, její dynamické stability a charakteristického
vzhledu. Udržení typu krajiny má významné postavení v zachovaní kvalit krajiny.
Různorodost krajinných typů představuje samostatnou hodnotu daného území.
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Pro hodnocení krajin a jejích typů se ke každému vymezenému krajinnému prostoru
zpracovávají regulativní opatření (regulativy) na zachování příznivého stavu
krajinného typu, zabránění situování nevhodných staveb tedy omezení vizuálního
zásahu, či nepříznivých úprav současného stavu. Postup při tvorbě těchto opatření
vychází z „diferenčnej metódy identifikácie (DMI) krajinného obrazu a krajinného
rázu“, vyvinuté na Fakultě ekológie a environmentalistiky B. Štiavnica, TU Zvolen a
Slovenskej agentúre životného prostredia, Centrum územného rozvoja, B .Bystrica
(Jančura a kol., 2000). Součástí metody je i způsob interpretace prostoru na mapách,
leteckých snímcích, ortofotomapách, panoramatických a sektorálních (fotografických)
pohledech, modelech 3D.
Tvorba krajiny je vědomá změna uspořádání krajinných struktur (restrukturalizace) v
souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Prvořadou úlohou přetváření krajiny je
stanovení cílového stavu kvality krajiny. Základními faktory tvorby krajiny je
uspořádání dvou rozhodujících krajinných složek – zemědělského půdního fondu a
nelesní dřevinné vegetace.
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Problematika vztahů krajinných typů a struktury vesnického
osídlení (Modelové příklady pro přípravu podkladů pro koncepci
rozvoje území obce a rozvoje jeho hodnot)
Model examples for preparing the development of urban area
and urban area values
Ing.arch. et Ing. Kateřina Hronovská

Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury,
Thákurova 7,166 34, Praha 6, e-mail: katerina.hronovska@gmail.com
ABSTRAKT:
Rozvojem venkova se zabývá řada odborníků rozdílného profesního zaměření i
úrovně, kteří si dobře uvědomují, že jeho specifické hodnoty a tradice nesmějí být
opomíjeny a likvidovány, ale naopak je důležité aby byly udržovány a rozvíjeny.
V současné době nejsou k dispozici sjednocené postupy, sloužící k hlubšímu
poznání a vyhodnocování vesnického osídlení v jeho širším krajinném a regionálním
kontextu. V rámci své disertační práce si kladu za cíl vytvořit jednoduchý metodický
postup, jež by umožnil v rámci průzkumů a rozborů identifikovat a klasifikovat
důležité rysy a dochované hodnoty venkovského osídlení.
ABSTRACT:
Many experts with a different professional specialization and level who deal with rural
development well aware that the specific values and traditions must not be forgotten
and discarded, but rather it is important to maintain and develop them. Currently
there are not unified procedures used for deeper understanding and evaluation of the
rural population in the broader landscape and regional context. In my doctoral thesis I
focus on the creation of a simple methodology that would allow identification and
classification of important features and values of preserved rural settlement during
the research and analysis.

1 Identifikace problému
Český venkov prošel za dlouhou dobu své existence bouřlivým vývojem-někdy rostl a
rozkvétal, jindy naopak stagnoval, upadal a strádal.
Změny ve společnosti postupně vedly a nadále vedou od izolace venkova ke stírání
kulturních i civilizačních rozdílů vesnic a měst a přinášejí s sebou množství
negativních jevů, problémů často existenčního charakteru.
Vesnice je a zůstane tradičním sídlem (mnohdy starším než okolní města), její
formy,často velmi rozmanité, v sobě odrážejí rozdílnost přírodního prostředí,
historického vývoje a hospodářské úrovně. I nadále je venkov od města v mnoha
pohledech odlišný a přes všechny změny a nové potřeby společnosti zůstává jeho
význam.
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V jednotlivých regionech se venkovské osídlení vyvíjelo odlišně. Rozdílné přírodní
podmínky, které se na našem pestrém území střídají, začaly od počátku zemědělské
kultivace, která je do konce 18. století nejvýznamnější krajinotvornou činností,
vytvářet rozdíly mezi jednotlivými regiony.
Na některých místech se dosud zachovaly typické znaky venkovského osídlení, které
výrazně dotvářejí jedinečný a neopakovatelný ráz těchto oblastí. Jsou odrazem
místních přírodních, sociálních a kulturních podmínek (klimatické vlivy, úrodnost
kraje, snadná dostupnost materiálů, vliv vyspělejšího prostředí), které dodaly
stavbám jednotlivých regionů jejich osobitý výraz a zároveň je jasně odlišily a
vymezily ve vztahu k regionům ostatním.
Na základě těchto rozdílů existuje řada různě podrobných dělení dle typu lidové
architektury, dle typických stavebních materiálů a konstrukcí, typických stavebních
druhů a podobně. Nejde však pouze o architekturu, ale i o charakteristickou strukturu
osídlení i dochovanou urbanistickou strukturu sídel.
Rozdílné klimatické a přírodní podmínky se výrazně podílely na výškovém i
půdorysném uspořádání vesnic (v některých regionech převládají urbanistické formy
semknuté, jinde spíš formy rozptýlené). Zcela se liší osídlení dynamicky se
rozvíjejících úrodných nížin ve staré sídelní oblasti, horských a podhorských oblastí
s rozvinutou nezemědělskou výrobou či zaostávající odlehlé a málo úrodní kraje.
Rozvojem venkova se proto zabývá řada odborníků rozdílného profesního zaměření i
úrovně, kteří si dobře uvědomují, že jeho specifické hodnoty a tradice nesmějí být
opomíjeny a likvidovány, ale naopak je důležité tyto udržovat a rozvíjet.
V současné době existuje právní legislativa i řada nástrojů, které pomáhají zabránit
dalším ztrátám přírodních, kulturních a estetických hodnot venkova, a zároveň
zajišťují jeho udržitelný rozvoj. Jedním z těchto nástrojů je třeba územní plánování,
respektive územní plán.
Pro zodpovědnou tvorbu územního plánu, ve kterém budou vedle rozvoje
respektovány i dochované hodnoty, jež dávají regionu a sídlu jeho neopakovatelnou
podobu, je nutné tyto hodnoty nejprve identifikovat a klasifikovat. Při identifikaci a
definici těchto hodnot by bylo zapotřebí rámcově sjednotit postupy a vytvořit
sjednocené standardy.
Takové postupy by bylo možno uplatnit při tvorbě Územně analytických podkladů
obcí, i v doplňujících průzkumech a rozborech územního plánu obce.
Evropská úmluva o krajině (ETS 176 - Evropská úmluva o krajině, 2000) ukládá
vyhodnocení krajiny, v kterém by mohla tato metodika přestavovat praktický přínos.
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Evropská úmluva uvádí
C Vymezení a hodnocení
1 Za aktivní účasti zainteresovaných stran, v souladu s článkem 5 c, a za účelem
zlepšení úrovně znalosti svých krajin se každá Strana zavazuje:
a/
i
vymezit své vlastní typy krajiny na celém svém území;
ii
analyzovat jejich charakteristiky, síly a tlaky, které je mění;
iii
zaznamenávat jejich změny;
b/
vyhodnotit takto vymezené krajiny s ohledem na zvláštní hodnoty, které jsou
jim připisovány zainteresovanými stranami a dotčeným obyvatelstvem.
V současné době takovéto sjednocené postupy nejsou k dispozici.
Snahou je vytvoření jednoduchého metodického postupu sloužícího k hlubšímu
poznání a vyhodnocení vesnického osídlení v jeho širším krajinném a regionálním
kontextu vč. klasifikace znaků a hodnot, které nejsou v běžné územně plánovací
praxi zdůrazňovány, přesto jsou pro charakter a ráz daného regionu velmi důležité a
jejich ztráta těžko nahraditelná.

2 Formulace cílů
V rámci své disertační práce si kladu za cíl vytvoření jednoduchého metodického
postupu, jež by umožnil v rámci průzkumů a rozborů identifikovat a klasifikovat
důležité rysy a dochované hodnoty venkovského osídlení.
Tato metodika by mohla být použitelná
o ve smyslu Evropské úmluvy o krajině (článek 6, odst C - ) (identifikace hodnot
krajiny)
o v procesu pořizování územně analytických podkladů (položky týkající se
urbanistické struktury obcí, architektonických a památkových hodnot,
krajinného rázu a dalších)
o v procesu pořizování územně plánovací dokumentace (doplnění průzkumů a
rozborů, podklady pro stanovení urbanistické koncepce a koncepce krajiny)
o pro zpracování oborových dokumentů ochrany přírody a krajiny
Cílem je vytvoření základní matice zohledňující architektonickou a urbanistickou
hodnotu dané vesnice vč. krajinného kontextu (reliéf, vegetace, vodní prvky) a
vizuálního projevu (panoramata, vizuální exponovanost, význam v krajinné scéně).
Na tomto základě by bylo možno zatřídit každé venkovské sídlo do určitého
specifického typu, pro který by byla stanovena doporučení k zachování dochovaných
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hodnot (definovány jevy, který by měly být zohledňovány, problémy, které by měly
být řešeny, doporučení, co neopominout a podobně)
Analýza charakteru zástavby v různých krajinných typech CHKO může posloužit jako
čitelný a srozumitelný návod k identifikaci obdobných hodnot v různých krajinách
(např. i tam, kde není tak výrazná – mimo CHKO)

3 Dosavadní výsledky vlastní práce v oblasti tématu
Práce (viz Literatura) na kterých jsem se podílela v době svého studia, jsou klíčovým
zdrojem nasbíraných dat a zkušeností k tvorbě cílové metodiky. Všechny práce
vycházejí z požadavků praxe v tomto oboru a byly zároveň projednávány s řídícími
orgány a veřejně prezentovány na konferencích a seminářích.
Tato projednávání a veřejná vystoupení byla obrovským přínosem k pochopení
vlastní problematiky, přinesla mnoho poznatků a doplnění k dílčím částem zkoumání.
3.1 Preventivní hodnocení krajinného rázu
Jedná se např. o Preventivní hodnocení krajinného rázu v oblastech CHKO, která
jsou zpracována jako krajinářsko-analytické dokumenty s návrhovou částí věnovanou
odstupňované ochraně krajinného rázu na řešeném území (dle zadání AOPK).
Výsledky hodnocení jsou určeny především pro činnost Správy CHKO při ochraně
krajinného rázu a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v odborné a metodické
činnosti věnované chráněným krajinným oblastem. Stejný význam pro příslušné
orgány ochrany přírody by měly tyto studie v případě, že by se nejednalo o ZCHÚ.
Hodnocení však zároveň představují materiály, kterým je možno přenést poznatky a
zájmy ochrany přírody a krajiny do nástrojů územního plánování. Dle zadání AOPK
ČR, společného pro hodnocení krajinného rázu ve velkoplošných ZCHÚ, jsou
hodnocení věnována hlavním aspektům charakteru a rázu krajiny - přírodním
podmínkám, stopám kulturně-historického vývoje, vizuálním (percepčním) hlediskům,
vyhodnocení prostorových vztahů a vyhodnocení sídelní struktury území z hlediska
urbanistické struktury, cenné architektury, obrazu sídla v krajině a jeho rozvojových
možností.
Jedním z hlavních výstupů materiálů je návrh ochrany krajinného rázu včetně
stanovení ochranných podmínek.
Zpracování rozborů sídel ležících uvnitř CHKO a vyhodnocení jejich kvalit včetně
stanovení omezujících podmínek pro výstavbu je velmi důležitou částí zadání,
protože jejich území představují v řešeném území, s velkým podílem přírodních a
přírodě blízkých ploch, enklávy potenciální možné zástavby.
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Preventivní hodnocení se zabývá pohledem na vesnické osídlení podle významu
sídel v obrazu krajiny a podle přítomnosti hodnot urbanistické struktury a lidové
architektury. Jsou navrženy regulativy výstavby, které jsou konfrontovány
s existujícími územními plány obcí. Navržené regulativy rámcovým způsobem
usměrní charakter a rozsah rozvoje obce.
Preventivní hodnocení je vyžitelné v pořizování ÚPP a ÚPD. Aspekty krajinného rázu
budou uplatňovány v územně analytických podkladech obcí – podkladech pro rozbor
udržitelného rozvoje území, kde v příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou jako
sledované jevy uvedeny „oblast krajinného rázu a její charakteristika, místo
krajinného rázu a jeho charakteristika“ a další položky, které s charakterem krajiny
souvisejí. Tyto podklady budou využity při tvorbě územních a regulačních plánu
Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., odst. (1) f) obsahuje územní plán
„koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití. Dle přílohy č. 11 k této vyhlášce obsahuje regulační plán
„podmínky pro ochranu hodnot charakteru území“ .
Zákon č. 186/2006 Sb. - změnový zákon – řeší posuzování krajinného rázu tak, že
otázky ochrany krajinného rázu spolu s dalšími požadavky na ochranu krajiny budou
vyřešeny v průběhu zpracování a projednání územního nebo regulačního plánu,
v jehož funkčních a prostorových regulativech se objeví i požadavky ochrany
krajinného rázu (typy, výšky objektů, koeficienty využití území atd.). V současné době
platné územní plány takové prostorové regulativy nemají (a doposud je ani mít
nesměly) a proto se tato úprava nemůže vztahovat na územní řízení záměrů, které
jsou v souladu s takovými platným plány a vliv na krajinný ráz je nutno posuzovat.
V případě platných regulačních plánů tato úprava však musí platit. I nadále tak budou
orgány ochrany přírody využívat dvou základních typů materiálů zabývajících se
ochranou krajinného rázu. Hodnocení území z hlediska krajinného rázu (preventivní
hodnocení) se bude využívat při tvorbě územně analytických podkladů, event. při
tvorbě územní studie.
V současné době platné územní plány takové prostorové regulativy nemají (a
doposud je ani mít nesměly), a proto se tato úprava nemůže vztahovat na územní
řízení záměrů, které jsou v souladu s těmito platnými plány, a vliv na krajinný ráz je
nutno posuzovat. V případě platných regulačních plánů tato úprava však musí platit. I
nadále tak budou orgány ochrany přírody využívat dvou základních typů materiálů
zabývajících se ochranou krajinného rázu.
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Na ukázku uvádím pár fotografií z průzkumů, zachycující odlišnosti osídlení ve
vybraných CHKO :

obr. 1 – Holany z jihu (CHKO Kokořínsko).

obr. 2 – Údolí Vinařic s dominantou Bacína vytváří jednu z nejpůsobivějších prostorů
českého krasu.

obr. 3 – Pohled na Karlštejn přes Poučník (CHKO Český kras).
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obr. 4 – Prostřední Žďár (CHKO Český les).

obr. 5 – Prostor Louky na zvlněném terénu svahů vytvářejí nad Folmavou pozitivní prvek
krajinné scény.Střední Žďár (CHKO Český les).

3.2 Generel krajinného rázu
Jako druhý příklad práce bych uvedla zpracování Generelu krajinného rázu
Jihočeského kraje ( jednalo se o celé území kraje včetně velkoplošných zvláště
chráněných území ). Studie měla tři cíle:
1/ Vyhodnocení krajinný ráz kraje s cílem vymezit oblasti a místa krajinného
rázu na regionální úrovni a vytvořit tak podklad pro řešení problematiky
ochrany krajinného rázu v nástrojích územního plánování. Jedná se
především o úkol identifikovat jevy nezbytné pro koordinaci územně
analytických podkladů (ÚAP) kraje a obcí. Jedná se především o identifikaci
„oblastí krajinného rázu“ (ObKR) a o definici jejich přírodní, kulturní a
historické charakteristiky. Aby bylo možno definovat jednotlivé charakteristiky
hodnoceného území a jednotlivých ObKR a dojít tak ke znakům, které
spoluurčují ráz krajiny, je třeba věnovat pozornost nejenom přírodním
podmínkám, ale také kulturnímu a historickému vývoji, přítomnosti lokalit
s cenou architekturou, přítomnosti dochované lidové architektury, soustředění
lidové architektury v regionech a rozboru krajiny z hlediska krajinných typů
(krajinářské hodnocení) a z hlediska přítomnosti území s krajinářskoestetickými hodnotami a harmonickým měřítkem. Součástí rozboru
jednotlivých ObKR je i návrh ochranných opatření sloužící k zachování a
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ochraně identifikovaných znaků a využitelný v tvorbě ÚPP a ÚPD, v činnosti
orgánů ochrany přírody na území části kraje.
2/ Vyjasnění koordinace různých pohledů na charakter krajiny a na hlavní
znaky jejího obrazu, resp. krajinné scény. Jedná se o využití již zpracovaných
materiálů, jakými jsou krajinné typy dle ZÚR Jihočeského kraje, typologie
krajiny dle Löw a spol., preventivní hodnocení krajinného rázu velkoplošných
ZCHÚ a krajinářské hodnocení zpracované v rámci Generelu krajinného rázu.
/ Vzájemná koordinace mezi Generelem krajinného rázu a Zásadami
územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR), neboť tyto dokumenty mají
zřetelné vazby (ZÚR se bude odkazovat na Generel krajinného rázu).

4 Návrh postupu zpracování metodiky
Závěrem v jednotlivých bodech uvádím představu návrhu postupu zpracování své
disertační práce :
1. Stanovení kritérií pro vymezení odlišných krajinných typů na základě
dostupných typologických členění krajiny (je možno využít jak celostátní
materiály, tak materiály jednotlivých krajů), jakými je Typologie krajiny (Löw),
biogeografické členění krajiny (Culek), geomorfologické členění krajiny
(Demek), území se shodným krajinným typem jednotlivých krajů.
2. Stanovení odlišných typů venkovských sídel dle struktury, topografie,
charakteru zástavby a vývojových aspektů.
3. Identifikace znaků vztahu sídel a krajiny, regionálních atributů a hodnot
přijímaných obyvatelstvem.
4. Stanovení modelových příkladů
v rozdílných typech krajiny

rozdílných

typů

venkovských

sídel

5. Zobecnění poznatků do seznamu nástrojů (toolbox) pro identifikaci znaků a
hodnot.
6. Zobecnění poznatků do základních kroků metodického postupu k identifikaci,
klasifikaci a vyhodnocení venkovských sídel.

252

Člověk, stavba a územní plánování 4

LITERATURA:
[1]
HRONOVSKÁ, K.: Problematika vztahů krajinných typů a struktury vesnického
osídlení, Studie k doktorské práci, 2009.
[2]
Rada Evropy.::ETS 176 - Evropská úmluva o krajině, 2000.
[3]
Vorel, I., Kupka, J., Hronovská, K. , Vorlová, J.: Preventivní hodnocení
krajinného rázu CHKO Český les, 2007.
[4]
Vorel, I., Vorlová, J., Kupka, J., Kibic, K., Hronovská, K., Pospíšil, F.,
Wranová,A.: Preventivní hodnocení území CHKO Kokořínsko z hlediska
krajinného rázu, 2008.
[5]
Vorel, I., Vorlová, J., Kupka, J., Kibic, K., Hronovská, K., Pospíšil, F.,
Wranová,A.: Preventivní hodnocení území CHKO Český Kras z hlediska
krajinného rázu, aktualizace 2008.
[6]
Vorel, I., Vorlová, J., Kupka, Hronovská, K.: Preventivní hodnocení území
Dokeska z hlediska krajinného rázu, 2007.
[7]
Vorel, I., Vorlová, J., Kupka, Hronovská, K., Sklenička, P., Bukáček, R.,
Bukáčková, P.: Studie vyhodnocení krajinného rázu na území středočeského
kraje, I.část-2008, II.část-2009.
[8]
Vorel, I., Vorlová, J., Kupka, Hronovská, K., Pospíšil, F., Sklenička, P.,
Vyhnálek, V.:: Generel krajinného rázu Jihočeského kraje, 2009.

253

Člověk, stavba a územní plánování 4

Doprava a životní prostředí
Transport and Environmental
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ABSTRAKT:
Doprava je proces, který je starý jako samo lidstvo. Už od počátku se lidé potřebovali
přesouvat za lepší potravou, teplejším podnebím apod. Nejstarším prostředkem tak
byla síla lidských nohou, následovaná využitím síly zvířat a s příchodem průmyslové
revoluce začali lidé využívat síly strojů.
Právě v této době začala doprava jako proces mít negativní vliv na životní prostředí,
který se neustále zvětšoval a životní prostředí ovlivňoval stále negativněji.
V současné době je doprava jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí
jak v ČR, tak ve většině států světa.
Následující příspěvek v první části stručně seznamuje právě s různými negativními
vlivy, jež doprava na životní prostředí má. Nejde ale vždy jen o různé emise
škodlivých plynů, ale také o hluk, vibrace, zábor zemědělské půdy apod.
Druhá část článku se soustředí na různá možná východiska, která by mohla tento do
budoucna neúnosný stav řešit. Podobné návrhy však mnohdy existují pouze na
papíře a jejich uvedení v život je mnohdy značně problematické.
ABSTRACT:
Transport is a process which is as old as humanity itself. From the beginning, people
need to move for a various reasons. The oldest ways of transport were force of
human legs, followed by using of animal power and with beginning of Industrial
Revolution people began using the power of machines.
Right in this time the transport started to have a negative impact on the environment.
This impact is constantly growing till today. Nowadays the transport is one of the
largest polluters of the environment in both the Czech Republic and in most countries
of the world.
Next article in its first part briefly introduces with different negative impacts that
transport has on the environment, which aren’t just emissions but also noise,
vibrations etc.
The second part focuses on the various possible solutions which could in the future
this situation solve. As we will see these proposals are often only on the paper since
its entry into life is very problematic.
Úvod
Doprava v moderní a vyspělé společnosti je jedním z hlavních faktorů jejího dalšího
úspěšného rozvoje. Pojem doprava znamená přesun osob, materiálů nebo

254

Člověk, stavba a územní plánování 4

v přeneseném významu také informací z jednoho místa na jiné v daném čase a lze ji
dělit podle nejrůznějších kritérií. Viz [1], str. 15.
Ve státech s rozvinutým hospodářstvím, mezi něž se Česká republika počítá, je
doprava jedním z hlavních faktorů, které se podílejí na znečišťování životního
prostředí. Na tomto znečišťování má největší podíl doprava silniční, jež se na tomto
procesu podílí plynnými exhalacemi, ale též hlukem a masivním záborem půdy.
1 Trocha historie
Doprava sama o sobě ovlivňovala životní prostředí už od počátku. Člověk pro
dopravní procesy potřeboval zabrat půdu na komunikace. S tím spojený byl růst
nových měst podél cest a další nárůst dopravy.
Průmyslová revoluce v 18. století přinesla zásadní změny a to i pro obor dopravy.
Sílu zvířat začala nahrazovat síla strojů, nejdříve parních. Stroje pak měly na životní
prostředí nemalý vliv, ačkoliv zpočátku to nebyl vliv tak zásadní, protože dopravních
procesů nebylo mnoho.
Největší nárůst dopravy byl zaznamenán po II. světové válce. V České republice byl
největší nárůst zaznamenán po roce 1989 a to jak v přepravních procesech
(množství přepraveného zboží a lidí), tak v nárůstu počtu registrovaných vozidel.
Pokročila taktéž výstavba nových komunikací, zejména dálnic a rychlostních
komunikací, jejichž stavba znamená velký zábor (zemědělské) půdy.

obr. 1 – Vývoj počtu obyvatel a počtu osobních automobilů v Česku [2]

2 Vliv dopravy na životní prostředí
Vlivem dopravy na životní prostředí je nutné se dnes zabývat více než kdy předtím.
S narůstajícími přepravními výkony zvláště v silniční dopravě roste i negativní vliv
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těchto procesů na životní prostředí. V následujících podkapitolách jsou stručně
rozebrány dva nejdůležitější vlivy na životní prostředí. Další jevy, jako znečišťování
vod a půd, zábor půdy nebo dopravní nehody, jež mají na životní prostředí taktéž
vliv, není možné v tomto krátkém příspěvku blíže rozebírat.
2.1 Emise nebezpečných plynů
Asi největší negativní vliv na životní prostředí má doprava v oblasti emisí
nebezpečných plynů, zejména pak oxidu uhličitého, oxidů dusíku, uhlovodíků, olova
a mnoha dalších. Přitom nejvíce těchto plynných emisí má na svědomí automobilová
doprava.

CO2
CO
NOx
N2O
CH4
SO2
částice
Pb

2000

2004

2005

2006

2007

2008

12 252,0
278,4
96,8
1,4
1,8
1,7
4,9
0,1

16 700,0
235,6
95,5
2,3
1,8
2,4
5,7
0,0

18 191,0
232,8
101,6
2,4
1,9
0,6
6,3
0,0

18 514,0
213,1
97,1
2,5
1,8
0,6
6,4
0,0

19 629,0
204,2
94,2
2,5
1,7
0,7
6,6
0,0

19 1870,0
185,1
88,0
2,4
1,6
0,6
6,3
0,0

tab. 1 – Celkové emise z dopravy (tis. tun) [2]

Oxid uhličitý (CO2) sice nemá na lidské zdravý výraznější negativní vliv, ačkoliv
dýchat se rozhodně nedá, je ale nebezpečným skleníkovým plynem. Ve vyspělých
zemích je doprava jedním z největších producentů tohoto plynu. Až 80% celkového
produkovaného množství tohoto plynu z dopravy připadá na dopravu automobilovou,
zatímco na dopravu železniční, resp. její trakci motorovou, připadá něco kolem 4%
celkové produkce.
2000
Doprava celkem
Individuální automobilová
doprava
Silniční veřejná osobní
doprava včetně autobusů
MHD
Silniční nákladní doprava
Železniční doprava (motorová
trakce)
Vodní doprava
Letecká doprava

2004

2005

2006

2007

2008

12 252

16 700

18 191

18 514

19 629

19 187

7 215

9 266

9 791

9 697

10 165

9 796

1 121

1 637

1 868

2 009

2 149

2 188

2 937

4 421

5 132

5 489

5 819

5 769

326

285

270

260

298

289

16
637

19
1 072

15
1 115

19
1 040

15
1 183

15
1 130

tab. 2 – Celkové emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (tis. tun) [2]
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Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. V přírodě je
přítomen v nepatrném množství a na rozdíl od oxidu uhličitého je považován za
neškodný vůči neživé přírodě. Ovšem vůči živým organismům je značně jedovatým
plynem. Tato jedovatost je způsobena jeho schopností vázat se na krevní barvivo
(hemoglobin) a následně pak znemožnit přenos kyslíku z plic do tkání. [3]
Jedním z největších producentů tohoto plynu je opět doprava. Z celkového množství,
které doprava produkuje, opět největší procento připadá na silniční dopravu.
V případě CO je to téměř 98% veškerých emisí. Ve městech se pak toto číslo blíží
téměř 100%.
Emitované množství tohoto plynu, i dalších, se dá redukovat užitím katalyzátorů
výfukových plynů, které se dnes v automobilech užívají zcela standardně, což vede
k redukci vypouštěných plynů o 60-90%. Jejich účinnost je ale odvislá od různých
faktorů, z nichž nejdůležitější jsou rychlost vozidla a zahřátí motoru. Běžně se uvádí,
že dnes používané katalyzátory začínají efektivně fungovat až po ujetí přibližně 4km.
První 4km tak většina výfukových plynu jde přímo do ovzduší bez efektivního
přefiltrování. Přitom většinou je těchto prvních několik kilometrů ujeto právě uvnitř
intravilánů měst. [4]
2000

2004

2005

2006

2007

2008

Doprava celkem

278 382

235 649

232 772

213 074

204 212

185 102

Individuální automobilová
doprava

182 409

129 077

114 123

95 383

93 378

84 180

Silniční veřejná osobní
doprava včetně autobusů
MHD

11 550

15 122

17 161

17 904

17 213

17 072

Silniční nákladní doprava

81 707

88 421

98 671

97 062

89 613

80 843

2 052

1 795

1 697

1 638

1 874

1 818

99
565

118
1 116

99
1 021

118
969

99
1 035

99
1 090

Železniční doprava (motorová
trakce)
Vodní doprava
Letecká doprava

tab. 3 – Celkové emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy (tis. tun) [2]

Oxidy dusíku (NOx) jsou sloučeniny s dusíkem. Některé z nich dusíků jsou hlavními
složkami tzv. suchého smogu, což je smog s příměsí ozónu (často nazývaný podle
častého místa výskytu jako losangeleský nebo letní smog), protože přízemní ozón
vzniká především oxidací právě těchto oxidů. [5]
Oxidy dusíku pak hrají také velmi výraznou roli, spolu s oxidy síry, při tvorbě tzv.
kyselých dešťů a všechny oxidy dusíku při vyšších koncentracích přispívají k pocitu
dušení resp. k nucení kašlat a zvyšují riziko onemocnění dýchacích cest.
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2000

2004

2005

2006

2007

2008

Doprava celkem

96 791

95 490

101 560

97 103

94 212

88 019

Individuální automobilová
doprava

41 543

27 360

24 490

19 584

18 353

16 459

Silniční veřejná osobní
doprava včetně autobusů
MHD

9 943

14 094

16 507

17 163

17 380

16 566

Silniční nákladní doprava

39 274

46 802

53 385

53 524

50 923

47 246

Železniční doprava - motorová
trakce

3 526

3 085

2 915

2 814

3 221

3 124

Vodní doprava

170
2 335

203
3 946

170
4 093

203
3 815

170
4 165

170
4 454

Letecká doprava

tab. 4 – Celkové emise oxidů dusíku (NOx) za jednotlivé druhy dopravy (tis. tun) [2]

2.2 Hluk a vibrace
Doprava na životní prostředí působí nejen emisemi škodlivých plynů a prachových
částic, ale též hlukem a vibracemi. Z definice vyplývá, že hluk je zvuk, škodlivý svou
nadměrnou intenzitou. Jeho účinek je subjektivní (podle člověka), ale objektivně se
dá jeho intenzita změřit. [7]
Podíl jednotlivých druhů dopravy na produkci nadměrného hluku je odlišný od podílu
v produkci škodlivých plynů. I zde je sice hlavním producentem automobilová
doprava, zvláště pak těžká nákladní automobilová doprava, ale také železniční
doprava je významným producentem hluku a vibrací. Jedoucí vlak dosahuje až o
30 dB vyšších intenzit, než doprava silniční (např. jedoucí vlak až 90 dB). Svůj podíl,
a to nezanedbatelný, má i doprava letecká (startující letadlo může mít intenzitu až
120 dB).
Hluk a vibrace nemají na svědomí pouze samotná vozidla, svou roli hrají i jiné
faktory. Předně je to infrastruktura, po níž se vozidla pohybují. Kvalitní infrastruktura
vede k omezení negativních důsledků hluku na lidský organismus a zdraví a naopak.
Mezi zdroji hluku je doprava na prvním místě. Dalšími významnými zdroji jsou pak
průmysl, stavební činnost, veřejné produkce (hudební či jiné) a hluk spojený
s bydlením. Toto prvenství má doprava jednoznačně ve velkých městech, kde navíc
působí i na velký počet obyvatel.
Hluk má na lidské zdraví jednoznačně negativní vliv. Lidské tělo reaguje na hluk
spuštěním různých mechanismů, které jsou pro pohodlí člověka jednoznačně
nepříjemné a z dlouhodobého pohledu škodlivé (např. zrychlený tep, pocení, zvýšený
krevní tlak apod.). Dlouhodobým fyzickým následkem pak může být dokonce až
ztráta sluchu. Ta může nastat nejen při vystavení sluchu vysokým hlukovým
hladinám (okolo 130 dB), ale i při dlouhodobém vystavení běžným hladinám hluku
(např. 70 dB, což je běžný denní hluk hlavní silnice).
Nicméně lidské tělo na hluk nereaguje pouze fyzicky, ale důležitá je i psychická
reakce. Dlouhodobé vystavení hluku může přinést nejen únavu, depresi, rozmrzelost
či snížení výkonnosti, ale navíc i nespavost, agresivitu nebo ztrátu paměti.
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obr. 2 –Strategická hluková mapa silnic [6]

obr. 3 –Strategická hluková mapa železnic [6]

Hluk jako fyzikální jev se dá relativně dobře měřit a jeho intenzita se dá také spočítat.
Na základě takto provedených měření a výpočtů se poté mohou navrhovat různá
dílčí opatření, která by negativní účinky hluku co nejvíce omezila. Tato opatření
mohou být různého charakteru a jejich výčet není předmětem tohoto článku.
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3. Příklady přístupů k řešení problémů kolizí dopravy a životního prostředí
Česká republika má schválenou tzv. Dopravní politiku, která sama konstatuje, že je
nezbytné „omezovat vliv dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu
s principy trvale udržitelného rozvoje“. [8]
Zároveň je zde ale konstatováno, že v dělbě přepravní práce mezi jednotlivými druhy
dopravy neexistuje rovnováha. Automobilová doprava velmi nabírá na síle, což je jev
negativní a je nutné jej řešit a to nejen z hlediska ohrožení funkčnosti celého
dopravního systému, ale také kvůli velkým negativním vlivům na životní prostředí. [8]
Do budoucna je nutné podporovat dopravní systémy příznivé k životnímu prostředí,
mezi něž individuální automobilová doprava nepatří. Jedná se o upřednostňování
používání veřejné hromadné dopravy a zavádění integrovaných dopravních systémů
spolu se zaváděním ekologicky šetrných dopravních prostředků. Nicméně důležité
také je, aby se na tuto potřebu připravili sami dopravci. Právě připravenost zvláště
železničních dopravců je naprosto nedostatečná a nereaguje na současné
požadavky cestující veřejnosti, což vede k přechodu mnoha cestujících právě
k automobilové individuální dopravě.
Dopravní politika ČR na tyto problémy sice reaguje, ale uvádění jednotlivých opatření
do praxe je v podmínkách ČR pomalé, nepružné a v mnoha případech provázené
přinejmenším podezřeními z korupčního jednání. Přitom na západ od našich hranic
existují zajímavé příklady řešení těchto problémů.
3.1 Programy Marco Polo a Marco Polo 2 [9], [10]

obr. 4 – Logo programu Marco Polo [10]

Program Marco Polo (MP) a Marco Polo II (MP2) je stručně řečeno snaha Evropské
unie o rovnoměrné rozdělení nákladů mezi jednotlivé druhy dopravy. Jedná se o
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 923/2009 (MP2) a o Nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 1693/2006 (MP).
Primárním cílem celého programu je omezit dopravní zácpy na silnicích, zlepšit
působení systému nákladní dopravy uvnitř Společenství z hlediska životního
prostředí a posílit intermodalitu (kombinace různých druhů dopravy). Principem bylo
podporování různých akcí na poli nákladní dopravy a logistiky, které by k těmto cílům
vedly.
Jednoduše řečeno, program Marco Polo je zaměřen na přesouvání nákladů
z přetížených dálnic na jiné druhy dopravy, především železnice, námořní a říční
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přepravy. Heslem prvního programu, který skončil z koncem minulého rozpočtového
období, bylo „prostě přesuňte náklad pryč ze silnic, a to co nejvíc“.
Samozřejmě že tento program má značnou řádku kritiků. Ti jsou především z řad
autodopravců, jichž by se daná opatření mohla dotknout nejvíce. Ti argumentují tím,
že Evropská unie ze svých peněz podporuje železniční dopravu, kde většinu
nákladní přepravy ovládají stále bývalí národní přepravci. Dalšími argumenty jsou
také ztráta pracovních míst a růst nezaměstnanosti nebo prodloužení doby přepravy
zboží.
Pravdou je, že některé tyto argumenty jsou samozřejmě oprávněné, nicméně
neustálý nárůst podílu nákladní automobilové dopravy a její negativní vliv na životní
prostředí, neustálé dopravní komplikace a nutnost stavby a rozšiřování stávajících
komunikací proti duchu trvalé udržitelnosti na jedné straně a někdy nevytíženosti
modernizovaných železničních tratí na straně druhé je samozřejmě problém, který je
třeba řešit a to co nejdříve a zřejmě i velmi radikálně.
3.2 Město Houten, provincie Utrecht, Holandsko
Zajímavým projektem z pohledu trvale udržitelného rozvoje a vlivů dopravy na životní
prostředí je město Houten. To má necelých 50 000 obyvatel a leží velice blízko
velkého města Utrecht. [11]

obr. 5 – Město Houten vypadá z ptačí perspektivy jako motýl [12]

Houten byla malá vesnice s asi 3 000 obyvateli, která byla ve 20. století vybrána, aby
se stala místem růstu. Tento usměrněný růst měl postupně ulehčit tlaku, který byl ze
strany bydlení vyvíjen na samotný Utrecht. Už v prvotních fázích bylo město
plánováno s preferencí cyklistické a veřejné dopravy. Houten má vlastně dvě centra
a v každém se nachází železniční stanice. Železnice sváží obyvatele za prací do
Utrechtu a je obyvateli preferována, k čemuž napomáhá i preference tohoto druhu
dopravy ze strany státních institucí. K zastávkám vlaků se pak nejlépe obyvatelé
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dostávají právě cyklistickou dopravou, pro které byly v centru vytvořeny příhodné
podmínky.
Dosaženo tohoto bylo díky několika faktorům. Prvním pochopitelně je, že
v Nizozemsku je cyklodoprava preferována velmi dlouho. To je zase dáno tím, že
celé Nizozemsko je velmi chudé na kopce, neřkuli hory. Svou roli hrají také mírné
zimy, během nichž lze kolo využívat zcela bez problémů. V Houtenu bylo preferenci
cyklistů pomoženo ještě více. Město je vlastně „uzavřeno“ vnějším městským
okruhem, který slouží pro silniční dopravu. Uvnitř města jsou ale ulice navrženy
záměrně tak, aby byly co možná nejužší a co možná nejklikatější, aby zde
automobily nemohly jezdit rychle. Navíc průjezd městem z jednoho konce na druhý je
prakticky nemožný a pro takovéto spojení je třeba použít už zmíněný okruh. Zatímco
automobil tedy musí vyjet klikatými uličkami na okruh a poté objet celé město,
cyklista může bez problémů projet centrem města.
Tento projekt je z pohledu omezování vlivů dopravy na životní prostředí velmi
zajímavý, ale jeho realizace v našich podmínkách naráží na mnoho problémů,
počínaje samozřejmě kopcovitým terénem mnoha měst a konče absencí
cyklistických tras v centrech měst, resp. jejich roztříštěnému rázu. Nutná by
samozřejmě byla také podpora ze strany zaměstnavatelů (např. vybudování krytých
stání pro kola či sprch a šaten pro dojíždějící zaměstnance).
3.3 Mýto ve městech
Mýto ve městech je v současné době velmi diskutovanou záležitostí. Nárůst
automobilové dopravy je ve městech velmi problematický, protože většinou není
technicky zcela možné zvýšit kapacity komunikací, ale ani kapacity parkovacích
stání. Zavedení mýta v městském prostoru má sloužit hlavně snížení poptávky po
vjezdu do města ze strany návštěvníků, kteří místo toho mají využít systémů
hromadné dopravy. Nicméně to klade důraz jak na zkvalitnění právě systémů
městské hromadné dopravy, tak na vybudování ploch pro odstavení automobilu
s dobrou návazností na MHD a také na přiměřenou výši mýtného. [13]
Mýto je v současné době řidičskou veřejností většinou považováno za velmi
nepopulární opatření a setkává se z mnoha protesty ze strany těchto ukřivděných
automobilistů. Ti argumentují tím, že už tak platí za to, že automobil vůbec užívají,
navíc nekvalitní výběr může vést k dopravním zácpám. Právě problematický výběr
mýta je asi nejčastější protiargument, hned za ním pak následuje ona nepopularita
tohoto kroku v očích voličské veřejnosti, která to politikům, jež mýto zavedou
v dalších volbách může tak zvaně „spočítat“ jejich nezvolením.
Nicméně jsou v Evropě města, kde mýto funguje. Příkladem může být Londýn,
Stockholm nebo Paříž. Právě Londýn je asi nejznámější příklad. Londýnská doprava
byla už v podstatě neudržitelná a její zpoplatnění bylo jediným možným řešením.
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Závěr
V současném světě je doprava proces, který je velmi důležitý a potřebný a bylo by
naivní předpokládat, že do budoucna bude jeho význam klesat.
S narůstajícím množstvím přepravních procesů však také roste jejich vliv na životní
prostředí. Týká se to bohužel hlavně automobilové dopravy, jež je v celé Evropě
značně rozšířená. Lidé, jež tuto dopravu používají, pochopitelně neradi slyší
argumenty proti svému pohodlnému způsobu přepravy, který negativně působí, ať už
si to připouští nebo ne, také na ně a na jejich okolí.
Proti těmto názorům je potřeba aktivně vystupovat. Je potřeba uvádět do praxe
podobné programy, jakým je například program Marco Polo, do budoucna je také
nutné zavádět mýto ve městech, ať je to krok jakkoliv nepopulární a mnoha lidem se
nezamlouvající. Ruku v ruce s těmito represivními opatřeními však musí jít i opatření
motivační. Je nutné cestující motivovat k tomu, aby využívali systémů hromadné
dopravy. Taková motivace by však neměla mít podobu příkazu, ale spíše by měla
směřovat ke zkvalitnění těchto systémů. Aby systémy (M)HD byly rychlejší,
ekologičtější, efektivnější než systémy individuální. Musí však být také dostatečně
pohodlné jak užitím moderních vozidel, tak nabídkou taktových intervalů, a cenově
výhodné.
Bohužel ačkoliv se v hromadné dopravě provedlo množství pozitivních změn (např.
integrované systémy, taktová doprava), stále ještě je nutné mnoho dalších věcí
zlepšit tak, aby co nejvíce cestujících bylo motivováno si zvolit právě tento druh
dopravy.
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ABSTRAKT:
Kvalita prostředí našich sídel, jejich veřejných i soukromých prostorů, ale i kvalita a
fungování celých sídelních struktur, jsou stále více a zřetelněji ovlivňovány dopravou.
Doprava je tak jednou z klíčových složek každého sídla a zůstává dlouhodobě
významným hráčem v procesu utváření nejen sídel samotných, ale také vyšších
územních celků.
Optimálně fungující dopravní infrastruktura, správná koordinace a kooperace
jednotlivých dopravních systémů, to vše přispívá k dobrému fungování všech
ostatních složek urbanistické struktury. V opačném případě, není-li doprava
v souladu s procesem urbanizace a změn ve struktuře osídlení a sídel, stává se
výrazným limitem rozvoje, bariérou a zátěží životního prostředí. Pro kvalitní návrh
dopravního systému je nutné znát nároky, které na něj budou kladeny, jako je
intenzita dopravy, zvláště dopravy generované územím.
Jedním ze základních předpokladů zlepšení kvality dopravní obslužnosti našich sídel
je mimo jiné kooperace urbanistů a dopravních a městských inženýrů ve všech fázích
plánování území i na úrovni projektování staveb.
ABSTRACT:
The environmental quality of our towns and their public and private spaces, but even
the quality and functioning of entire settlement structures, are more and more
influenced by transport. Consequently, transport is one of the very key components
of every town and in the long term perspective it remains an important factor in the
forming process not only of towns themselves, but also of upper territorial units like
conurbations and regions.
Optimal functioning of transport infrastructure, proper coordination and cooperation of
individual traffic systems – all of this contributes to correct operation of all other
components of urban structure. If it be to the contrary, i.e. if transport does not accord
with the urban development process and with the process of changes in settlement
structure and towns themselves, it becomes a considerable limitation of another
progress, a barrier and a charge for the environment. During creation of a transport
system project, it is necessary to know all demands and requirements which will be
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made on it, like volume of traffic, especially traffic generated by existing and
developing areas.
One of the fundamental preconditions for improving the quality of transport services
in our settlements is (among others) also cooperation between urban planners and
transport or city engineers in all phases of urban planning and also on the level of
construction designing.

1 Doprava jako součást trvale udržitelného území
Trvalý nárůst dopravy a dosud spíše marné snahy o snížení jejích negativních
dopadů na fungování a prostředí sídel i celých sídelních struktur, představuje
problém celosvětový. Také u nás doprava stále ovlivňuje kvalitu života a především
obytného prostředí v našich městech i v širším území a je otázkou, kdy a jakými
prostředky se tento trend podaří zvrátit.
1.1 Složky urbanistické struktury a jejich vzájemné interakce
Každé sídlo i celá struktura osídlení, aglomerace, regiony, jsou „živými organismy“,
které se neustále proměňují, plynule rozvíjejí, a to ve jak své formě, tak i ve své
náplni. Jejich jednotlivé složky a součásti jsou v nepřetržité interakci, vytvářejí
vzájemné vazby, ovlivňují jedna druhou, determinují se. Na rozdíl od jednotlivých
staveb, domů, které lze považovat v podstatě za „uzavřené systémy“, u nichž
dokážeme zodpovědně a s relativně velkou přesností popsat a odhadnout procesy,
které v nich budou probíhat, a většinu procesů jsme schopni i cíleně ovlivnit,
v případě sídel či širších urbanistických celků musíme hovořit o „systémech
otevřených“. Jedná se o systémy a soustavy složité a komplexní do té míry, že celou
řadu procesů v nich probíhajících nejsme schopni předvídat, popsat a především
nejsme „z vnějšku“ schopní vůbec ovlivnit, a pokud ano, pak jen velmi sporadicky.
Znalost jednotlivých složek urbanistické struktury a území je tedy základním
předpokladem pro pochopení jejich vzájemných vztahů a zároveň předpokladem pro
jejich plánování. Každé území resp. urbanistická struktura jsou tvořeny jednak
složkami hmotného, tedy fyzického prostředí, a dále složkami prostředí sociálního.
Hmotné prostředí, prostorová struktura zástavby či krajiny, uspořádání jednotlivých
přírodních složek nebo funkční skladba území, představuje prostředí neživé a
z krátkodobého hlediska v podstatě velmi stabilní, neměnné. Toto hmotné prostředí
je však naplněno lidmi a s nimi spojenými a jimi ovlivňovanými procesy živými,
dynamickými, trvale proměnnými.
Prostorová struktura území vyplývá zpravidla více či méně z daností morfologie
terénu, utváření krajiny a daných přírodních složek. Sama však dále ovlivňuje
například funkční uspořádání urbanistické struktury, ovlivňuje distribuci jednotlivých
funkcí v prostoru, lokalizaci obytných souborů, míst rekreace, ale třeba také trasování
dopravních komunikací. Prostorové a funkční vazby mají pak zpětně vliv na sociální
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strukturu území, na preference jednotlivých sociálních skupin obyvatel, kvalitu jejich
soužití a míru identifikace se s daným místem, s daným hmotným prostředím.
1.2 Vliv urbanistické struktury na objem dopravy a řešení dopravních systémů
V době, kdy se automobily staly nedílnou součástí veřejných i soukromých prostorů,
ulic, náměstí, parků, nábřeží řek, ale také vnitrobloků, zahrad, krajiny nebo
venkovského prostoru, kdy dopravní zácpy atakují znečištěním a hlukem nejen
centra našich měst, a kdy současná oblíbenost a dostupnost individuální
automobilové dopravy umožňuje vznik rozsáhlých monofunkčních celků
individuálního bydlení a komerčních zón ve volné krajině, je nezbytné chápat vztah
urbanistické struktury území a dopravní obslužnosti jako klíčovou oblast jak
plánování plošného rozvoje území, tak jeho regenerace.
Jak již bylo v úvodu naznačeno, doprava v území nikdy nepředstavuje autonomní
nezávislou složku. Je vždy v permanentním vztahu k ostatním složkám území, které
jí v mnoha ohledech ovlivňují a předurčují, stejně jako doprava do území zpětně
vstupuje jako limit jeho dalšího rozvoje a utváření.
Dopravní řešení a obsluha území, vedení tras dopravní infrastruktury a dopravních
systémů, dimenze komunikací, kapacity křižovatek, parkovacích a odstavných ploch
a další, musí být vždy řešeny v závislosti na konkrétních urbanistických podmínkách
příslušného území. Musí být respektovány širší i lokální vztahy v území, řešené na
různých úrovních, od struktury celého osídlení, přes soustavu sídel až po sídlo
samotné a jeho část. Je nutné vždy zohlednit nejen celkovou urbanistickou koncepci,
ale i veškerá specifická hlediska, současná i budoucí, která na chování dopravy, tedy
na objem generované dopravy a dělbu přepravní práce, mají resp. mohou mít za
daných okolností vliv. Jedná se především o skladbu a uspořádání jednotlivých
složek urbanistické struktury, od struktury prostorové, přes funkční až po charakter
jednotlivých provozních vazeb a vztahů a dále o nejrůznější spektrum specifických
faktorů, především kvalitativních (viz tab. 1).
Zohlednění positivního nebo naopak negativního vlivu jednotlivých urbanistických
podmínek území je pak důležitým předpokladem pro správné posouzení a navržení
příslušného dopravního systému.
vybrané charakteristiky

příklady

urbánní úrovně
osídlení

charakter sídelní struktury

•

(venkovské osídlení X městská aglomerace)

poloha daného území v rámci sídelní struktury

•

(v přímé vazbě na jádrové sídlo, příměstská zóna, samostatný „satelit“)

sídlo

•
•
něj
•
•

území v centrální části sídla nebo v přímé vazbě na něj
území v rámci některého z lokálních center nebo ve vazbě na
území v rámci předměstí
území na okraji sídla
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•

mikrostruktura daného území

struktury (skladba a uspořádání)
prostorová
struktura

•
•
•

funkční
struktura
provozní
vztahy a vazby

•

prostorová forma území

(lineární, radiálně okružní, pásová, rastrová, organická, kombinovaná)
prostorové uspořádání zástavby (kompaktní X rozvolněné)
konfigurace terénu (na rovině X složitá konfigurace terénu /
svažitost)

funkční uspořádání území

(koncentrace X rovnoměrné rozptýlení funkcí)

•

monofunkčnost X polyfunkčnost

•
•
•

dostupnost (počet přístupových cest)
vzájemné interakce (kooperace X konkurence)
provázanost dopravních systémů

specifické faktory
význam /
atraktivita

•

•
•
•
podmínky
dopravní
obslužnosti

význam a atraktivita daného území

(celostátní, nadregionální, regionální, celoměstský, lokální apod.)

•
•
•

atraktivita polohy území pro danou funkci
životní úroveň
kvalita životního prostředí
přístupnost pro pěší a cyklisty (kvalita přístupových cest)
kvalita dopravní obslužnosti MHD

(kvalita dopravních prostředků, cena a úroveň poskytovaných služeb)
kvalita dopravní infrastruktury (údržba, bezpečnost)

tab. 1 – Přehled vybraných urbanistických podmínek území, které mají resp. mohou mít vliv
na chování dopravy v území a volbu a uspořádání dopravních systémů

1.3 Technická řešení vs. preference obyvatel
Cesta k trvalé udržitelnosti území nevede ovšem pouze přes odpovědný přístup
k plánování a řešení fyzicky a provozně bezkolizní koordinace všech přítomných
složek v území. Hlavním předpokladem úspěšného fungování je samotný přístup
uživatelů území, jeho obyvatel, návštěvníků, k využívání území a především pak
jejich každodenní i dlouhodobé preference.
Automobil se stal symbolem vyspělé civilizace, kulturním fenoménem, pro řadu lidí
představuje standardní součást jejich domácnosti. Automobil nám otevřel nové
možnosti, zvýšil naší mobilitu v lokálním i globálním měřítku. Zásadně však také,
podobně jako železnice v 19. století, ovlivnil rozvoj našich měst, a zásadně změnil
vnímání jejich prostředí, jejich „image“.
Dokladem proměny zkresleného vnímání prostředí města prismatem dopravy,
především té automobilové, je současný obraz městské ulice. Ta je obvykle vnímána
na prvním místě jako koridor automobilové dopravy, naplněný kolony jedoucích nebo
parkujících automobilů, kde je chodcům vyčleněna pouze marginální část prostoru
úzkých chodníků podél fasád domů.
Snahou našich měst je dlouhodobě vytvářet optimální předpoklady pro preferenci
jiných druhů dopravy než je individuální automobilová doprava. Naše města více či
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méně úspěšně budují integrované systémy veřejné dopravy, postupně budují
cyklistické stezky, vytvářejí příznivé prostorové podmínky pro prostupnost území pro
pěší. Úspěšnost implementace opatření pro snižování individuální automobilové
dopravy v území však není závislá jen na dokonalosti technických nebo dopravněprovozních opatření. Dokud sami lidé, uživatelé území, nezačnou daná opatření
v plné míře respektovat a preferovat před svým mnohdy „pofidérním“ pohodlím,
dokud se lidé sami nenaučí dávat přednost ostatním druhům dopravy před svým
vlastním automobilem, zůstanou realizace a snaha o zavádění uvedených opatření
v podstatě bez sledovaného efektu.
2 Spolupráce urbanistů a dopravních specialistů
Obsluhu a životaschopnost každého urbanizovaného území dnes běžně zajišťuje
soubor nejrůznějších funkčních systémů a subsystémů, od technické infrastruktury
(zajišťující zásobování sídla hmotami, energiemi a zabezpečující distribuci
informací), přes systémy ekologické (jako například systém sídelní zeleně nebo
územní systém ekologické stability), systémy informační nebo orientační až po
systémy dopravní. Právě systémy dopravní kladou trvale jedny z nejvýznamnějších
nároků na využití prostorů území, jejichž struktury se většinou stávají nejen stále
plošně rozsáhlejšími, ale které se stávají komplexnějšími a tedy v požadavcích na
koordinaci jednotlivých činností také komplikovanějšími. V takové situaci si již
v podstatě nelze představit proces plánování území bez kooperace specialistů
z různých oborů, a především pak bez vzájemné spolupráce urbanistů resp.
odborníků na územní plánování a dopravních specialistů. Jedině tak lze zajistit
nezbytné předpoklady pro tvorbu kvalitních a funkčních územně plánovacích
dokumentů a zabezpečit tak dlouhodobě udržitelný rozvoj sídel i celých sídelních
struktur.
2.1 Plánování pro lidi
V rámci procesu plánování se stále zřetelněji ukazuje, jak obtížné je v území sladit
nejenom jednotlivé zájmy a požadavky resortní a legislativní, ale současně také
uspokojit zájmy společenské, estetické, ekonomické či environmentální. Právě proto
musí být proces územního plánování na všech úrovních v první řadě procesem
založeným na konsenzu, dohodě všech v daném území zainteresovaných stran,
veřejnosti, institucí a dotčených orgánů, zástupců samosprávy a dalších.
Přes úskalí hledání shody a kompromisů pro zajištění všech zájmů a uspokojení
všech zmiňovaných potřeb je nezbytné mít na paměti, že klíčovým předmětem
plánování území nejsou jeho fyzické složky a součásti, ale především lidé, kteří
v území žijí. Plánování fyzických součástí území, jeho prostorového či funkčního
uspořádání, koncepce krajiny a přírodních složek v území, nebo právě plánování
dopravní obslužnosti, to vše jsou nezbytné prostředky pro vytvoření předpokladů pro
rozvoj kvalitního životního a především pak obytného prostředí.
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2.2 Cíle územního plánování v oblasti dopravy: eliminace negativních dopadů
dopravy na území
Cílem složitého procesu územního plánování v oblasti dopravy na všech úrovních by
měla být na prvním místě eliminace negativních vlivů dopravy na území, na jeho
prostorové uspořádání, fungování a provozní vztahy, ale také na sociální a životní
prostředí. Přehled vybraných negativních vlivů dopravy na území je obsahem
následující tabulky:
vybrané negativní vlivy

příklady

Fyzické / prostorové

•
•
•

Provozní

•
•
•
•

Sociální / mentální

•
•
•
•

mentální bariéry v území
degradace veřejného prostoru jako sociálního prostoru
ztráta osobního kontaktu mezi lidmi, individuální přístup
nebezpečí úrazu, ohrožení života

Environmentální

•
•
•
•

hluk z dopravy
exhalace, znečištění ovzduší
kolize s přírodními složkami území
negativní vliv dopravních staveb na krajinný ráz

fragmentace území dopravními stavbami
nežádoucí prostorová dominance dopravních staveb
bariéry vizuálního vnímání území (bránění výhledů,
průhledů)
•
vysoký podíl zpevněných ploch
bariéra prostupnosti území
porušení přirozených provozních vazeb v území
vzájemné kolize jednotlivých funkčních systémů v území
nefunkčnost dopravních systémů (kolizní body, zácpy,
poruchy)

tab. 2 – Přehled vybraných negativních dopadů dopravy na území
(pozn.: pořadí v tabulce neurčuje důležitost)

2.3 Urbanistické zásady pro eliminaci negativních vlivů dopravy
Základním pilířem úspěšného procesu plánování území je konsistentní a intenzivní
spolupráce specialistů z mnoha oborů od urbanismu, přes sociální geografii, přírodu
a krajinu, až po dopravní a technickou infrastrukturu, a to od samého počátku
koncipování území. Cílem této spolupráce a činností s ní spojených by mělo být
eliminovat vzájemné konflikty jednotlivých oborových zájmů a požadavků na území a
předcházet tak negativním vlivům a nežádoucí dominanci některé ze složek území
nad ostatními.
Předpokladem pro optimální dopravní obslužnost území a jeho jednotlivých funkčních
složek a zařízení, je takové urbanistické uspořádání, které umožní vyvážené
rozdělení přepravní práce mezi různé typy dopravy, včetně pěší a cyklistické a dále
nevyvolá kumulování dopravní zátěže do určitých bodů struktury území. Negativní
tendence v dopravní obslužnosti lze sledovat například u výhradně monofunkčních
ploch a zařízení, jakými jsou nákupní a jiná komerční centra, kde je daná funkce
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koncentrována na jediném místě pro širší území, nebo monofunkční území pro
individuální rodinnou zástavbu, tzv. „satelity“ rodinných domů na okrajích velkých
měst, často pak na územích malých obcí a vesnic. Tato území postrádají často i ty
nejzákladnější vazby na systémy veřejné hromadné dopravy a postrádají vhodné
pěší nebo cyklistické napojení na jádrové území, leží daleko od center osídlení a jsou
tak odkázány téměř výhradně na individuální automobilovou dopravu, která
neúměrně zatěžuje širší území, krajinu.
Pro preventivní eliminaci negativních vlivů dopravy na území je potřeba již ve fázi
jeho koncipování a plánování uplatňovat velmi citlivé urbanistické zásady:


Posouzení investičních záměrů
Každý investiční záměr by měl být již v samotném počátku velmi pečlivě zvážen a
posouzen z hlediska současných i výhledových potřeb daného území, především
ve vztahu k velikosti daného území (sídla, aglomerace, regionu) a ve vztahu
k okruhu potencionálních uživatelů území (obyvatel, zákazníků, zaměstnanců).
Umístění záměrů neúměrných měřítku a individuálnímu charakteru území mohou
vést k jeho nevratné proměně a degradaci.



Polyfunkční uspořádání území
Funkční uspořádání koncipovat vždy jako polyfunkční, s rovnoměrnou distribucí
jednotlivých funkcí ve struktuře území. Koncentrace určité funkce do jediného
místa v rámci struktury území má za následek zvýšené nároky na přepravu a
vede k nevyváženosti dopravně-provozních vazeb.



Aproximita funkcí
Rozmístění funkcí, které vykazují velké nároky na těsné provozní vazby, jako je
např. vztah funkcí bydlení – práce – občanské vybavení – rekreace, integrovat
v rámci struktury území do polyfunkčních soustav, v nichž jsou jednotlivé funkce
rozmístěny ve vzájemné docházkové vzdálenosti, případně rychle a bezkolizně
dostupné cyklistickou resp. veřejnou hromadnou dopravou.



Vyloučení rozsáhlých monofunkčních ploch
Pečlivě zvážit umisťování především velkých monofunkčních záměrů, jakými jsou
například komerční zóny, logistická centra, rozsáhlé obytné soubory, které mají
výrazné nároky na objem generované dopravy jak v pohybu, tak v klidu.



Vzájemná kooperace jednotlivých funkčních typů území
Při koncipování funkční struktury území zohledňovat možnosti vzájemné
kooperace jednotlivých funkcí a využít tak efektu sdílené dopravy.
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Prostorová kompaktnost
Prostorovou strukturu území koncipovat přednostně do kompaktních celků
intenzivně využitých, které nebudou vyvolávat potřebu přepravy na velké
vzdálenosti.



Preference pěší a cyklistické dopravy
V rámci struktury území vytvářet optimální podmínky pro bezkolizní a přímou pěší
a cyklistickou dostupnost jednotlivých částí území, s cílem eliminovat prostorové i
provozní bariéry pohybu pěších a cyklistů.

3 Prognózy intenzit dopravy a jejich význam
Klíčovou součástí procesu územního plánování na všech úrovních je návrh systémů
dopravní infrastruktury a obsluhy území. Jedním z důležitých vstupních údajů pro
optimální návrh lokálních i nadmístních dopravních systémů, především pak systémů
pozemních komunikací, křižovatek, ploch pro dopravu v klidu a dalších dopravních
zařízení, je odhad objemu generované dopravy, který budou produkovat jednotlivá
území, respektive jednotlivé typy zástavby v nich.
Zatímco veškeré územně plánovací dokumenty obsahují zcela standardně velmi
přesné bilance kapacit jednotlivých systémů technické infrastruktury a na základě
těchto bilancí jsou pak s vysokou přesností dimenzovány jednotlivé distribuční
soustavy a zařízení, podobné posouzení pro infrastrukturu zajišťující dopravní
obslužnost území v našich podmínkách bohužel dosud najdeme jen zcela výjimečně.
Vzhledem k tomu však, že si v posledních letech především samotné obce začínají
uvědomovat vážnost negativních dopadů nevhodně a nedostatečně dimenzovaných
a koncipovaných dopravních systémů, vzrůstá postupně poptávka po odpovědném
řešení dopravní obslužnosti území a to právě na podkladě reálných odhadů intenzit
generované dopravy.
3.1 Projekt výzkumu „Metody prognózy intenzit dopravy generované
obchodními zařízeními a dalšími typy zástavby“.
Problematikou stanovení intenzity generované dopravy jednotlivými územími
s určitou funkční náplní a s konkrétním typem zástavby se v rámci programu
výzkumu Podpory udržitelného rozvoje dopravy zabývá projekt „Metody prognózy
intenzit dopravy generované obchodními zařízeními a dalšími vybranými typy
zástavby“, podporovaný Ministerstvem dopravy České republiky.
3.2 Cíle projektu výzkumu
Cílem projektu je vytvoření jednotné metodiky výpočtu dopravní produktivity
konkrétního území s danou funkční náplní, intenzitou využití a typem zástavby,
platnou v podmínkách České republiky, od území obytných, přes území určená pro
obchodní zařízení, administrativu, sport, kulturu, školství, až po území určených pro
výrobu nebo území skladovacích a logistických areálů.
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Výsledným výstupem řešeného projektu budou Technické podmínky Ministerstva
dopravy ČR, které budou obsahovat metodiku odhadu objemu generované dopravy
včetně konkrétních číselných údajů. Metodika umožní dopravním inženýrům,
urbanistům, ale i samosprávám měst lépe posoudit dopady jejich záměrů na
dopravní systém ve všech fázích územního plánování. V úrovni územního plánu lze
následně (za pomoci matematického modelu komunikační sítě) prognózovat intenzity
dopravy na navrhované komunikační síti, v úrovni studie pak prověřit kapacitu
komunikací, zejména křižovatek.
Struktura metodika je koncipována v následujících navazujících krocích (viz obr. 1):
1. Volba funkční kategorie území a typu zástavby, tedy přiřazení daného
posuzovaného území (plochy) vymezené v konkrétním územně plánovacím
dokumentu (podkladu, projektu) jedné nebo více funkčním kategoriím území a
příslušnému typu zástavby
2. Stanovení hodnoty výchozího ukazatele území charakterizujícího danou
funkční kategorii území a typ zástavby, a to pro různé úrovně územně
plánovací dokumentace (např. počet obyvatel, počet bytových jednotek, m2
prodejní plochy, apod.)
3. Odhad objemu generované dopravy jako funkce ukazatele území, a to jako
celkový objem cest bez ohledu na druh dopravy
4. Rozdělení celkového objemu generované dopravy na její jednotlivé druhy
(dělba přepravní práce)
5. Stanovení hodinové intenzity dopravy (pro kapacitní posouzení) aplikací
variací intenzit dopravy (pokud je potřeba)
volba funkční kategorie území a typu zástavby
▼
výpočet hodnoty ukazatele území
▼
denní intenzita generované dopravy
▼
dělba přepravní práce
▼
intenzita jednotlivých druhů dopravy
▼
variace intenzit dopravy – hodinová intenzita dopravy
obr. 1 – Postup výpočtu odhadu intenzity generované dopravy
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3.3 Přidaná hodnota projektu výzkumu
Zpracování výzkumného projektu je od samého počátku založeno právě na již
zmiňované úzké spolupráci specialistů z oblasti dopravního inženýrství s urbanisty a
odborníky na územní plánování. Výsledná metodika má být totiž určena především
zpracovatelům jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace a přispět tak
k optimálnímu procesu posuzování a prognóze „chování“ dopravy na území sídla
jako celku, a to jak v rámci nových rozvojových území, tak v rámci území
obnovovaných či konsolidovaných.
Jednou z podstatných součástí řešeného projektu je hledání vztahu mezi objemem
generované dopravy a urbanistickými charakteristikami celého sídla a také vlastního
řešeného území. Nalezení způsobu zohlednění tohoto vztahu v metodice výpočtu se
má stát jednou z významných „přidaných hodnot“ celého projektu.

4 Závěr
Doprava v různých formách a podobách je a nadále zůstane nedílnou součástí
prostředí našich sídel. Hledání optimálního vyváženého vztahu dopravy k ostatním
složkám území bude zásadním úkolem ještě pro mnohé další generace. V souladu
s principy trvalé udržitelnosti se od samotného počátku koncipování území musíme
snažit předcházet budoucím negativním dopadům dopravy na jeho užitnou kvalitu,
musíme předvídat budoucí potřeby stejně, jako vytvářet předpoklady pro budoucí
rozvoj území a jeho přizpůsobování aktuálním trendům a nárokům.
Příspěvek vznikl za podpory projektu č. CG721-031-520 „Metody prognózy intenzit
dopravy generované obchodními zařízeními a dalšími vybranými typy zástavby“.
Podrobné informace o řešení projektu, obdobné zprávy, odborné publikace nebo
informace o konání doprovodných akcí, získáte na internetové adrese www.edip.cz
nebo na e-mailových adresách autorů příspěvku.
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